
Notulen Vergadering Plaatselijk Belang Kalenberg op maandag 18-10-2021 

 
1.   Opening. 
 

2.   Mededelingen 

– Helen heeft een taart gebracht naar Jan Thomsen voor zijn inzet t.b.v. de AED 

Jolien van den Assem wil deze klus van hem overnemen, waar we heel blij mee zijn. 

– Eric Jonk heeft (spijtig voor ons) een nieuwe job en vertrekt bij de gemeente. 

 

3.   Verslag vorige vergadering 

–  Goedgekeurd 

 

4.   ALV 

–  We besluiten nu het eindelijk weer kan om op 3 december een ALV te organiseren. 

We nodigen dit keer geen spreker uit, maar houden het simpel omdat er w.s. veel te bespreken valt. 

Peter neemt contact op met Peter de Haan. Het is wenselijk als die er bij aanwezig kan zijn om evt. 

vragen te beantwoorden, aangezien hij als contactpersoon gefungeert heeft tijdens de 

werkzaamheden aan het fietspad. 

Irene maakt een agenda met verwijzing naar de website v.w.b. het jaarverslag en financieel 

overzicht. 

 

5.   Loswal Kalenberg Noord 

–  De sloot naast de loswal is uitgebaggerd. Volgens Eric Jonk is er géén pachter voor het gedeelte 

waar al de hele zomer een jacht heeft gelegen en zou deze er onrechtmatig liggen. De boot is nu 

naar de winterstalling en we wachten af of deze er volgend jaar weer komt te liggen voordat we 

verdere stappen ondernemen. 

Borden en paaltjes zijn inmiddels geplaatst, alleen het bordje bij de opstap moet nog even 

omgedraaid worden. 

Resten verder nog de aanpak van de bestrating en nieuwe aanlegringen aan de kade. 

 

6.   Laadpaal parkeerplaats 

–  De laadpaal werkt nog niet. De gemeente zou contact opnemen met de overbuurman (of er tegen 

vergoeding tijdelijk van zijn wifi gebruik gemaakt kan worden) maar we hebben hier niets meer van 

gehoord. 

 

7.   Kalenbergerpad 

–  Nog geen bericht over ontvangen. Er zou eind september al een overleg plaats gevonden hebben 

maar we hebben nog niets daarover vernomen. 

 

8.   Verkeerssituatie toegangsweg Zuid 

–  al maanden geleden is ons toegezegd dat er borden (reeen) geplaatst zouden worden bij de entree 

van het dorp, maar ook hierover hebben wij niets meer vernomen. We zijn hier nu ongeveer 5 jaar 

mee bezig en het frustreerd nogal. 

 

9.   Renovatie bruggen 

–  De drie bruggen verkeren in steeds slechtere staat. Ons was toegezegd dat dit direct na het 

hoogseizoen (september) zou worden aangepakt. Daarna werd het de herfstvakantie. Inmiddels is 

het eind oktober en aangezien wij nog niets gehoord hebben en de bewoners hierover ook nog niet 

zijn ingelicht vrezen wij dat dit niet meer voor het einde van het jaar gerealiseerd gaat worden. 

Er komen veel klachten van de bewoners over de herrie die veroorzaakt wordt door de rijplaten. 

 

10. Steunmast 



–  Nog geen voortgang te vermelden. Gerrit Dolstra heeft aangeboden de mast naast zijn schuur te 

plaatsen en momenteel wordt die optie bekeken. 

 

11. WBTR 

–  Helen heeft uitgezocht dat deze wet alleen geldt voor verenigingen die na 30 juni 2021 zijn 

opgericht. Pas bij een eerstvolgende wijziging moeten wij stappen ondernemen. 

 

12. Inwonersvertegenwoordiging Weerribben-Wieden 

–  Er heeft een overleg met de Stichting WW plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de 

plaatselijke belangen over de onvrede die er is over de wijze waarop er vertegenwoordigers vanuit 

de dorpen zijn gekozen. Er volgt nog een verslag. Er is ook een financieel verslag toegezegd (waar 

we al jaren om gevraagd hebben). Vanwege de ANBI status van de stichting zouden wij daar recht 

op hebben. Enig speurwerk leerde ons echter dat de St. WW sinds 22 mei 2021 geen ANBI status 

meer heeft. Uiterst merkwaardig maar we wachten eerst het financieel verslag af.   

 

13. Rondvraag 

–  Er komen veel reacties binnen op de straatverlichting die te donker zou zijn. Wij kunnen niet 

anders dan concluderen dat het terecht is en dat er onveilige situaties zijn ontstaan. Het zou 

wenselijk zijn als er meer palen kwamen, voornamelijk bij de bruggen, en / of reflectoren op de 

dwarsbalken zodat de bruggen beter zichtbaar worden. (uiteraard alleen handig voor de fietsers). 

–  Er begint al weer flink gras over de paden te groeien (waarom wordt er geen onderhoud 

gepleegd, b.v. d.m.v. vegen?) 

–  Ondanks eerdere 'morren' zijn de bermen langs de Hogeweg nog steeds niet gemaaid. Helen 

maakt opnieuw een MOR aan. 

–  We besluiten zaterdag 15 januari een Nieuwjaarsborrel te organiseren. 

–  Irene zal Eric Jonk bellen voor een afrondend gesprek, deze laatste notulen naar hem doorsturen 

en vragen of wij evt. inzage mogen hebben in een overdrachtsverslag, als dat er is, zodat wij weten 

in hoeverre de opvolger van Eric op de hoogte is van wat er allemaal speelt in ons dorp.   

 

14. Sluiting 

–  Volgende vergadering staat gepland op maandag 22 november. Daarna hopen wij weer 

maandelijks op de eerste maandag van de maand te vergaderen. 

 


