Verslag Algemene Ledenvergadering
Plaatselijk Belang Rheezerveen / Heemserveen e.o.
Gehouden op maandag 24-3-2014 bij De Samenkomst te Rheezerveen
Totaal zijn er zo’n 100 personen aanwezig. Daaronder als speciale gasten: Peter Snijders
(gebiedsbestuurder / burgemeester), Hillien Keuter (gebiedsambtenaar voor ons gebied), Jenne van
der Vinne (wijkagent). Verder zijn aanwezig een aantal raadsleden, veel buurtbewoners en bestuur
van het PB.
Gast na de pauze is Fred Hamhuis van de Historische Vereniging Hardenberg.

Agenda:
1

Opening door voorzitter Teun Wolbink, die iedereen welkom heet, en blij verrast is door de
gigantische opkomst. Een speciaal welkom voor de gasten. Ook heeft de voorzitter een aantal
aanwezige raadsleden de hand kunnen schudden. Helaas verhinderd is Nico Arkes
(Staatsbosbeheer). De voorzitter laat weten dat PB een steeds belangrijker rol speelt en
gesprekspartner is voor gemeente en andere organisaties, een belangrijke functie van PB is
dan ook verbinden.
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 25-3-2013.
Het verslag is gepubliceerd op de website van PB: www.pbrheezerveenheemserveen.nl
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
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Actuele zaken / mededelingen.
Voorzitter Teun Wolbink doet verslag van een aantal zaken waar het bestuur zich het
afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. Al met al kijken we terug op een hectisch jaar.
Dreigende sluiting school. Al kort na de vorige ledenvergadering in 2013 werd de buurt
opgeschrikt door het bericht dat de school dicht zou gaan in juli. Het bestuur van PB is direct
in actie gekomen, en heeft alle buurtgenoten geïnformeerd en bijeenkomsten belegd om te
bekijken op welke wijze de school wellicht behouden kon blijven voor Rheezerveen en
Heemserveen. Niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor de leefbaarheid van groot
belang.
Uiteindelijk zijn er gelukkig oplossingen gekomen, en kon de school ook na de zomer
doorgaan, zij het in wat afgeslankte vorm. De toekomst ziet er nu positiever uit.
De Kleine Scholen Toeslag die zou verdwijnen is gelukkig toch gehandhaafd, en de
leerlingenprognose ziet er momenteel ook beter uit. Er is een promotieteam van start gegaan
dat nieuwe gezinnen en jonge ouders benadert om zo leerlingen te werven.
Woningbouw. Het afgelopen jaar kwamen er weer een drietal woningen bij.
Opwaardering N34. De afslag bij de Boshoek is eindelijk veiliger gemaakt.
Buurtbewoners zijn via PB betrokken bij de besprekingen over de inrichting van de parallelweg
en de middenberm, en daar is goed naar geluisterd bij de plannen.
Tunnel Lentersdijk. De werkgroep N34 van PB heeft zich enorm ingezet voor de realisatie
van een tunneltje bij de Lentersdijk, en dit heeft eindelijk geresulteerd in succes. Er komt nu
een voetgangers/fietstunnel. De hoogte daarvan zal ongeveer 250 cm worden. Bedrijven en
omwonenden van de Ommerweg leveren hier een (financiële) bijdrage aan. De voorzitter
roept ook andere buurtbewoners op een steentje bij te dragen. De penningmeester van PB
heeft een speciale bankrekening geopend waar bijdragen voor de realisatie van de tunnel op
gestort kunnen worden. Het bankrekeningnummer is te vinden op de website van PB.
Sociaal Domein. Via PB zijn buurtbewoners door de gemeente betrokken bij de invulling van
het Sociaal Domein, met name w.b. zorg in de toekomst. Het waren interessante
bijeenkomsten. Het rapport van deze bijeenkomsten zal op de website van PB gezet worden.

De rol van PB bij dit onderwerp is met name signaleren en doorgeven van zaken. PB houdt
zich niet zelf bezig met de uitvoering.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de overheid waar mogelijk mag terugtreden, maar
mensen niet aan hun lot moet overlaten. Er wordt tevens bij de gemeente aangedrongen om
niet alleen te kijken naar bezuinigingen, maar daarnaast ook ruimte te scheppen voor burgers,
bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen voor woonruimte voor iemand die zorg nodig
heeft.
Peter Snijders reageert hierna dat op 1 januari 2015 inderdaad de verantwoordelijkheid voor
taken binnen het Sociaal Domein naar de gemeenten zal overgaan (WMO, jeugdzorg en werk
en inkomen). De gemeente ziet het als uitdaging te inventariseren waar de behoeftes van de
burgers liggen en te bekijken wat daarvoor nodig is. Daarbij moet pragmatisch gewerkt
worden, en dus inderdaad waar nodig ruimte aan burgers gegeven worden.
Het blijft voorlopig een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente.
Eventueel kan PB een extra vergadering organiseren over dit onderwerp.
Glasvezel
Helaas is er sinds vorig jaar weinig vooruitgang geboekt.
Windturbines
GS en gemeente Hardenberg hebben ingestemd met plaatsing van 10 turbines in het
Driehoekgebied (ten zuiden van de Verlengde Elfde Wijk). Er is wat vertraging ontstaan, maar
binnenkort zal naar verwachting de concept MER klaar zijn en naar de gemeenten gaan. Er
wordt nu aan de precieze locaties gewerkt i.v.m. de geluidscontouren.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er in Overijssel de laatste tijd veel windturbines bij zijn
gekomen, is dit plan nog wel nodig? Als het quotum bereikt is, heeft dit echter alleen gevolgen
voor eventuele toekomstige extra plaatsingen.
4

Financiële verantwoording over het jaar 2013.
Het saldo van het PB is het afgelopen jaar wederom toegenomen met €1600.
Het financieel verslag over 2013 is na controle akkoord bevonden door de kascontrolecommissie bestaande uit mevr. G. Altena-Bosscher en mevr. A. Hamberg..
Aan de penningmeester wordt decharge verleend. De kascontrole-commissieleden worden
bedankt voor hun werkzaamheden. De kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit mevr.
mevr. Anneke Hamberg-Kerkdijk en dhr. R.J.S. Doucet.
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Bestuursmutaties.
Aftredend en herkiesbaar zijn Jerry Geijp (algemeen bestuurslid) en Teun Wolbink (voorzitter).
Het bestuur stelt herbenoeming voor.
Met applaus stemmen de leden hiermee in.
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Rondvraag.
Na de uitnodiging van Teun om los te branden maken veel buurtbewoners gebruik van de
gelegenheid om allerlei onderwerpen aan te kaarten.
Vraag: Er zijn wat reparaties aan wegen gedaan, is lapwerk van slechte kwaliteit. Dit
probleem zou opgelost moeten zijn zodra de geplande nieuwe slijtlaag op de
Rheezerveenseweg is aangebracht. Anders graag weer aan de bel trekken.
Vraag: de vuiltarieven zijn per 1 januari gewijzigd, en er wordt nu in het buitengebied nog
maar 1 x per 4 weken restafval opgehaald. De tarieven zouden daardoor omlaag gaan, maar
dit is niet zo. Periode van 4 weken geeft problemen als je bv. pas na 6 weken de container vol
hebt. Je moet hem nu wel na 4 weken aan de weg zetten. Is kostenverhogend.
Ook problemen bij zogenaamd gratis aanbieden van tuinafval op het Bovenveld. Voor
bladafval moet betaald worden, terwijl dit elders in de gemeente wel gratis in tijdelijke
bladhekken gestort kan worden. Gaat bovendien vaak ook nog om bladafval van gemeentelijk
groen (vooral eiken)! Ook voor klimopsnoei-afval zou betaald moeten worden.
De gemeente neemt de vraag mee en zegt toe hier op terug te komen.

Vraag aan gemeente en wijkagent: toezichthouders veiligheid surveilleren in het
buitengebied alleen overdag. Zou juist (ook) ’s-nachts moeten.
Vraag naar plaats aansluiting tunneltje Lentersdijk. Antwoord: zal aansluiten op het (70
meter verder) in het bos gelegen fietspad.
Vraag over glasvezel: heeft de gemeente vorig jaar nog extra inspanningen gedaan om
glasvezel in ons gebied te bevorderen? De burgemeester zou n.a.v. vragen op ALV 2013
bekijken wat de mogelijkheden hiertoe waren.
Het wachten is momenteel met name op subsidies die de provincie wil verstrekken. De
verwachting is dat er de mogelijkheid van leningen komt, er wordt bekeken of dit binnen de EU
kan en niet gezien wordt als staatssteun. Het is al met al een langzaam draaiende molen.
Voor de zomer zal de overkoepelende organisatie voor de gemeente Hardenberg en Ommen
lokale wekgroepen starten. Rheezerveen/Heemserveen hebben zich hiervoor al aangemeld.
We willen ook graag meedoen aan een pilot met ons gebied.
Wat zijn de mogelijkheden van zelfwerkzaamheid (geulen graven)?
Fietspad door staatsbos is slecht en gevaarlijk. Staatsbos verwijst ook naar
zelfwerkzaamheid. Zal nog een keer aangekaart worden bij Staatsbos.
Bomen langs Lentersdijk leveren gevaar op. PB heeft er al voor gezorgd dat er
waarschuwingsborden voor de boomwortels geplaatst zijn door de gemeente . Er zou echter
ook wat hoger opgesnoeid moeten worden, en dood materiaal verwijderd.
Oproep over school: zorg dat kinderen op de school blijven. De school staat hoog op de
ranglijst wat niveau betreft, een kleine school heeft ook zeker voordelen.
Mededeling: CKO ruilverkavelingcommissie start samen met Rheeze en Diffelen een
kavelruilproject. 7 april is de eerste bijeenkomst in de Hongerige wolf.
Tenslotte een vraag over grondaankopen voor Heemserpoort: de vraag is of het
voorkeursrecht er nog af zal gaan op korte termijn. Peter Snijders denkt van niet, dit zal
worden nagevraagd.
Teun bedankt iedereen voor de komst en kondigt de pauze aan.
PAUZE
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Na de pauze was er een interessante diapresentatie over het ontstaan van Rheezerveen en
Heemserveen, met oude foto’s en kaartmateriaal van ons gebied. Fred Hamhuis van de
Historische Vereniging kreeg de volle zaal ruim een uur stil, en werd bedankt met een
daverend applaus.
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Sluiting. Na afloop was er voor iedereen een heerlijke gehaktbal en kon men een drankje
halen bij de bar en nog wat napraten.

