
Notulen van de ALV Kalenberg / Hoogeweg op 31 oktober 2017 

 
1.  Opening. 

Jochem Lenstra heet 49 leden van harte welkom. 

 

2.  Hoog Overijssel. 

Wim Liesker is uitgenodigd om ons hierover te informeren. 

Er worden juridische stappen ondernomen door de werkgroepen van hoog Overijssel, Red de 

Veluwe en Laagvliegroutes Nee (Friesland), maar ook door gemeentes, diverse stichtingen en privé 

personen. 

Gemeente Steenwijkerland heeft een voorstel ingediend voor hogere aanglijroutes waardoor de 

vlieghoogte boven ons gebied naar 2100 m zou gaan. 

Bewoners hebben nog tot 2 november de gelegenheid om via internetconsultaties.nl/lelystad airport 

om hun  mening/inzicht te geven voor evt. verbeteringen of aanpassingen. Op Hoogoverijssel.nl 

staat een tekst die gekopieerd en doorgestuurd kan worden. 

 

3.  Mededelingen. 

– In juli zijn we met de contactambtenaar langs diverse onvolkomenheden geweest. Hiervan zijn 

foto's gemaakt. 

De gaten langs de Heuvengracht zijn inmiddels opgevuld. 

– Er is een MOR (melding openbare ruimte) gemaakt voor de bruggen Lokkenvaart, Jan de 

Wagtvaart en bruggen in de Heuvenweg om de beschoeiing en taluten te herstellen en stenen in de 

vaargeul onder de Jan de Wagtbrug te verwijderen. Ook is er een MOR voor de verzakte opritten 

gemaakt. Voor beide is een toezegging ontvangen. Ook is toegezegd dat de draaibruggen beter 

beweegbaar gemaakt gaan worden. 

–  We zijn nog in overleg met de gemeente over een gewenste snelheidsbeperking in Kalenberg 

Zuid. Toegezegd is dat er snelheidsadviesborden geplaatst kunnen worden. Aangezien dit geen 

juridische status heeft vrezen wij voor het effect hiervan. Verder overleg hierover volgt op 6 

november. De aanwezigen wordt verzocht de snelheid aan te passen en een max. snelheid van 50 

km aan te houden. 

–  De afgelopen week is er een nieuwe schuilhut geplaatst op de Flodder, ziet er goed uit! 

 

4.  Verslag ledenvergadering. 

Geen opmerkingen. 

 

5. Bestuursverkiezing. 

Jurjen Rienmeyer wordt voorgedragen door het bestuur als nieuw bestuurslid. 

Hij wordt verkozen met 48 stemmen voor. Een stem is ongeldig verklaard. 

Een overduidelijke uitslag. Jurjen wordt van harte welkom geheten. 

 

6. Glasvezel. 

Thom de Vries verteld over de stand van zaken t.a.v. Glasvezel. 

– Iedereen heeft de keuze uit 5 providers en heeft in de afgelopen week hierover informatie 

ontvangen. Het vastrecht gaat 15,- per maand bedragen maar kan ook in één keer afgekocht worden 

voor 1900 .- euro. (afkoop is gekoppeld aan de woning, dus evt. volgende bewoners hoeven dit niet 

meer te doen). Later alsnog besluiten af te kopen is mogelijk, maar dat blijft altijd 1900 euro kosten. 

– Op 24 november is er een info/inschrijfavond in het KGH. Verder kan men informatie vinden op 

www.glasvezelbuitenaf.nl. 

– Op dit moment hebben zich 3% van de inwoners aangemeld, dus er is nog wel wat werk aan de 

winkel, maar gezien de vele positieve reacties verwacht Thom dat de 50% toch ruimschoots gehaald 

gaat worden. 

– Tweede woningen tellen ook mee. 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/


–  Aanvragen van Glasvezel na 18 december blijft mogelijk, maar gaat dan 1000,- euro extra kosten. 

Dit is bovendien niet handig als we de 50% willen halen. 

–  Op de facebook-pagina Glasvezel Kalenberg zullen alle details hierover gedeeld worden. 

–  Verder zijn er nog een aantal ambassadeurs beschikbaar om adviezen te geven als er vragen zijn. 

 

7.  Zonnepanelen. 

In Dwarsgracht is een werkgroep al geruime tijd bezig om zonnepanelen te plaatsen op diverse 

daken van rietschuren om daarmee (een deel) van de inwoners van energie te kunnen voorzien. 

Wij hebben één van hen uitgenodigd om ons hierover te informeren. 

Het blijkt een enorme klus die alleen geklaard kan worden als er zich voldoende vrijwilligers met 

veel know-how beschikbaar  stellen. PB ziet hier geen kans toe, maar zal zeker haar medewerking 

verlenen als er mensen opstaan die zich hier voor willen inzetten. De werkgroep uit Dwarsgracht 

stelt hun onderzoeken en informatie beschikbaar. 

 

8. Enquete plan terrein SBB. 

Herman Hoogstraat geeft uitleg over de gehouden enquete. 

Er blijkt overwegend positief op gereageerd te zijn door de inwoners. 

Een aantal mensen heeft ook daadwerkelijk belangstelling om te huren (vooral ouderen) of te kopen 

(vooral jongeren). Binnen enkele weken gaan wij hierover verder in overleg met SBB. 

Een aantal mensen heeft kenbaar gemaakt dat er wellicht voor ouderen iets gerealiseerd zou kunnen 

worden in de oude school aan het Kalenbergerpad. Volgens Herman is deze locatie te duur, 

waardoor de appartementen veel meer geld zouden moeten opbrengen, wat voor de meeste ouderen 

niet haalbaar zou zijn. Bovendien ontvangen zij geen huursubsidie als de prijzen boven de 700,- 

euro uitkomen. 

 

9. Rondvraag. 

– Jurjen Rienmeyer: Gem. Steenwijk  wil de bewoners betrekken bij de invulling van nieuwe 

mogelijkheden voor het OV, om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op vraag en aanbod. Er wordt 

gedacht aan liftpalen, belbus e.d. Het milieuaspect zal hier een belangrijke rol bij spelen. 

Mensen die willen meedenken/doen kunnen dit doorgeven aan het bestuur van PB voor 29 

november. 

– Hennie van Beek: Wanneer gaat de gemeente pad zuid aanpakken? – dit staat in de planning voor 

2018. 

– Hennie van Beek:  Wat is er gebeurt met de brug aan de Heuvenweg en wanneer wordt deze 

gerepareerd?  – Er is een sportwagen tegenaan gereden, is al bekend bij de gemeente want er zit een 

roodwit lint omheen gedraaid. Jochem zal hierover contact opnemen met de gemeente. 

– Hennie van Beek:  De lantaarn bij de Wiechersmolen brand niet. – Jochem stelt voor te bellen en 

het nummer van de paal door te geven. 

– Herman Hoogstraat: De NAM wil gaan boren bij Eesveen, wil iemand hier protest tegen 

indienen? – voor kennisgeving aangenomen. 

– Thom  de Vries: herinnert ons er nog even aan om ons op te geven voor glasvezel voor 18 

december a.s. 

–  Nan Schepers: Is er een kledingcontainer in Kalenberg? – Nee, de dichtstbijzijnde is in 

Oldemarkt, achter de supermarkt. 

 

10. Jochem sluit de vergadering rond 10.30. We drinken nog een drankje met elkaar. 

 

   

   

 

 


