
Notulen ALV Plaatselijk belang Kalenberg/Hoogeweg op vrijdag 12 

april 2019 

 
1.  Opening 

Incl. bestuur 35 aanwezigen. 

 

2.  Mededelingen 

– Jurjen kondigt nog even aan dat Susan het Kalenberger turfje zal presenteren. 

– Tevens vermeld hij nog Henk en Ingrid Slijkhuis excuses hebben ontvangen over het ten onrechte, 

maar niet bewuste passeren tijdens de rondvraag. 

 

3.  Spreker Jacob Ponstein vertelt namens Marketing Oost over de wijze waarop toeristen, m.n. uit 

het buitenland en in het bijzonder Duitsers en Belgen, gestimuleerd worden om ons gebied te 

bezoeken (dit gebeurd vooral via beurzen). Op de komst van b.v. Aziaten wordt geen invloed 

uitgeoefend. Via persreizen, kranten, samenwerking met horecabedrijven, sociale media en websites 

worden de Nederlandse toeristen benaderd. Ook natuurbeheerders en rietsnijders spelen hierin een 

belangrijke rol. Verder is er een nauwe samenwerking met de stichting Weerribben-Wieden. 

 

4.  Spreker Egbert Beens namens SBB legt uit dat de focus op spreiding van het toerisme ligt, om 

de overloop van toeristen in Giethoorn in goede banen te leiden. 

Hij vertelt over Beschermen (snoekvismonitoring, de steeds meer voorkomende Weerschijnvlinder 

en grote Vuurvlinder, de groter wordende Otterpopulatie, Reewild-telling en toename van 

Roerdompen en Purperreigers en de bedreiging hiervan door de plannen voor vliegveld Lelystad, 

waardoor we ook ons Europees diploma dreigen te verliezen). 

Beleven (onderhoud eendenkooien, Spinnekopmolen, 10-jarig bestaan NPWW, Nationale en 

Internationale parkendagen en opening kanoparadijs), en Beheren (inperken van rietbranden, meer 

afvoeren als er extra geld beschikbaar komt, inrichting van Noordmanen, het gebied tussen 

Weerribben en wieden, aanbesteding maaiwerk en locatie ontwikkeling, zoals kampeerboerderij en 

vervenershuisjes). 

 

4a.  Susan Oosterlaar presenteert het Kalenberger turfje en we lassen gelijk een pauze in om het te 

gaan proeven. Zo te horen valt het goed in de smaak! 

 

5.  Geen op of aanmerkingen over de notulen van de vorige ALV. 

 

6.  Jaarverslag 

T.a.v. de verkeerssnelheid merkt Ingrid op dat de snelheid van de e-bikers ook aangepakt zou 

moeten worden. 

Gonda vindt dat we zelf de bewoners moeten aanspreken op hun rijgedrag. 

Bij klachten of problemen in de openbare ruimte wordt geadviseerd een MOR (melding openbare 

ruimte) in te dienen. 

 

7.  Financieel verslag 

De kascommissie bestaande uit Margriet Wegstapel en Dirk Wilkens hebben het financieel verslag 

goedgekeurd. Margriet draait nog een jaartje mee in de kascommissie en Thom de Vries meldt zich 

aan als nieuw lid. 

 

8.  Bestuursverkiezing 

Peter Jongschaap wordt gekozen met 32 stemmen voor, 1 tegen 1 blanco en 1 ongeldige stem. 

We nemen afscheid van Jochem die zich maar liefst 30 jaren met hart en ziel heeft ingezet voor PB. 

We bedanken hem met bloemen, taart en drank. 



 

9.  Rondvraag 

Susan  – vraagt of de koek lekker was. Het antwoord is volmondig, ja! 

   

Ingrid  – Kalenberger fietspad is gevaarlijk. Haar voorstel het te voorzien van fluoriserende verf 

wordt als iets te rigoreus ontvangen, maar dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk. We zijn in 

overleg met de gemeente over de fietspaden. 

 

Henk  – Vraagt zich af of er geen subsidie aangevraagd kan worden voor een onkostenvergoeding 

voor de jongeren die met Oud en Nieuw een gezamenlijk vuurwerk organiseren. 

 

Arjen  – draaibrug op noord draait slecht open. Helen adviseert een MOR in te dienen. 

 

– Thom  –  Welke visie punten heeft PB voor 2019? Irene vertelt dat dat dezelfde zijn als in 2018, 

nml. o.a. de verkeerssituatie op zuid, het slechte onderhoud van fietspaden, bermen etc. en de 

straatverlichting. 

 

– Kees – Als het op maandag hard waait waaien de opgehaalde vuilniszakken de gracht in. We 

nemen hierover contact op met de gemeente. 

 

Wessel – Waarom wordt er niet gestrooid op Noord? Dat komt omdat Noord niet gezien wordt als 

een toegangsweg. In kernen in andere dorpen wordt ook niet gestrooid. Wellicht kunnen we dit toch 

nog eens aankaarten bij de gemeente. 

 

Margriet – zij bedankt PB voor hun inzet. Dank je wel, Margriet! 

 

Patrice – Kan er geen extra AED komen bij de brug? We gaan Jan Thomsen vragen of hij dit kan 

regelen. 

 

Patrice – In het kader van de energietransitie: hoe zit het met de plannen voor de zonnepanelen op 

rietschuren? Irene legt uit dat er zich helaas geen mensen hebben aangemeld die dit op zich willen 

nemen en dat PB dit zelf niet alleen aankan. 

 

Mandré – Kan er niets gebeuren aan de veel te hoge snelheid op het water? De provincie heeft 

toegezegd te zullen gaan handhaven en het bord wordt verplaatst in de richting van Ossenzijl in de 

hoop dat mensen dan wat eerder gas terug nemen. 

 

Barbara –  Meldt zich aan als nieuw lid. Verder wil zij graag weten waar zij zich moet melden als ze 

de sloot wil laten uitbaggeren. Gerrit denkt dat ze daarvoor bij SBB moet zijn. 

 

10.  Sluiting 

  

 

 

  


