
NOTULEN JAARVERGADERING 23 MEI 2022 
 

1. Openingswoord 
Opening van de vergadering door de voorzitter. Vorig jaar geen vergadering ivm Corona. Verzoek de 
intekenlijsten te tekenen.  
Agenda wordt toegelicht met speciale aandacht voor de gastsprekers.  
 

2. Wijzigingen in het bestuur  
Bestuursleden stellen zichzelf voor. Bob en Dennis afwezig vandaag. Verschillende werkgroepen waarvoor 
ook nog leden gezocht worden.  
 

3. Gastsprekers  
Nila Taminiau en Leon klein Tank stellen zich voor en vertellen over droogte en verdroging in de 
Achterhoek en de maatregelen die hierop getroffen worden.  
 
PAUZE 
 

4. Notulen jaarvergadering 2020 
Enkele aanwezigen geven aan dat de notulen niet op de website staan.  
(Toevoeging achteraf: bij controle blijken de notulen wel gepubliceerd te zijn. Doordat de jaarvergadering 
in 2021 niet door is gegaan kan dit de indruk hebben gewekt dat er notulen ontbraken. Laatste notulen 
waren van 2020 en deze staan op de website.) 
Notulen worden doorgenomen en goedgekeurd door aanwezigen.  
 

5. Ingekomen stukken 
Flyer ontvangen over mogelijkheden tot het voeren van keukentafelgesprekken over Teokomstgerichte 
Erven in de Achterhoek. MB is hier verder onbekend mee, maar wil dit bij aanwezigen even onder de 
aandacht brengen.  
Aanwezig geeft aan ¾ jaar geleden een gesprek te hebben gehad en ook veel vragen heeft gesteld, maar 
dat deze vragen nooit beantwoord zijn.  
  

6. Financieel jaarverslag  
Wordt toegelicht door Penningmeester. Kascontrole uitgevoerd en goed bevonden door Ria en Gerrit. 
Anders dan 2 jaar geleden besproken door verhuizing van persoon die de kascontrole uit zou voeren.  
Ronnie Beernink heeft aangegeven de komende twee jaar de kascontrole uit te willen voere en neemt de 
taken van Ria over.  
 

7. Werkgroep Behoud Buurtschapscholen 
De inspraakavond en status worden kort besproken. Aanwezigen geven aan dat ze het gevoel hadden dat 
ze inspraak zouden hebben, maar dat dat niet het geval is. MB ligt toe dat de Gemeente een aantal kaders 
heeft gegeven waarbinnen gewerkt moet worden. Binnen die kaders zijn er eigenlijk geen opties die 
ruimte laten voor een andere optie dan het samenvoegen van de scholen. Verschillende aanwezigen 
geven aan te denken dat er andere mogelijkheden zijn. Door een andere aanwezige wordt het idee 
geopperd om zich samen te voegen en met een tegenvoorstel te komen voorzien van onderbouwing. MB 
geeft aan hier voor open te staan.  
Andere aanwezige geeft aan dat er dan wel gekeken moet worden naar alternatieven waardoor de 
samenhang in de buurtschp behouden blijft. MB geeft aan hier al mee bezig te zijn, maar kan daar op dit 
moment nog niets over vertellen.  
Aanwezige geeft aan het idee te hebben dat MB te lang wacht en weinig actie onderneemt op 
toekomstige uitdagingen. MB geeft aan hier wel mee bezig te zijn, maar kan hier niet altijd informatie 
over geven. Een jaar geleden bij elkaar gezeten en gekeken naar de grootste uitdagingen voor de 
komende jaren. Daar wordt nu aan gewerkt, maar doordat we geen eigendom hebben van grond en /of 
gebouwen is dat niet iets dat we gelijk met iedereen kunnen delen.   

  



8. 450 jarig bestaan Nederland 
Ook Winterswijk doet mee aan dit project. Verbondenheid gekozen voor Tappen omdat dit nu verbindt en 
in het verleden heeft gedaan. Moet nog verder uitgedacht worden en ook de locatie moet nog bepaald 
worden.  
 

9. Flyer nieuwe bewoners 
Buurtbewoners gemaakt met als doel het informeren van nieuwe inwoners van Miste over Noaberschap. 
Vlok licht de flyer toe. Als mensen nog iedeen hebben dan kunnen ze dat melden bij MB.  
 
Henk geeft aan dat hij ook nog heel veel dozen met boeken over Miste heeft. Vanuit de aanwezigen 
wordt geoppert de boeken aan nieuwe inwoners te geven. Hij geeft aan hier liever een kleine vergoeding 
voor te ontvangen zodat mensen bewuster voor het boek kiezen en hij niet onbekeken weg wordt gelegd.   
 

10. Rondvraag 
- Bushalte bij Tappen. Onbekend waar deze van is. Mogelijk is deze van de regietaxi. Bij niemand 

bekend. ACTIE Bellen 
- Binnenboomweg al heel lang niet afgemaakt. Al bijna 7 maand niets aan gedaan. ACTIE navragen. 

Vraag vooral ook stellen waarom het niet af wordt gemaakt.  
- Wordt er wel gemonitord hoe de zijkanten van de wegen zijn. Navragen bij de gemeente. Weinig 

onderhoud door de gemeente.  
- Wikkelfolie aparte inzameling. Kan dat niet gecombineerd worden met zwerfvuil inzameling. Zijn 

slechts enkele adressen. Kan niet bij landbouwfolie. 
- Gevraagd wordt naar woningbouw. Gevraagd wordt waar het initiatief moet liggen. Begint vooral bij 

particulieren. Bij Meddo is het wel gelukt om een aantal particulieren bij elkaar te zetten. 
Verschillende initiatieven waarbij jongeren zich verenigd hebben en zelf woningbouw gerealisseerd 
hebben. OBW heeft ook een (financiële) ruimte gekregen om leegstaande bebouwing te beoordelen 
op geschiktheid voor bewoning. Bij voorkeur wonen en werken gecombineerd. Oude agrarische 
gebouwen beoordelen. Geinteresseerden kunnen zich melden bij OBW.  

- Presentatie Waterschap als nuttig ervaren.  
 
Voorzitter dankt alle aanwezigen.   


