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Notulen van de Algemene Ledenvergadering BEO op woensdag 20 mei 2015 
 
Aanwezig:  
Bestuur: Peter Noordanus (voorzitter), Riny Zeijpveld (penningmeester), Janny Stokkink, Gerben 
Heijink, Henk Slagman, Simone Keppels (secretaris) 
Leden: Coby Wiltink (CDA Lochem), Rikie Groot Wesseldijk, Gerrie Kok, Anneloes Fleerkate, Alie 
Fleerkate, Dinie Welmer, Marieken Nieuwdorp, Marleen Lips, Martin Woestenenk, Derk Hilhorst, 
Mannie Slagman, Michaïl Ribbers, Erika Beuzel, Els Nijenhuis, Marieke Zweverink, Janet Vrielink, 
Monique Gerfen, Jos Vrielink, Manon Hoffman, Pleuni Stegeman, Henk Hierbrink, Ruud van Noord.  
  
Afmeldingen: Mini Schouten (bestuurslid), Judith Nijkamp, Henri van Heeckeren.  
 
1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Het bestuur is blij dat er een hogere opkomst is dan 
vorig jaar. Vorig jaar was er nog een afwachtende spanning of de realisatie van het dorpshuis wel zou 
plaatsvinden. Inmiddels is de bouw van start en wordt er door vele handen aan de realisatie gewerkt. 
Na de pauze wordt dit verder toegelicht.  
 
Er zijn in Exel veel mensen die zich heel betrokken opstellen als vrijwilliger. Binnen de commissies en 
ook op andere vlakken is het een komen en gaan van vrijwilligers, die steeds weer opnieuw volledige 
inzet tonen. Ook tijdens het realiseren van het dorpshuis valt dit weer op. Dit spreekt heel erg aan 
binnen deze gemeenschap. De voorzitter bedankt iedereen die zich binnen het BEO gebied 
bezighoudt met vrijwilligerswerk voor hun enorme inzet.  
  
De voorzitter informeert of agendapunten ontbreken. Er zijn geen aanvullende agendapunten.  
 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2014 
Geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering op de notulen van de vorige Algemene 
Ledenvergadering (ALV). De notulen worden vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.  
 
3. Mededelingen van het bestuur 
De voorzitter geeft aan dat  de mededelingen vanuit het bestuur behandeld worden tijdens 
agendapunt 4. Hoofdstuk 5 van het jaarverslag bevat de Vooruitblik, dit zal de leidraad vormen voor 
de mededelingen vanuit het bestuur.   

 
4. Jaarverslag mei 2014 - april 2015; toelichting door secretaris 

 Het bestuur heeft zoals gebruikelijk maandelijks vergaderd m.u.v. december en juli. In oktober 
2014 en maart 2015 is vergaderd met de BKP-ers. In november 2014 en in april 2015 hebben de 
halfjaarlijkse overleggen met de kernwethouder Bert Groot Wesseldijk en Appie Baas 
(kernambtenaar) plaatsgevonden. 

 De VKK wordt in 2015 officieel samengevoegd met de Federatie Dorpshuizen Gelderland (FDG) 
en zal onder de naam vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK 
Gelderland) verder gaan. 

 Het bestuur heeft zich in het afgelopen jaar bezig gehouden met vraagstukken rondom het 
dorpshuis, FAB – clustering en starterswoningen, nieuwe rondweg, nieuwe situatie Rengersweg.  
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 Daarnaast heeft er groot onderhoud plaatsgevonden in het dorpsbos en zijn door de diverse 
commissies verschillende activiteiten georganiseerd. Verslagen van deze activiteiten zijn terug te 
lezen in het jaarverslag dat te downloaden is op www.exelplaza.nl.  

 
Toelichting op de Vooruitblik door de voorzitter  
 Realiseren dorpshuis: 1 september dient BEO de werkzaamheden af te melden bij de provincie. 

Dat betekent dat we moeten melden dat de bouw gerealiseerd is. Wanneer dit gerealiseerd is 
krijgt BEO deel 2 van de subsidie. 1 december dient de officiële eindrapportage ingediend te 
worden. Verdere toelichting op dit proces volgt na de pauze.  

 Uitwerken plannen en realisatie dorpsplein: Deze plannen staan reeds in het huidige dorpsplan 
omschreven. Deze plannen worden opgepakt zodra het dorpshuis gerealiseerd is. Waarschijnlijk 
vindt dit plaats in het late najaar 2015 of voorjaar 2016. Mogelijk dat hiervoor in april 2016 een 
nieuwe subsidieaanvraag ingediend zal worden. Het huidige idee bevat het plan om de 
parkeerplaatsen aan de voorzijde van de Exelse Molen te verplaatsen, zodat er een vrijer uitzicht 
komt, met een dorpsplein dat het doorgaande (landbouw)verkeer niet belemmerd. 

 Werkzaamheden door de provincie aan de Rengersweg/N332: Deze werkzaamheden zijn in 
de eindfase. Recent is geconstateerd dat de nieuwe situatie met verkeerslichten gunstig is voor 
het sluipverkeer. Doel van deze verkeerslichten zou echter het tegenovergestelde moeten zijn. De 
gemeente Lochem heeft hierover al vragen aan de provincie gesteld.  

 Rondweg / Ampsenseweg / bruggenproblematiek: de eerste schets over de nieuwe rondweg is 

inmiddels door de gemeente gepubliceerd. De voorzitter licht toe hoe de situatie eruit zou komen 
te zien. Grote bezwaren zijn dat deze verkeersituatie ervoor zorgt dat verkeer uit Exel twee maal 
linksaf moet invoegen om in Lochem te komen. Daarnaast wordt vermoed dat het zicht bij het 
invoegen slecht is. De brug wordt afgewaardeerd voor gemotoriseerd verkeer. Het ontlasten van 
de Ampsenseweg is belangrijk, maar vanuit BEO is aangegeven dat heroverwogen moet worden 
om de brug voor Exelse bewoners te behouden. Binnenkort heeft het BEO bestuur en 
Omgevingszaken een overleg met de betrokkenen van de gemeente en de Kernwethouder. De 
datum is nog niet bekend. De gemeente geeft aan dat fietsers en voetgangers voorrang hebben 
wanneer zij vanaf de brug het station willen bereiken, dit gaat zeer waarschijnlijk praktische maar 
ook veiligheidsproblemen opleveren. Er wordt gevraagd hoe dit zal zijn voor verkeer vanaf de 
Armoede en het landbouwverkeer.  

 FAB-clustering en woningbouw: FAB wordt als project opgestart vanuit de gemeente waarbij 

omwonenden worden betrokken. Dit gaat buiten het BEO bestuur om. Met betrekking tot de 
starterswoningen komt binnenkort een stuk in de krant. Dit om de nog niet verkochte woningen te 
promoten. De meest recente tekeningen wijken af van de tekeningen die in een eerder stadium 
gepresenteerd zijn. De voorzitter benadrukt dat er in de huidige fase nog geen definitieve 
tekeningen zijn en dat wanneer alle procedures doorlopen zijn er meer duidelijkheid hierover 
komt.  

 Glasvezel in het buitengebied: 10 gemeenten in de Achterhoek en de Provincie Gelderland 
werken samen om glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. Normaalgesproken mogen 
overheden zich hiermee niet bezighouden, dit moet door commerciële bedrijven geïnitieerd 
worden. Echter is het buitengebied voor bedrijven niet interessant. Vandaar dat dit initiatief tot 
stand is gekomen. Het huidige voornemen is om alle bewoners in het buitengebied een 
aanbieding te doen, waarbij iedereen een gelijk startbedrag betaalt. Dit om de kosten eerlijker te 
verdelen. Hierover is al een bericht in de krant verschenen. Persoonlijke benadering heeft nog niet 
plaatsgevonden. Brussel wil dat eerst uitgezocht wordt of overheden dit wel mogen doen. De wil is 
er bij gemeenten en de provincie Gelderland, maar het wachten is op de uitspraak van Brussel. 
Mobiele telefonie wordt hierbij niet besproken. In het verleden is hier aandacht voor geweest, 
maar doordat dit commercieel niet interessant is, wordt hier geen verandering in gebracht en de 
provincie mag hier wettelijk gezien geen bemoeienis mee hebben.  

 Opstellen nieuw dorpsplan: Het herzien van het huidige dorpsplan is belangrijk. Hierin zullen de 

stappen omschrijven worden hoe wij Exel verder kunnen ontwikkelen.  

 3 transities in de zorg: Inspelen op de kansen en bedreigingen voor Exel: Mini Schouten is 

de persoon die zich met dit dossier bezig houdt. Helaas is zij door omstandigheden afwezig. Zij 
houdt namens het bestuur de vinger aan de pols. Ze volgt de ontwikkelingen en haakt waar nodig 
aan. Mochten zich interessante ontwikkelingen voordoen, zullen we hier mee aan de slag gaan.  

http://www.exelplaza.nl/
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5. Financieel jaarverslag 2014; toelichting door de penningmeester 
a. Rekening 2014 

De penningmeester neemt kort het financiële verslag door en noemt bijzonderheden. Er zijn geen 
vragen vanuit de vergadering. Henk Hietbrink en Els Nijenhuis hebben de kascontrole uitgevoerd en 
hebben alles akkoord bevonden. De vergadering verleent de penningmeester decharge. Nadat de 
voorzitter de kascommissie heeft bedankt, wordt Marieken Nieuwdorp in de plaats van Henk Hietbrink 
benoemd in de kascommissie. 
 
b. Begroting 2015 
Voorstel contributieverhoging: grootste reden om de contributie te verhogen zijn de kosten voor het 
BEO boekje, het boekje is eigenlijk niet meer rendabel. Wel is vanuit verschillende kanten 
aangegeven dat het boekje behouden moet worden. In dat geval zal er een bijdrage vanuit BEO bij 
moeten. Daarnaast heeft sinds 1998/1999 geen contributieverhoging plaatsgevonden. De vraag aan 
de vergadering is of er bezwaren zijn tegen een contributieverhoging. Deze zijn er niet. De 
vergadering stemt in met een contributieverhoging van € 6,- naar € 7,50. Er is bij het opstellen van de 
begroting van 2015 reeds rekening gehouden met bovengenoemde contributieverhoging.  
Exploitatie van het dorpshuis is nu nog niet opgenomen in de begroting. Dit zal in de toekomst wel 
gaan gebeuren, omdat het dorpshuis direct onder de verantwoordelijkheid van het bestuur valt.  
 
6. Mutaties bestuur 

Riny Zeijpveld is in 2015 aftredend als penningmeester. Na 6 jaar neemt ze afscheid als 
penningmeester. Dat zij stopt als bestuurslid betekend niet dat zij BEO achter zich laat, Riny heeft zich 
inmiddels al aangemeld als vrijwilliger binnen de activiteitencommissie, daarnaast zal zij dit jaar het 
bedrijfsuitje gaan organiseren. De voorzitter bedankt Riny voor haar inzet en heet Alie Fleerkate 
welkom als nieuw bestuurslid en penningmeester. Henk Slagman stelt zich niet herkiesbaar voor een 
tweede termijn. Hij blijft voorlopig nog wel bij een aantal taken betrokken. Henk geeft aan dat er 
andere vrijwilligersactiviteiten op zijn pad zijn gekomen die meer tijd van hem vragen. Dan moeten er 
keuzes gemaakt worden. De voorzitter bedankt Henk voor zijn inzet en wenst hem veel succes met 
deze nieuwe uitdaging. Helaas heeft het bestuur nog niemand kunnen vinden en heeft zich ook 
niemand gemeld voor de vacante bestuursfunctie. Het bestuur gaat verder op zoek.  
 
7. Mutaties buurtcontactpersonen 

Janet Vrielink en Flos van der Vliet hebben aangegeven voor een volgende periode de taken van de 
BKP-ers uit te willen voeren. Marleen Lips draagt haar taken over aan Martin Woestenenk. Gerrie Kok 
en Rikie Groot Wesseldijk dragen hun taken over aan Judith Nijkamp.  
Voor de buurt Boomkampsweg-Holmershuizen is nog steeds een vacature. Vooralsnog blijft de 
situatie zoals deze nu is, Riny verstuurd de mails en de buurt regelt bepaalde activiteiten zoals de 
bermopruimactie zelf. Riny zal nogmaals navragen of iemand de vacature wil opvullen. 
  
8. Rondvraag  

Alie Fleerkate: Kreeg onlangs van iemand te horen dat deze door de verhuizing naar een woning 
buiten het BEO-gebied geen lid van BEO zouden kunnen blijven. Dit is echter onjuist. Alle leden die 
verhuizen kunnen lid blijven. Echter verandert hun lidmaatschap dan in een donateurschap, waarbij zij 
het BEO boekje blijven ontvangen en wanneer gewenst (dit dienen zij zelf aan te geven) ook de 
tussentijdse mails ontvangen.  
Janny Stokkink: benoemt dat Simone Keppels vorig jaar onverwachts het secretariaat heeft 
overgenomen en maakt haar een compliment over de wijze waarop zij dit heeft opgepakt en zich 
binnen korte tijd eigen heeft gemaakt. 
 
9. Sluiting 

De secretaris vraagt of iedereen de presentielijst wil tekenen, voor zover nog niet gedaan. 
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. 
 
PAUZE 
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Na de pauze wordt aandacht besteed aan de stand van zaken rondom het dorpshuis en wordt met de 
aanwezigen gesproken over de wensen en ideeën ten aanzien van faciliteiten en het organiseren van 
activiteiten in het dorpshuis.  
 
Tijdens de brainstorm worden onder meer de volgende ideeën geopperd: 
- Benutting vergaderruimtes promoten door werving buiten Exel, via website Exel Plaza enz. 
- (Maandelijkse) inloopmiddag ouderen / jeugd 
- Organiseren activiteiten voor ouderen, zoals open tafel, koersbal enz. Eventueel met vervoer 

vanuit andere kernen met busje SWL 
- Dorpshuis beschikbaar stellen als Cultureel Café 
- Open boekenkast  
- Repair café 
- Cursussen 
- Kookworkshop voor de jeugd en aansluitend aan de (groot)ouders de gelegenheid bieden 

daarvan mee te eten. 
 
Erika Beuzel en Marieke Zweverink hebben zich verder bereid verklaard om mee te denken over de 
invulling van het ouderenwerk in het Dorpshuis.  
 
De voorzitter rondt vervolgens het tweede deel van de vergadering af en wenst iedereen wel thuis. 
 
 
 
 
 
 
De secretaris,     De voorzitter, 
 


