
Overleg PB met een zestal leden van de gemeente en St. Weerribben-Wieden op 

maandag 14-12-2020 

 
Aanwezig: Voltallig PB, Hans van der Blom (st ww), Eric Jonk (contactambtenaar) en Rudy Sikkes 

(beleidsmedewerker duurzaam/leefbaar toerisme) 

Vanwege een onverwachte lock-down heeft een aantal personen besloten niet naar het overleg te komen. 

 

1.  Toeristisch infopunt en borden 

Infopunt blijft op dezelfde plek, bij Pieter Jongschaap (gaat ook renoveren). 

We krijgen een voorstel (plaats en tekst/opmaak van de borden). 

 

2. Kalenbergerpad 

Een actiegroep tegen verbreding van het pad is voortvarend en enigszins voorbarig te werk gegaan met een 

handtekeningenactie. 

Aangezien hierover nog geen enkel overleg met de gemeente is geweest willen wij dit eerst afwachten 

alvorens met de actievoerders in overleg te gaan. 

Eric Jonk neemt hiervoor contact op met Dennis Bron (projectleider gemeente), en komt daarna met een 

voorstel voor een gezamenlijk overleg. 

 

3.  Loswal. 

Moet zsm aangepakt worden (paaltjes, borden, bolders). 

Geen concrete planning helaas. 

 

4. Laadpalen 

Laadpalen zijn zonder overleg vooraf geplaatst op een plek waar we ze niet wilden hebben. 

Het bedrijf dat ze heeft geplaatst gaat pas na een jaar evalueren of de plek rendabel is. 

Er is nog geen budget voor meer palen op de grote parkeerplaats. 

Conclusie: slechte timing energietransitie in Steenwijkerland. 

 

4a. Verlichting 

Er is een tijdelijke proef met een aan te schaffen nieuwe straatverlichting. 

Deze is moeilijk te beoordelen omdat het maar om één lamp gaat en vanwege de bijverlichting ivm kerst. 

Eric Jonk gaat hier mee aan de slag. 

 

5.  Extra parkeerplaats 

Plannen voor een betere verspreiding van het toerisme noodzaken een extra parkeergelegenheid. 

Deze zou bij voorkeur direct voor de brug gerealiseerd moeten worden. 

 

6.  Max. vaarsnelheid 

Aangezien niemand zich daar aan houdt, geeft deze grote overlast in het hoogseizoen. Wellicht kan dit 

vermeld worden op de toeristische infoborden. 

  

7.  Steunmast. 

Eric Jonk zoekt contact met st. Monet om de urgentie aan te geven. Vodafone is wettelijk verplicht om in 

98% van het gebied dekking te garanderen. Echter, met uitzondering van Natura 2000 gebieden en 

watergebieden. Helaas! 

 

8.  Max. snelheid Zuid. 

In januari volgt een terugkoppeling met dhr. Boekhout. 

 

Rondvraag: Dringend verzoek van Gerrit om de bermen te maaien. 

 

 

 


