
Notulen vergadering Plaatselijk Belang van 4 september. 

 
Aanwezig zijn: Jochem, Gerrit, Helen, Jurjen en Irene. 

Aletta Jongschaap en Herman Hoogstraat zijn een deel van de avond aanwezig om hun voorstel 

m.b.t. het terrein van SBB toe te lichten. 

 
1.    Opening. 

 

2.    Mededelingen en ingekomen post. 

Er moet nog een adreswijziging van het secretariaat worden gestuurd naar de gemeente. 

Irene zal hier voor zorgen. 

Er is bericht ontvangen van de gemeente dat er een lantaarn geplaatst zal worden bij de 

bootopstapplaats t.h.v. Noord 6. 

Helen vraagt of er ook een bord geplaatst kan worden, zodat de opstapplek vrij blijft voor 

ambulance e.d. 

 

2a.  Notulen. 

Geen opmerkingen 

 

3.   Terrein SBB 

Herman Hoogstraat stelt voor een enquête te houden onder de inwoners, met een voorstel voor optie 

één, omdat deze meer aansluit bij de dorpsvisie dan het plan van SBB.   

Hij en Aletta maken een opzet voor de enquête namens Plaatselijk Belang. 

 

4.  Hoog Overijssel 

Wim Liesker gaat 12 september naar een symposium in Den Haag om te spreken namens de 

werkgroep Hoog Overijssel. Er wordt dan ook een petitie met 50.000 handtekeningen overhandigd. 

De handtekeningen worden momenteel ook in Kalenberg, Muggenbeet en Wetering verzameld door 

verschillende vrijwilligers. Helen zet de info nog op Kalenberg.nu. 

 

5.   Fleyerfestival 

Plaatselijk belang is van mening dat het niet aan hen is om daar iets mee te doen, aangezien de 

gemeente NOP en de luchtvaartautoriteiten hier hun toestemming voor hebben gegeven. Het is een 

jaarlijks terugkerend evenement waar wij tot nu toe geen hinder van hebben ondervonden en het 

gaat slechts om een weekend. Irene maakt een opzet reactie naar Gerrit Opdam. 

 

6.   Zonnepanelen. 

Tijdens de ALV die gehouden zal worden op 31 oktober zal dit ter sprake komen om te 

inventariseren of er voldoende draagvlak voor is en of er mensen zijn die zich hier voor willen 

inzetten.    

 

7.   Publicatiebord. 

Blijft voorlopig zoals het is. 

 

8.   Gesprek met Thom de Vries. 

Thom de Vries wordt uitgenodigd om ons te informeren over de stand van zaken m.b.t.  Glasvezel. 

Het dorpsvisieplan blijft zoals het nu is. De opmerkingen van Thom hebben vooral betrekking op 

het aandragen van oplossingen, maar naar onze mening is dat niet nodig, omdat het om een visie 

gaat. Helen zet foto's bij het dorpsplan en zal zorgen dat het voor 31 oktober op de website komt te 

staan. 

 



9.  Lopende zaken. 

Jochem maakt een mor aan over het slechte onderhoud van de taluds bij de bruggen (o.a. maaien) 

en de laatste brug in de Hogeweg richting Ossenzijl (Krekstel). 

Ook zal hij morren over de Jan de wachtvaart die te ondiep is. 

Helen merkt op dat we weer niet op de lijst staan voor de burgerschouw. We besluiten het er bij te 

laten en zelf initiatief te nemen als er problemen zijn. 

 

10.  Aandachtspunten. 

Snelheidscontrole: kilometeraanduidingen lijken verwarrend te werken, sommige schippers denken 

dat het de max. vaarsnelheid betreft. 

AED: Jan Thomsen gaat zelf naar Rolf Rubingh voor de overname van het beheer van de AED's. 

 

11.  Rondvraag. 

Besloten wordt nog dat we een ALV houden op 31 oktober. 

De volgende bestuursvergadering wordt i.v.m. de vakantie van Irene wat later in de maand 

gehouden, op dinsdag 17 oktober. Irene zal Gerda over beide data inlichten. 

Voorlopige vergaderpunten voor de agenda: 

-Bestuursverkiezing, waarbij Jurjen Rienmeijer wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. 

-Stand van zaken Hoog Overijssel 

-Stand van zaken Glasvezel 

-Zonnepanelen op rietschuren 

-Terrein Staatsbosbeheer 

 

Helen en Irene maken een uitnodiging (voorstel agenda) voor de ALV. 

 

12.  Sluiting. De volgende vergadering is gepland op 17 oktober. 

  

 


