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Notulen Jaarvergadering Dorpsbelangen 2021: 22 maart 2022 Zaal Köster 
 
Aanwezig bestuur: Peter Elbers, Luc Löverink, Sil Ketelaar en Annette Smits 
Aanwezig aantal leden: 18 
Afmeldingen: Henk Ruessink, Tonnie Bus  
Op uitnodiging aanwezig: Sonja Vink Gebiedsmakelaar en Christel Venhoven 
wijkbeheerder en Rob Schuurman namens het BEOIJ 
 
 

1. Opening; door voorzitter Peter Elbers 
Peter geeft aan dat hij blij is dat we weer bij elkaar kunnen zijn.  
Welkom aan Sonja Vink gebiedsmakelaar en Christel Venhoven wijkbeheerder.  
We maken foto’s voor op onze Facebookpagina.  
Presentielijst gaat rond 
Koffie vooraf is voor rekening Dorpsbelangen – rest zelf betalen. Eerste drankje 
ook voor kosten van het CDE. 
  

2. Mededelingen 
Uitnodiging voor vrijdag 15 april 19.00 uur toekomstvisie RK Kerk en de 
herbestemmingsplannen. 
Afmeldingen – Henk Ruessink en Tonnie Bus 
 

3. Notulen jaarvergadering 2019-2020  
Er zijn geen op- of aanmerkingen, Annette wordt bedankt voor het opstellen. 
 

4. Jaarverslag secretaris – door Annette 
Deze werd voorgelezen door onze secretaris Annette Smits 
 

5. Jaarverslag penningmeester  
Deze werd toegelicht door onze penningmeester Luc Löverink.  
 

6. Verslag kascommissie (René Vriezen en Tonnie Bus)  
René neemt het woord. De boeken van de penningmeester zijn gecontroleerd. Er zijn geen 
opmerkingen van hun kant.  
 

7. Benoeming nieuwe kascommissie  
René Vriezen is aftredend en Tonnie Bus heeft aangegeven nog een jaar te willen blijven 
zitten. Chris van Uffelen Bal was reservelid, maar niet tijdens deze vergadering aanwezig. We 
hebben daarom Sjoerd Jansen bereid gevonden als nieuw lid en Niels Berendsen als 
reservelid.  
 
Frank van Dulmen vraagt hoe het zit met het vermogen. Er staat in onze statuten wat er 
jaarlijks uitgegeven moet worden. Dit gaan we nakijken.  
 
 

8. Bestuursverkiezing Peter 
Annette Smits wordt bedankt als bestuurslid.  
Jeroen van Aken wordt als nieuw bestuurslid voorgesteld. Luc Löverink is aftredend en 
herkiesbaar. Beide worden zonder opmerkingen van de vergadering benoemd.  
We hebben nog steeds vacatures voor in ons bestuur. We zijn dringend op zoek naar mensen 
die zich willen aanmelden voor het bestuur of willen helpen in werkgroepen. 
 

9. Contributie 
Voorstel: contributie zelfde bedrag als vorig jaar € 5,-. We zien geen aanleiding om te 
verhogen. 
 

10. Actuele zaken / lopende projecten 
1. Woningbouw >  
Uuthuuskes: We hebben een mail gehad Peter van Heek. Hij heeft ons geholpen met het 
woonwensenonderzoek en weet van de woonbehoefte in Etten. Hij is projectleider van de 
Achterhoekse Wooncoöperatie. De Achterhoekse Wooncoöperatie is door de Gemeente 
gevraagd om ongeveer 80-100 flexwoningen te bouwen en verhuren; de zogenaamde 
Uuthuuskes. Wij zijn gevraagd om mee te denken of dit in Etten mogelijk is. Wij zien hier wel 



mogelijkheden. Uit de vergadering komen verschillende opmerkingen. Het mag niet ten koste 
gaan van de woningen die al gepland stonden in het woonwensenonderzoek. We gaan in het 
bestuur kijken hoe we hiermee verder gaan. 
Harry Jansen geeft aan dat er geen voorzieningen zijn voor oudere mensen in Etten. 
 
Voortgang van de plannen Köster en Palmlaan/Strik, we hebben contact gehad met de 
initiatiefnemers/ontwikkelaar van deze plannen, zijn volop bezig maar zijn nog niet zo ver om 
ze te delen met het dorp en wilden dus ook niet aanwezig zijn vanavond.  
 
Robin Jansen vertelt over Meesterijweg en Kaaijk.  
Er komen 4 appartementen in het pand van Kaaijk; huidige ruimte waar de detailhandel zat 
wordt ingeruild voor een appartement. 
Meesterijweg lijkt schot in te komen; het laatste plan ligt bij de Gemeente voordat het naar de 
Raad kan. Het wordt een soort rondweg waaromheen gebouwd wordt met ruime kavels. 
Robin hoopt het eind van het jaar te kunnen beginnen. De woningen in dit plan worden eerst 
aan Ettenaren aangeboden. Bij de huurwoningen in plan Kaaijk gaan ook Ettenaren voor. 
 
2. Zonneparken (BEOIJ) 
Rob Schuurman vertelt over Het Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek (BEOIJ). Zij 
denken mee met de gemeente om in 2030 naar een energieneutrale Gemeente te komen. Dit 
op basis van kleinschalige projecten en in samenspraak met de omgeving.  
De eerste tranche is uitgerold, tweede tranche is gepauzeerd. 
Het BEOIJ is ook een coöperatie aan het oprichten die daken vol gaat leggen met 
zonnepanelen. Er zijn inmiddels 20 vrijwilligers. In oktober is er een evenement gepland om 
mensen te inspireren zelf aan de slag te gaan met groene stroom. Zij zoeken mensen die 
willen helpen. Berry ter Voert uit Etten is lid van de stuurgroep.  
 
Zonnepark Rafelder > er is bezwaar gemaakt vanuit de omgeving. In mei wordt hierover een 
uitspraak gedaan. 
 
PAUZE 
 
3. BMV stand  
Sjoerd Jansen vertelt over de stand van zaken rondom de BMV. De school en gymzaal zijn 
opgenomen in het huisvestingsplan van de Gemeente voor 2025/2026.  
Afgelopen 22 februari is er een vergadering geweest met de culturele verenigingen uit Etten 
en is er geconcludeerd dat deze verenigingen geen huisvesting zoeken in de BMV. Essentius 
gaat de voortrekkersrol nemen in dit plan; de plannen moeten nu verder geconcretiseerd 
worden. 
 
4. Verkeersveiligheid 
Luc Löverink vertelt over de verkeersveiligheid in ons dorp, waarbij aandachtspunten zijn: 
brug Etten-Terborg, kruising Zeddamseweg-Dorpsstraat, snelheid in het buitengebied (hier 
zijn snelheidsmetingen gedaan afgelopen tijd, oversteek Oude IJsselweg/Slingerparallel. In 
december is er een werkgroep opgericht; die heeft gesproken met Wethouder Ria Ankersmid 
en CDA Statenlid vanuit de provincie. Provincie is verantwoordelijk voor deze kruising. De 
werkgroep wil de druk opvoeren vanuit de gemeente naar de provincie.  
Sjoerd Jansen geeft nog aan dat de brug Terborg-Etten nog steeds onveilig is. 
Robin Jansen vraagt of de fietsverbinding tijdens de reconstructie van de Zeddamseweg open 
blijft? Dit gaan we navragen. 
 
6. Klets en Koek  
Barry Kock vertelt hoe het hier nu mee staat: het vinden van een geschikte locatie is het 
meest belangrijk. Hiervoor is er een inventarisatie gemaakt van beschikbare locaties en lijkt 
de optie Glazeren Kast het meest veelbelovend. Aanstaande maandag wordt er verder 
overlegd met het bestuur van de Glazeren Kast. 
Zodra de locatie definitief is worden er meerdere werkgroepjes samengesteld.  
 
7. Ommetje  
Sil Ketelaar vertelt dat het stuk bij de Oude IJssel waar de schapen lopen op ons verzoek 
door het waterschap is aangepast. Er kunnen geen schapen meer op een groot deel van het 
pad. We hebben bekeken of er iets gedaan kan worden aan het stuk achter het voetbalveld; 
dit is erg nat. Het stuk ligt een flink stuk lager dan de omgeving waardoor de nattigheid niet 



helemaal te verhelpen is; wordt in voorjaar-zomer verder bekeken. 
Nogmaals het verzoek om honden aan te lijnen op het pad omdat deze ziektes kunnen 
verspreiden. 
André Tuit wil graag ergens in het Ommetje een bankje en oppert of het een idee is om een 
bord te plaatsen waar het kasteel is geweest, om de geschiedenis kenbaar te maken. Dit 
nemen we mee. 
 
5. Dorpsplan 
Peter Elbers vertelt dat er een mogelijkheid is om een dorpsplan te maken voor langere 
termijn van het dorp. Dit zou door een werkgroep van 12 vrijwilligers gedaan moeten worden, 
onder leiding van het DKK.  
De vergadering vindt dat dit al gedaan is door Etten2025, dit gaan we niet verder oppakken.  
 
 

11. Rondvraag  
Harry Jansen: vraagt of er een bladkorf kan komen aan het Alexanderhof > Christel Venhoven 
van de Gemeente heeft hem na de vergadering een alternatief aangeboden. 
André Tuit: vraagt hoeveel leden Dorpsbelangen heeft? Ongeveer 280. 
Sjoerd Jansen: vraagt aandacht voor het Dorpsontbijt: 19 juni op het Dorpsplein.  
Frank van Dulmen: wil het bestuur bedanken voor de inzet. 
Dennis Roes: aandacht besteden aan de ‘handelplekken’ in het dorp. Dit geven we door aan 
Sonja Vink. 
Robin Jansen: wil graag wat betekenen voor het dorp en een gesprek plannen. 
Barry Kock: vraagt aandacht voor het lichtplan van de Gemeente; de Oude Kerkstraat wil 
graag ouderwetse lantarenpalen. 
Robin Jansen: vraagt zich af of er iets gedaan kan worden aan het parkeren aan de zijkant 
van het dorpsplein. 
René Vriezen: geeft aan dat de entree van Etten Dorpsstraat smal is en parkeervakken daar 
ook. 
 

 
 
 

 
Einde vergadering: 22.20 uur. 


