
Notulen vergadering Plaatselijk Belang op woensdag 6 maart 
 
Aanwezig: Helen, jochem, Gerrit, Peter (aspirant bestuurslid) en Irene 
Afwezig ivm vakantie: Jurjen 
 
1.  Opening 
 
2.  Mededelingen 
– Susan en Margriet komen tijdens de ALV het Kalenbergs koekje presenteren met een begeleidend 
filmpje 
– Spreker namens SBB op ALV waarschijnlijk Hans van der Beek 
– Irene zal alle papieren tbv de ALV op 1 april uitprinten, zodat Tiny ze op 2 april kan rondbrengen 
– Helen maakt 100 euro over als financiele ondersteuning voor de Vrouwenvereniging 
– Helen, jochem en Irene zijn naar de voorlichtingsavond over vliegveld Lelystad geweest 
 
3. Verslag goedgekeurd 
 
4. ALV: alles hierover is besproken 
 
5. Lopende zaken 
– 11 maart overleg met Kor van der Velde over verkeerssituatie. Omdat Irene met vakantie is zal er 
iemand anders notuleren. 
–renovatie fietspaden wordt in 2020 uitgevoerd. In de loop van dit jaar worden de nodige 
voorbereidingen getroffen. Belangrijke reden is o.a. dat eerst het glasvezel moet zijn aangelegd. 
Ook zal er een informatie-avond komen voor alle aanwonenden omdat het fietspad over hun erven 
loopt. We overleggen op 11 maart met Kor van der Velde of het dan ook mogelijk is om gelijk de 
nieuwe straatverlichting te plaatsen en of de grond in de bermen dan ook aangevuld kan worden. 
 
6. Helen en Jurjen zijn naar de bijeenkomst PB's Weerribben- Wieden geweest. 
Gedeputeeerde Staten wil aan Provinciale Staten voorstellen om een aantal projecten uit het 
bidbook ‘Land van Weerribben en Wieden; Poort naar Overijssel’ te ondersteunen met € 6,4 
miljoen. Het gaat om projecten als Bezoekerscentrum, aantrekkelijker maken van het station, 
toegangspoorten etc. 
 
7. Jurjen, Jochem, Gerrit en Peter hebben in Blokzijl de voorlichtingsavond bezocht waarbij uitleg 
werd gegeven over de Natura 2000 gebieden. 
 
8. Peter Jongschaap zal worden voorgedragen als nieuw bestuurslid. 
 
9. Rondvraag 
– Irene stelt voor om de mogelijkheid van het plaatsen van laadpalen voor electrische auto's te 
onderzoeken. Dit wordt op 11 maart besproken met K.v.d.V. 
– Helen stelt voor om een bord aan te vragen voor de opstap loswal. Er liggen vaak langdurig 
werkschepen aangemeerd waardoor hulpdiensten belemmerd kunnen worden. 
 
10. Sluiting 
De volgende vergadering staat gepland op maandag 1 april.   
 
 
 
      
      


