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Wat hebben riool en glasvezel met elkaar te maken. Op het eerste gezicht niet veel. Het riool zorgt 

voor een snelle afvoer van ons vloeibare en iets minder vloeibare afval en de glasvezel vervoert 

razendsnel data voor internet, telefoon, televisie etc. 

Als we dit gegeven op Kalenberg plaatsen dan wordt de overeenkomst duidelijk, namelijk: hoop. 

Hoewel we al een aantal jaren een nieuwe rioolinstallatie in Kalenberg hebben, moeten we nog 

steeds hopen op een snelle afvoer van onze ‘restprodukten’. De gemeente wil er maar niet aan dat 

de overstort te hoog is, waardoor bij zware regenval het riool volledig vol loopt en niet meer goed 

afvoert. Ondanks meerdere gesprekken met de gemeente lijken we nog niet dicht bij een oplossing 

te komen. 

De hoop op glasvezel is wel zeer positief en levendig. Dankzij de inspanning van een aantal inwoners 

van Kalenberg wordt de kans dat wij glasvezel in Kalenberg krijgen steeds groter. Het zal in elk geval 

niet aan de inwoners van Kalenberg liggen. Tijdens een voorlichting, die tijdens de 

nieuwjaarsreceptie werd gegeven, werd overduidelijk dat de meeste Kalenbergers gebruik willen 

maken van het aanbod dat dit jaar zal worden gedaan. Kortom een geslaagde voorlichting en een 

gezellige nieuwjaarsreceptie die voor de eerste keer werd gehouden en voor herhaling vatbaar is. 

 

De verkeersveiligheid heeft het afgelopen jaar, op initiatief van een aantal inwoners aan de 

Nieuweweg/Heuvenweg, in en na overleg met het bestuur, de nodige aandacht gekregen. Het valt 

hun op dat op de Nieuweweg/Heuvenweg  de maximumsnelheid van 60 km regelmatig wordt 

overschreden. De gemeente heeft vorig jaar op verschillende plekken snelheidsmetingen uitgevoerd. 

Waarom deze meting op het traject buiten de dorpsgrens zijn uitgevoerd is niet duidelijk en de 

gemeente heeft de resultaten ook nog niet aan ons teruggekoppeld.  

Een aantal inwoners heeft op de afvalbakken een sticker van het snelheidsverbod van maximaal 60 

km geplaatst om iedere automobilist extra te herinneren aan dit verbod. 

Wij hopen en vertrouwen erop dat in elk geval de inwoners van Kalenberg zich bewust zijn van de 

gevaren van te hoge snelheden binnen de dorpsgrens en zich zullen houden aan de 

maximumsnelheid. En dit wordt nu extra gestimuleerd, want de gemeente heeft vandaag, 7 maart 

2017, langs de Heuvenweg matrixborden geplaatst, welke bij nadering de snelheid aangeven. Dus 

vlak voor het ter perse gaan van het jaarverslag toch een resultaat! 

 

Het heeft even geduurd maar na lang touwtrekken tussen gemeente en provincie is vorig jaar 

gestart met de vernieuwing van de beschoeiing langs de Kalenberggracht. Na een grondige 

voorbereiding is de uitvoering snel en probleemloos verlopen, zonder al te veel overlast. 

 

Sinds vorig jaar is Plaatselijk Belang te volgen op Facebook dankzij de inzet van Helen Dekens. Verder 

is de nieuwe website in voorbereiding en deze zal tijdens de Algemene ledenvergadering op 21 

maart 2017 worden gepresenteerd. En om maar direct in het digitale tijdperk te blijven nog het 

volgende. De contributie voor het lidmaatschap van Plaatselijk Belang zal voortaan via de mail 

worden geïnd. 



 

Tijdens de bestuursvergadering van februari 2017 heeft Herman Huitema van de gemeente 

Steenwijkerland een toelichting gegeven op de burgerschouw. Sinds een aantal jaren kunnen 

bewoners het onderhoudsniveau van de openbare ruimten beoordelen aan de hand van een 

kwaliteitscatalogus. De gemeente vindt het van belang om tegenover hun technische blik ook het 

oordeel van de inwoners te horen. Wellicht zijn inwoners van Kalenberg bereid hieraan deel te 

nemen. 

Tijdens dit bezoek hebben wij met Herman Huitema afgesproken dat wij een opgave zullen doen 

met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte, waaronder begrepen de toestand van 

de fietspaden, bruggen, bermen, op- en afgangen van bruggen etc. wij zullen daarbij een prioritering 

aangeven. In overleg met de gemeente zal de gemeente het uit te voeren onderhoud in planning 

zetten en deze communiceren aan het b estuur. 


