
Jaarverslag 2019 van Vereniging Almens Belang                       

 

Vereniging Almens Belang kwam in 2019 11 x bijeen voor een bestuursvergadering met het 

voltallige bestuur. Daarnaast hebben diverse werkgroepen met een wisselende 

samenstelling van bestuursleden tussentijds overleg gehad met inwoners uit het dorp en  

externe partijen. De werkgroepen wonen, mobiliteit en voorzieningen hebben ook dit jaar 

weer gewerkt aan de doelstellingen uit het dorpsplan. De werkgroepen doen in de 

jaarvergadering verslag van hun werkzaamheden.  

Van de belangrijkste ontwikkelingen doet de VAB 5 keer per jaar verslag in de Almenak.  

Verder wordt Almen via de ADI en de website www.almen-info.nl, haar eigen website en via 

Facebook, Twitter en Instagram geïnformeerd. 

In januari buigen zich mensen van de werkgroep mobiliteit en voorzieningen over het 

herinrichten van het dorpsplein. Van echt her inrichten kan pas sprake zijn wanneer duidelijk 

is wat er met de brandweergarage gaat gebeuren. Het verbeteren van de parkeersituatie en 

het afremmen van de snelheid van de gemotoriseerd verkeer kan echter al wel opgepakt 

worden. Hiertoe is een schets gemaakt voor het plaatsen van aanwijsborden richting de lang 

parkeerplaats bij het zwembad. Tevens is er een voorstel gemaakt het gebied rondom het 

dorpsplein als “auto te gast” gebied aan te merken.  

De werkgroep mobiliteit gaat zich opnieuw beijveren voor een rotonde bij de kruising 

Almenseweg/N346 omdat er toch nog regelmatig ongelukken gebeuren.  

Omwonenden van het Trapveldje hebben bij de gemeente en bij de VAB aandacht gevraagd 

voor de overlast die zij ervaren. De voorzitter is met de omwonenden, het bestuur van het 

Trapveldje en met de jeugdraad in gesprek gegaan om oplossingen te zoeken die de 

overlast kunnen verminderen.  

De oudere jongeren uit het dorp hebben op 24 januari een gesprek met wethouder Groot 

Wesseldijk over de bouw van starterswoningen in het dorp.  

In februari meldden we dat er 227 stemmen zijn uitgebracht op de inzendingen voor een 

nieuwe voorpagina voor de Almenak. De overtuigende winnaar is Marleen Diepeveen.  

In maart presenteert de werkgroep wonen haar Rapport woonbehoeften Almen. Het rapport 

is de uitkomst van een jaar onderzoek naar de woonbehoeften van specifieke doelgroepen, 

te weten, jongeren, huurders en ouderen. 

Het VAB bestuur wordt door wethouder Groot Wesseldijk en de ambtenaren van Gageldonk 

en Baas bijgepraat over de omgevingsvisie. De omgevingswet moet in 2021 ingevoerd zijn. 

Rijks- en provinciale wetten worden gedelegeerd naar de gemeente. In de omgevingsvisie 

moet de gemeente samen met de burgers een beeldvisie opstellen voor de lange termijn. 

Hoeveel woningbouw willen we, hoeveel industrie, windmolens, zonneparken etc. Als de 

visie er ligt kunnen vergunningsaanvragen makkelijker getoetst worden. Als een aanvraag 

conform de visie is, dan mag verwacht worden dat er in de buurt draagvlak is . 

In maart worden ook de accommodaties Ons Huis/sporthal en de nieuwe 

gemeenschappelijke ruimte in de Linde en de aangepaste kantine van SV Almen feestelijk 

geopend.  

Op 23 maart weet de werkgroep voorzieningen weer vele Almenaren aan het werk te zetten 

op de landelijk opschoondag.  

http://www.almen-info.nl/


 

In april houden we onze jaarvergadering. Na het huishoudelijk deel vertellen Hans Enderink 

en Marco Roelofsen over de dienstverlening door Circulus Berkel. 

Vanuit de jaarvergadering kwam de suggestie om jaarlijks de uitgaven te begroten. In mei 

gaan de voorzitter en penningmeester hier voor zitten.  

In mei worden ook de inwoners van het buitengebied geïnformeerd over de omgevingsvisie. 

Er vindt een levendige discussie plaats. Er zal nog heel wat water door de Berkel stromen 

voordat we op één lijn zitten wat de beeldvisie voor Almen moet zijn.   

In juni vindt het halfjaarlijks overleg met de kernwethouder en de ideeënmakelaar plaats. Aan 

de orde komen; invulling van de kwaliteitsniveaus voor het beheer van de buitenruimte, 

onderhoud aan laanbomen, de stand van zaken van zorg en welzijn, de milieustraat, de 

omgevingswet en de ontwikkelingen in het buitengebied, de standplaats van de patatkraam, 

dossier brandweergarage, trapveldje, verkeersmaatregelen en parkeren in het dorp en de 

woonvisie Almen.  

In juli wordt door een aantal inwoners ingesproken op het inloop half uur. De lang slepende 

kwestie om een geschikte locatie te vinden voor de milieustraat wordt onder de aandacht 

gebracht. Tevens worden er bezwaren aangevoerd tegen de locatie die nu voorgesteld 

wordt, aan de Bakkersteeg.  

Het VAB bestuur heeft laten weten geen partij te kunnen zijn in de keuze van de locatie voor 

de milieustraat. We kunnen enkel pleiten voor het algemeen belang dat er een milieustraat is 

in het dorp.  

Ook het onderhoud van de begraafplaats wordt onder de aandacht van het bestuur gebracht. 

Samen met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Harfsen is er een rondgang geweest 

met de wethouder en ideeën-makelaar om de begraafplaats te inspecteren.  Hoe het 

onderhoud wordt uitgevoerd is afhankelijk van de budgetten die men Circulus Berkel hiervoor 

toekent.  

In september wordt de vraag neergelegd of we doorgangsdorp willen zijn voor de Roparun. 

Deze estafetteloop wordt al een aantal jaren georganiseerd om geld in te zamelen voor 

palliatieve zorg voor mensen met kanker. SV Almen stelt al een aantal jaren de voetbal 

kleedkamers en kantine beschikbaar voor begeleidende diensten van deze estafette loop. 

De vraag van Bert Wentink is of we moeite zullen doen om de estafette door het dorp te 

laten lopen als promotie voor Almen. De organisatoren zien mogelijkheden. Voorwaarde is 

dat de lopers warm onthaald worden en dat er reuring in het dorp is. We stellen voor positief 

op het voorstel te reageren.  

In oktober start de gemeente Lochem met zo genaamde werksessies rondom de 

energietransitie.  Lochem wil in 2030 100 ha zonnevelden gerealiseerd hebben en twee 

windmolens. Vanwege deze lange-termijn-doelstelling en de mogelijke kansen en 

consequenties voor het dorp stellen we voor een werkgroep energietransitie in het leven te 

roepen. Hieraan nemen deel: Niko Venneker, Wilco Pelgrum, Peter van Ginkel, Chris 

Hertgers en John Hendriks.  

Er is een nieuwe locatie genoemd voor de brandweergarage. Dorpsstraat 2b. Een locatie die 

de gemeente om niet kan verwerven vanwege een uitkoopregeling voor inwoners die onder 

de hoogspanningsmast wonen.  Op een inspreekronde in september blijkt dat de meningen 

over de geschiktheid van deze locatie nogal uiteen lopen.  



Op 1 oktober was de VAB gastheer voor een bijeenkomst voor alle dorpsraden van de 

gemeente Lochem. Er vond uitwisseling plaats van onderwerpen en thema’s waar men zich 

mee bezighoudt; jeugd, senioren, leegstaand vastgoed etc.  

Tevens is er een gesprek geweest met de wijkagent. Tijdens de jaarvergadering werd 

opgemerkt dat de wijkagent onbekend en onzichtbaar is. Vervolgens heeft de wijkagent zich 

voorgesteld in de Almenak.  

In november heeft de gemeente de belangrijkste thema’s die in de omgevingsvisie moeten 

worden opgenomen besproken met afvaardigingen van de verschillende dorpsraden. 

Raadsleden werken dit uit en zullen in het voorjaar van 2020 met een voorstel komen.  

Ook zijn we weer gestart met het overleg met het zwembad en later ook met andere 

recreatie ondernemers over het bevorderen van het toerisme in het dorp.  

Op 7 november kwamen de wethouder, de verantwoordelijk ambtenaar en 

vertegenwoordigers van IJsseldal Wonen en de huurdersbelangenvereniging naar Almen om 

de Woonvisie Almen met het bestuur te bespreken. Er blijkt toch enige ruimte voor 

woningbouw in Almen, voor jongeren en voor senioren. De visie komt in december in de 

Raad en zal daarna aan de bevolking van Almen worden voorgelegd.  

De voorzitter en penningmeester zijn na overleg met de redactie en de kerk tot het besluit 

gekomen te stoppen met het leasen van de stencilmachine voor het drukken van het 

kerkblad en de Almenak. Voortaan worden deze extern gedrukt. In november zijn alle 

vrijwilligers die iedere keer weer zorgden voor het inbinden, kopiëren en bezorgen van de 

Almenak bedankt.  

Uit het halfjaarlijks overleg met de Superrr blijkt dat deze het zwaar heeft. De bestedingen 

vallen tegen maar de grootste strop is dat men onvoldoende re-integratiemedewerkers 

aangeleverd krijgt. In plaats daarvan moet men duurdere werknemers aan nemen. Ipv de 

afgesproken 120 uur is er nu slechts 12 uur inzet van re-integratie werknemers per week.  

Tevens doet Peter Schieven verslag van de stand van zaken van de website Almen-info. 

Peter meldt dat er 1800 unieke bezoekers zijn geweest op de website. Het item ontdekken 

wordt goed bezocht en het Almens Ommetje wordt veel gedownload.  Het is belangrijk dat 

de agenda up to date gehouden wordt. Sinds augustus heeft de website ook een 

prikbordfunctie.  

In december vindt er wederom een overleg met de kernwethouder en de ideeënmakelaar 

plaats.  Onderwerpen die dit keer op de agenda stonden: voortgang nieuwe locatie 

brandweerkazerne, voortgang vertrek firma Doornberg, Lelystad Airport, onderhoud 

begraafplaats, onderhoud bomen dorpsplein, voortbestaan Superrr, recreatie en toerisme, 

sportakkoord, reconstructie Ehzerallee.  
 

Er zijn veel onderwerpen waar verschillende bestuursleden bij betrokken zijn. Het afgelopen 

jaar was de taakverdeling als volgt:  

Vereniging Zorg en Welzijn Almen:  Anja Harkink  

Werkgroep Wonen: John Hendriks en Liza Westendorp 

Werkgroep Mobiliteit: Herman Minkjan en Peter Schieven 

Werkgroep Voorzieningen: Henk Berends, Annemarie Kok en Gertie Tuller 

Ondernemersvereniging: Niko Venneker 



Klankbordgroep buitengebied: Wilco Pelgrum, Niko Venneker en Henk Berends  

Brandweerkazerne: Gertie Tuller                                                                                                                                             

Superrr: Liza Westendorp en Peter Schieven                                                                                                                               

Glasvezel: Herman Minkjan   

                                                                                                                                        

Laanbomen: Herman Minkjan en John Hendriks    

                                                                                                                                                                                                                           

Almen-info: Peter Schieven, Herman Minkjan   

Face book: Peter Schieven en Gertie Tuller 

Instagram: Annemarie Kok 

Twitter: Peter Schieven   

Almenak: Gertie Tuller en John Hendriks                                                                                           

Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland: Herman Minkjan.                                                                                                                                  

Trapveldje: Gertie Tuller en Liza Westendorp 

Energietransitie: Niko Venneker, Wilco Pelgrum en John Hendriks  

 

De VAB telde per 1-1-2020  240 leden. 

 

 


