
 
Verslag vergadering PB van 4 juli 2022 
 
Aanwezig: Helen, Irene, Gerrit, Pieter 
Afwezig: Peter 
 

1. Opening 
 

2. Medelingen 
Gerrit laat weten dat de visplek voor gehandicapten doorgaat. Het staat echter nog 
niet definitief vast of deze naast de betonplaat komt. Misschien komt er nog wel een 
hoger bedrag dan €16.000 beschikbaar. 
 
Helen en Gerrit zijn naar de bijeenkomst van Stichting Weerribben-Wieden geweest 
op 27 juni jl. Harold Viscaal hield daar een helder verhaal. De snelheid op de 
fietspaden en op de gracht zijn door PBKH als problemen genoemd. Er komt een 
verslag. 
 

3. Verslag vorige vergadering 
Inschrijving KvK is geregeld. 
UBO nog niet rond. Helen belt ING, daarna werkt Pieter verklaring uit. 
Nog geen reactie van de Zendmastwerkgroep. 
Zoektocht naar kandidaten bestuur wordt voortgezet. 
Zie ook actielijst. 
Verslag wordt goedgekeurd. 
 

4. Afsprakenlijst 
Zie aanpassingen. 
 

5. Evaluatie Schouw (zie mail W. Prinsen dd 13.06.2022) 
Discussie is verwerkt in Overzicht Lopende Zaken. 
 

6. Ontwikkelingen steunmast. 
Geen. 
 

7. Enquête OVKK 
Is ter vergadering ingevuld. 
 

8. Rondvraag 
Zou het niet goed zijn ook iemand van de Hoogeweg in het PBKH bestuur te hebben? 
Pieter zal nagaan of de statuten aanpassing behoeven. 
 

9. Sluiting 
Volgende vergadering vrijdag 9 september 20.00 in KGH (?) 
 
 

  



AFSPRAKEN 
 

Actie     Aanspreekpunt Wanneer/Status 
Correcte inschrijving KvK Pieter Gebeurd 
UBO verklaring Helen/Pieter Volgende vergadering 
Werkgroep zendmast onder PB 
hangen 

Helen Volgende vergadering 

Verwijdering borden bij loswal 
opnemen met gemeente. Reactie W. 
Prinsen. 

Helen Volgende vergadering 

Polsen kandidaten PB bestuur Irene en Helen Volgende vergadering 
Wethouder Jongman uitnodigen 
voor eerstvolgende 
bestuursvergadering. 

Pieter Volgende vergadering 

Contact met Richard inzake 
publiciteit 

Helen Richard heeft MOR 
aangemeld. Geen 
publiciteit.  

Contact met Alliantie Samen op het 
Fietspad 

Helen Volgende vergadering 

Contact met Thom over Dorpsvisie Pieter Volgende vergadering 
Nagaan naar wie adreswijziging PB 
gestuurd moet worden 

Irene Volgende vergadering 

 
 
 
 

  



OVERZICHT LOPENDE ZAKEN D.D. 04.07.2022 
 

 Onderwerp Status 
1 Bruggen Kalenberg (3) en 

Hoogeweg (1) 
Gemeente is nog steeds bezig met de 
voorbereiding van noodbruggen. Dit kan 
nog wel een jaar duren. 

2 Fietspad/bruggetjes 
- schilderwerk 
- verzakte tegels 
- scheuren 
- slecht deel op Noord 

Wordt in twee fasen door de gemeente 
aangepakt, te beginnen met Zuid 
(2022). Ophaalbrug en Noord in 2023.  
Op korte termijn wordt veiligheid 
ophaalbrug beoordeeld. Zie mail W. 
Prinsen1. 

3 Loswal 
- borden staan verkeerd 
- schilderwerk 
- verlagen beschoeiing 
- onrechtmatige aanlegplek jacht 
- aanlegringen 

Borden zijn weggehaald door de 
provincie. Bord ‘Vrijhouden voor 
hulpdiensten is kwartslag gedraaid. Aan 
kapotte aanlegringen is nog niets 
gedaan. Volgens mail W. Prinsen 
worden deze vervangen. Ook wordt 
gekeken naar aanpassing stap boot naar 
wal. 

4 Visplek Door K. van der Velde €13-15K 
toegezegd. Voorkeur: tussen brug en 
betonplaat. Gerrit en Jochem pakken dit 
op na de zomervakantie. 

5 Borden Zuidweg Zie mail W. Prinsen. 
Er kan een tweede wit bord met 
plaatsnaam in blauw aan de overzijde 
van de weg geplaatst worden (zgn 
poortconstructie). Ee alternatief bord 
(bijv. met silhouet ree) zal door PBKH 
betaald moeten worden. 

6 Parkeerproblemen 
- tekort parkeergelegenheid 
- onrechtmatig gebruik 
- verzakken kleine parkeerplaats 
- parkeerverbod bij T splitsing 
  (Amsterdammertjes      
terugplaatsen?) 
- meer toezicht parkeren Noord 
(alleen links van de weg) 

Zie mail W. Prinsen. 
Uitbreiding parkeerplaats betreft 
perceel in eigendom van SBB. 
Gemeente moet SBB aanspreken, zodat 
pachtcontract beëindigd kan worden. 

7 Laadpaal 
- Werkt niet en één is niet 
voldoende 

Blijft zo 

8 Steunmast  

 
1 Mail William Prinsen dd 13.06.2022 



9 Extra paal gewenst op Zuid bij 
Lammert 

Zie mail W. Prinsen. 
Er komt geen extra lantaarnpaal. 

10 Verlichting fietspad Zie mail W. Prinsen. 
Er is contact geweest met de 
projectleider Sebastiaan Top. 

11 Berkenlaan 
- riolering ligt te laag/beneden 
waterpeil 

Zie mail W. Prinsen. 
Blank staan is geen aanleiding riool aan 
te passen. Regenwater dat huis 
binnenstroomt wél. Dus in voorkomend 
geval foto’s maken en gemeente direct 
informeren, waarna actie genomen zal 
worden. 

12 Bermen/maaibeleid Door begroeiing is fietspad weer 1 
meter breed geworden. Er wordt te 
weinig gemaaid. Dit geldt ook voor de 
Hoogeweg. 

13 Slechte staat asfalt Zuid en Noord 
(gat bij Gebr. Dolstra) 

Zie mail W. Prinsen. 
Wordt alleen aangepakt via een MOR 
melding. Dit betekent dat de gemeente 
dus geen maaibeleid heeft (!). 

14 Samen op het Fietspad  
15 Kalenbergerpad 

 
Zie mail W. Prinsen. 
Aanleg/verbreding is afhankelijk van 
vergunningen. Tussenoplossing 
verbetering begaanbaarheid is 
inmiddels gedaan. 

 


