
 

PPBB    Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg 

 

Notulen algemeen ledenvergadering Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg dd. 22 

maart 2016. 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom en in het 

bijzonder de heren van de brandweer en de contactwethouder Bert Dedden. 

2. Voorlichting Brandveiligheid door Freek Wijs en Henri Dekker. 

De heren Wijs en Dekker geven een uitstekende presentatie over brandveiligheid en welke 

maatregelen iedereen in zijn woning kan treffen.  

3. Mededelingen 

Collectief om de huizen beter te isoleren en energie collectief in te kopen. Het collectief is in 

oprichting. Binnenkort volgt informatie aan bewoners. 

4. Verslag ledenvergadering van 20 oktober 2015 (bijgevoegd) 

Er ontstaat nog discussie over het bromfietsverbod. 

Gerda Lok wijzigen in Gerda Jongschaap. 

5. Jaarverslag 2015 (bijgevoegd) 

Er wordt gevraagd naar een dorpsplan. Volgend jaar zal dit gereed zijn. 

Er wordt gevraagd om de term koppengeld te wijzigen. Koppengeld is een normaal 

Nederlands woord. Gemeente handhaaft de term. 

Er wordt een opmerking over de kosten van de website. Wij zijn gestopt met de website. Te 

veel moeite om te onderhouden. 

6. Financieel verslag 2015 (bijgevoegd) 

Susan Oosterlaar en Frans Steine hebben kascommissie de financien gecontroleerd.. 

Penningmeester wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid. Susan is aftredend. Frans 

Steine blijft. Jan Tomson meldt zich aan.als commissielid en wordt gekozen 

Penningmeester geeft nog een aanvulling op het saldo van het koppengeld. 

 



 

7. Bestuursverkiezing 

Intussen afgetreden: Rolf Rubingh. Aftredend en niet herkiesbaar: Dirk Wilkens. 

Irene van der Luit is bereid gevonden zitting in het bestuur te nemen. Helen Brouwer 

Kalenberg noord 7 stelt zich verkiesbaar. 

 

Uitgebrachte stemmen: 

Irene van de Luit 30 stemmen 

Helen Brouwer 33 stemmen 

Tom de Vries 2 stemmen 

Pieter Jongschaap 1 stem. 

Irene en Helen worden gekozen. 

8. Pauze 

9. Riolering Middenbuurt 

Problemen met de riolering in met name de Middenbuurt. We komen er niet uit met de 

gemeente. Hebben een aannemer gevraagd de hoogte van de putten en de overstort te meten. 

Pieter Jongschaap geeft aan dat er een plotter geplaatst zou worden. Is nog steeds niet 

gebeurd. 

Hoe je het wendt of keert, we weten nu niet waarom het systeem niet werkt. De metingen 

worden binnenkort uitgevoerd. 

10. Status fietspad Ossenzijl – Kalenberg 

De wwaliteit van het fietspad is slecht. Overleg hierover is met de wethouder gevoerd. 

Gemeente heeft er nog niet voor gekozen om het traject te verbeteren. Onderhoud is wel 

mogelijk. Voorstel is om regelmatig een survey te houden. Gemeente is beheerder van de 

weg.  Voorstel, maak een foto en doe een MOR melding. 

Niet duidelijk wanneer groot onderhoud plaats vindt. Pad staat bij Wegenbeheer op de 

agenda. 

Aandacht wordt ook voor de bruggen gevraagd. Geadviseerd wordt een MOR melding 

maken. 

11. Beschoeiing 

Contact met de gemeente en provincie over de beschoeiing. Inmiddels is een risico analyse 

uitgevoerd. Vervolgens zal een aannemer worden gecontracteerd. Verwacht wordt dat de 

werkzaamheden in het voorjaar zullen starten. 

12. Overlegorgaan Weerribben-Wieden  

Herman geeft een toelichting. Het kernteam is verantwoordelijk voor de transitie. Advies 

komt in juli. Moet een overall visie zijn. Er is een groot aantal werkgroepen met diverse 

onderwerpen bezig: naam, marketing, begrenzing, educatie, nulmeting ( hoeveel toeristen 

komen hier, wat besteden ze etc). Komt ook een enquete gericht op de bewoners. Zal 



waarschijnlijk een rol voor PBK voor de enquete zijn weggelegd. Werkgroep 

toegangspoorten. 

Belangrijke thema's educatie, leefbaarheid, economie, toerisme en natuurwaarden. 

Alle informatie op de website www.np-weerribbenwieden.nl. 

Behoefte aan ondersteuning op gebied van economie en organisatie vanuit de PB'n. 

Tijdsbesteding 1 dag per week. 

Er is vanuit het kernteam geld beschikbaar voor de ondersteuning. Wouter Joenje verwijst 

naar een rapport van Ton Bade naar de financiële haalbaarheid van het gebied. 

13. Gebouwen SBB (toelichting door Herman Hoogstraat) 

In het dorp hoor je dat SBB terug komt. Herman is in gesprek met SBB in Driebergen. 

Kalenberg wordt afgestoten. Steevast wil graag in twee gebouwen gaan zitten voor 

woningbouw. Steevast wil met SBB samenwerken op het terrein. Gemeente heeft voorkeur 

dat SBB in Kalenberg blijft. Bouwen gaat lukken maar het tempo is onzeker. Aletta en Gerda 

zijn bereid om draagvlakonderzoek te doen. 

14. Glasvezel stand van zaken  

Thomde Vries geeft een uitgebreide toelichting met powerpoint. Glasvezel gemeente, 100% 

aansluiten, cooperatiemodel, €27 euro per maand 20 jaar lang. Is te duur. 

2e optie is een KPN antenne met een straalverbinding. Koperen kabel vanaf Ossenzijl niet 

meer nodig. 

Marktpartijen komen in beweging. Stichting breedband buitengebied noordwest Overijssel 

opgericht. 

CIF heeft een aanbod met buitengebied toeslag van € 9,95 vastrecht. Iedereen krijgt een 

aanbod. Deelnemerspercentage van 50% nodig. 

Trent/NDIX, deelnemerercentage van 65% nodig 

KPN, eigen bijdrage van € 100 

15. Rondvraag 

Herman Hoogstraat, mag zijn camper niet op het parkeerterrein zetten. Mag alleen bij huis. 

Kan geen ontheffing krijgen. Wel op verzoek van PBK. pakken we op. 

Wessel, kan er iets aan de bermen van wegen worden gedaan en aan de takken over de weg. 

Heeft al jaren de aandacht. Proberen nog steeds grastegels te krijgen. 

Wouter Joenje. Er is een mooie website van De Wetering. We hebben geen beheerder of 

ontwerper kunnen vinden. Susan heeft wel een aanbod gedaan, echter niet nu. Biedt 

perspectief voor de nabije toekomst. 

Madelon Hilgers vraagt naar de subsidie voor Trillend Riet. Bestuur wil graag weten of de 

noodzaak aanwezig is en inzicht op de inkomsten. 

http://www.np-weerribbenwieden.nl/


Helen Brouwer, komen steeds meer pakketdiensten. Vaak niet bereikbaar. Is een centraal 

servicepunt een idee. Bespreken dit in de volgende bestuursvergadering. 

Gerrit Dolstra klaagt over de toestand van de Stroinkweg. Kor van der Velde neemt dit op. 

Dirk Wilkens wil graag dat de onvriendelijke bordjes aan de padkant worden verwijderd. De 

leden wordt naar hun mening gevraagd. Enige discussie volgt. Conclusie minderheid is tegen 

verwijdering. Eigenaren staat het vrij een eigen bordje te plaatsen. 

Afscheid van Dirk. De voorzitter bedankt Dirk voor alle inspanningen in de afgelopen jaren. 

Hij heeft altijd een grote inzet getoond en hield zich altijd aan afspraken. Hij gaf blijk van 

veel gevoel van humor. Wij zijn samen veel op pad geweest.en mede daardoor is een hechte 

band ontstaan. Ten slotte roemde de voorzitter de gastvrijheid bij Dirk thuis. 

16. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen, sluit de vergadering en biedt de leden een borrel aan. 

 

 


