
 
JAARVERSLAG STICHTING GEMEENSCHAP RIETMOLEN  
Periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 
 
Het bestuur bestond deze periode uit de volgende personen: 
 

- Vincent Lansink, voorzitter (1995) 
- Noëlle ter Haar, penningmeester (2004) 
- Marga Essink, secretaris, (2018) 
- Ludo Doove, algemeen bestuurslid (1998) 
- Clemens ter Braak, algemeen bestuurslid (1999) 
- Irene de Witte, algemeen bestuurslid (2006) 
- Herbert Molenveld, algemeen bestuurslid (2013) 
- Johan Sonderen, algemeen bestuurslid (2017) 

 
Het bestuur komt iedere derde woensdag van de maand voor overleg bij elkaar. Met uitzondering 
van de maanden juli, augustus en december.  
 
Werkgroepen 
Gemeenschap Rietmolen heeft in 2019 onderkomen geboden aan de volgende werkgroepen.  
 

- Handwerkgroep op de maandagmiddag 
- JAR 
- Sinterklaasintocht 
- Kleintje Bieb  
- Website 
- AED 
- Paasvuur  
- Peuterspeelzaal 
- Onderhoud Kerkplein 
- Werkgroep Dorpsplan 
- Werkgroep Samen eten in de DAR 
- Werkgroep Sfeerverlichting  
- Inrichting rotonde bij rustoord  

 
Deze werkgroepen werken zelfstandig en leggen, indien relevant, jaarlijks verantwoording af aan de 
penningmeester.  
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In 2019 hebben de volgende zaken de aandacht gehad.  
- In samenwerking tussen de DAR en SGR heeft de Gemeente Berkelland haar 

nieuwjaarsreceptie in 2019 in de DAR gehouden. Veel mensen uit de gemeente konden op 
die manier kennismaken met onze mooie dorpsaccommodatie.  

- SGR heeft het voortouw genomen om een 112 app aan te maken. Hiervoor is het dorp 
verdeeld in buurten met ieder hun eigen 112 groeps-app. Door te delen en iedereen 
beheerder te maken zijn de groepen gegroeid en gaan leven. Het blijft een aandachtspunt 
om alleen echt urgente zaken te vermelden.  

- Aansluitend aan de jaarvergadering 2019 was er een voorlichting over het project 
Asbesttrein. Hierin werd verteld over mogelijkheden om asbest op een goede wijze te 
verwijderen en te vervangen.  

- 2019 was het jaar waarin we zijn benaderd door Glasvezel Buitenaf. Hoewel de tijdsspanne 
kort was is het gelukt om voldoende mensen te enthousiasmeren. Met als resultaat dat er in 
2020 glasvezel in de kern zal worden aangelegd.  

- SGR heeft verschillende initiatieven gesteund. Bijvoorbeeld door mee te denken of door 
garant te staan bij investeringen. Hierdoor is er nu maandelijks een bijeenkomst voor 
senioren om samen te eten en is er sfeerverlichting in de dorpskern gerealiseerd. Op 
initiatief van een dorpsgenoot, en in samenwerking met SGR, is een nieuwe werkgroep BSO 
in Rietmolen in het leven geroepen.  

- In 2019 is er op persoonlijk initiatief van één van onze bestuursleden een brainstormsessie in 
de DAR geweest voor het ontwikkelen van een integraal activiteitenaanbod voor senioren. 
De gedachte hierbij is dat er een soort bestuurlijke paraplu komt waarbij mensen die iets 
willen organiseren kunnen aanhaken. Dit idee zal ook in 2020 de aandacht houden.  

- In overleg tussen de provincie Gelderland, de gemeente Berkelland en SGR is gesproken over 
het inrichten van de te realiseren rotonde bij Rustoord. Aan Rietmolen wordt de kans 
geboden om deze zelf in te richten. Om er een echte blikvanger van te maken heeft SGR Jan 
Willem ten Beitel bereid gevonden om een werkgroep te formeren en hiermee aan de slag te 
gaan.  

- 2019 Was het jaar waar het bestuur van SGR nauw contact hield met de werkgroep 
Dorpsplan en woningbouw in Rietmolen. Door inzet van deze werkgroep en in samenwerking 
met de gemeente Berkelland zijn er mooie resultaten geboekt om weer nieuwe woningbouw 
te realiseren.  

- Vooruitlopend op dat nieuwe Dorpsplan is er een werkgroep geformeerd die nieuwe 
dorpsbewoners welkom gaat heten. Deze werkgroep heeft een mooi welkomstpakket met 
enkele lokale producten samengesteld. Relevante informatie over ons dorp wordt daarin 
uiteraard niet vergeten.  

- Ook in bestuurlijke zin zijn er stappen gezet: zo is het HH reglement van SGR ge-up-date, is er 
een privacy protocol gerealiseerd en is het convenant met de Gemeente herzien.  

 
Externe contacten  

- SGR onderhoud via de contactpersoon kleine kernen, te weten Anja van Maren, en de 
gebiedswethouder Marijke van Haren, contacten met de gemeente Berkelland. Door deze 
contactpersonen zijn de lijntjes kort.  

- Er zijn ook contacten met andere belangengroepen van de kleine kernen uit deze gemeente. 
Zo is er een overleg geweest met de belangengroepen en de politieke partijen om de, door 
de politiek gedane toezeggen, te evalueren.  

- Er zijn contacten met Pro-Wonen over het tijdig kenbaar maken van het beschikbaar komen 
van huurwoningen in het dorp.  

 
Tot zover dit jaarverslag 2019.  
Gemaakt door Marga Essink, Secretaris  
1 juli 2020 


