Verslag bestuursvergadering Stichting SAAP, gehouden op 25 maart 2015.
Aanwezig:
Hans te Grotenhuis (L.V.B.), Henk Gussinklo (Lintelo’s Belang), Bertus ten Harkel (Kloosters
Belang), J. Obbink (N.V.B. afd. Aalten), B. Bruggink (Heurns Belang), H. Obbink (W.B.E.
Aalten), Gerbrand Karsten (WAP), Ted Kok (Gemeente Aalten), Gerard te Hennepe (DB), Han
Langeler (Haarts Belang), Ingrid Oonk (Gemeente Aalten), Ina Somsen (Gez.Belangenver.),
Manfred Keuper (LTO), Henk Heusinkveld (Ons Aller Belang IJzerlo), Theo Giesen (Dinxpers
Belang), Rob Gerritsen (Dinxpers Belang).
Afgemeld:
Gerrit Kraijenbrink, Robert Lammers, Ab Tenkink, Ferdi Ikink.
1. Opening en mededelingen
Wibe opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij heeft de volgende mededelingen:
a. Dit jaar wel komt er wel een fietstocht.
b. Het verslag wordt gemaakt door Hans Holthuis.
c. SAAP heeft nu een eigen site en deze wordt langzamerhand uitgebreid met informatie.
Dhr. Obbink deelt mee dat de bijenvereniging op 18 april een activiteit heeft bij De Neeth.
Na deze mededelingen volgt een kennismakingsronde.
2. Ingekomen post
Geen.
3. Bestuursaangelegenheden
Wibe treedt nu af als waarnemend voorzitter en Gerard te Hennepe neemt de functie van
voorzitter over.
Pim bedankt Wibe voor zijn inzet en overhandigt hem een perenboom (hij is een “toffe
peer”). Ted Kok bedankt hem ook voor zijn inzet en overhandigt hem ook een
afscheidscadeau.
Gerard neemt nu de vergadering over. Ina Somsen neemt plaats in het DB.
Instellen kascontrolecommissie
Er wordt een kascontrolecommissie ingesteld. Elk lid zit twee jaar en treedt dan af.
Han Langeler en Henk Obbink nemen zitting in deze commissie.
Inschrijving bestuursleden bij de Kamer van Koophandel
Iedereen gaat akkoord met het voorstel wat betreft de inschrijving bij de KvK.
4. Uitvoeringsprogramma 2015
Pim vertelt en verduidelijkt, daar waar nodig, het uitvoeringsprogramma 2015.
Bij ad.3 (Zandpad Groot Heinenweg) licht Gerbrand Karsten nog het één en ander toe.
Dhr. Eeltink wil zelf wel een bijdrage leveren (hoeveel is nog de vraag).
Bij de aanschaf van de infoborden door de bijenhouders merkt Ted Kok op dat overleg met
de gemeente gewenst is vanwege de uniformiteit van informatieborden in de gemeente.
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Hierna wordt besloten om het project “Aanleg verharding zandpad Groot Heinenweg” aan
te houden om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Pim, Gerbrand en de hee Eeltink
gaan hierover in overleg.
Het project “Zwerfvuil Weg” wordt afgewezen. Dit omdat ROVA het voor niets aanbiedt.
De andere projecten worden goedgekeurd.
Dit is een advies naar de gemeente, die beslist.
5. Stand van zaken uitvoeringsprogramma 2014
Voor wat betreft het uitvoeringsprogramma 2014 kan gemeld worden dat dit afgerond is.
Ted Kok meldt nog dat er nog budget is voor “Dorp in het groen”.
Pim vertelt nog over StiVla, dat nu enkele maanden geleden opgericht is en bezig is met
opstarten.
Verder meldt Pim dat er een jaarverslag komt waarin wordt getoond wat SAAP heeft
gerealiseerd het afgelopen jaar. Dit om de gemeente te laten zien wat er met de subsidies
is gebeurd en een voorzet te geven voor subsidies in 2016.
6. Nieuws uit het College van B en W
Ted Kok vertelt o.a. over de heropening van Groot Duenk, een stadsbrouwerij in Op ’t Zand
en dat Aalten op tv in het nieuws was, voor wat betreft de lage belastingen, waar men als
gemeente erg trots op is.
Ingrid Oonk vertelt iets over de subsidie Landschapsregeling; dat loopt allemaal volgens
planning.
7. Financieel verslag 2014
Wibe licht het financieel verslag toe. Er blijft nog een klein bedrag over. Hier buigt het DB
zich over hoe dat bedrag in te zetten.
8. Stand van zaken kavelruil
Wibe vertelt dat er een paar ruilingen zijn geweest. Er is nu € 38.920,- in kas. Hier kunnen
we voorlopig mee vooruit.
9. Verslag AB vergadering van 16 juli 2014
Het verslag van de AB vergadering van 16 juli 2014 wordt goedgekeurd. Er zijn geen
vragen.
10. Rondvraag
- Gerbrand Karsten vraagt aandacht voor de spoorwegovergang Tuunteweg. Lintelo’s
Belang neemt dit mee naar hun vergadering.
- Verder vraagt hij aandacht voor de vorming van een wandelnetwerk (oost GelreWinterswijk-Aalten) om dit te stimuleren.
- Henk ?? vraagt of ze voor 2016 wel een aanvraag kunnen doen voor het
“Akerrandenproject”.
Pim vertelt dat het ging om het “Patrijzenproject”, al lijkt het “akkerrandenproject” hier
wel veel op.
- Vanuit de bijenvereniging wordt er op geattendeerd dat met teveel paden er erg veel
druk komt op de flora en fauna. Dit moeten we in de gaten houden.
De bijenvereniging verzorgt ook lezingen over bijen en hun functie, waar ze constateren
dat veel mensen het belang van bijen niet kennen.
- Dan moet nog de datum en uitvoerende bepaald worden voor de fietstocht. Dit wordt 25
juni en georganiseerd door IJzerlo.
- Pim deelt nog mee dat vanaf nu alles op de site te vinden zal zijn. Ook het verslag.
11. Sluiting
Gerard sluit de vergadering.
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