Verslag Algemene Ledenvergadering
Plaatselijk Belang Rheezerveen/Heemserveen e.o.
Gehouden op maandag 14 maart 2022; Locatie: Vakantiepark ’t Rheezerwold te
Heemserveen.
Er zijn ongeveer een kleine 100 personen aanwezig.
1. Opening door voorzitter Teun Wolbink. Hij heet iedereen welkom en met name:
Mary Looman (onze gebiedswethouder), Ingrid Franke (contactambtenaar
Gemeente Hardenberg), Miriam Gerrits (Gemeente Hardenberg), Arnold Strijker
(energie deskundige) en enkele raadsleden.
Verder een hartelijk welkom aan de buurtbewoners en het bestuur van PB.
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2019
Het verslag (2019) is gepubliceerd op de website van PB:
www.pbrheezerveenheemserveen.nl
Er zijn geen opmerkingen en/of vragen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Terugblik afgelopen jaren
AED’s: Twee jaar geleden zijn er vier nieuwe AED’s aangeschaft. Een werd
geschonken door de ROVA. Vanuit de extra gelden van het AZC zijn de andere drie
aangeschaft. Hierdoor staan er nu zeven AED’s in ons gebied. Waar in ons gebied is
te zien op onze website. Nu is er een goede dekking van AED’s in ons gebied.
Binnenkort zal er weer de mogelijkheid zijn om een reanimatiecursus te volgen.
Anniek Kerssies-Altena is hiermee bezig. Houd uw brievenbus in de gaten!
Rustpunten/banken: In ons gebied zijn er drie banken geplaatst bij de Region
borden. Deze zijn geschonken door de gemeente Hardenberg. Er wordt veel gebruik
van gemaakt.
Regionborden: De drie Regionborden (informatieborden) zijn allemaal vervangen.
Nestkasten: De gemeente Hardenberg doet veel voor een betere biodiversiteit. Zij
schonken ons nest- en vleermuiskasten die door twee bestuursleden her en der zijn
geplaatst. De nestkasten hangen er ook om de overlast van eikenprocessierupsen te
verminderen. Ook zijn er bloembollen geplant. We zien deze al opkomen. Een vrolijk
gezicht.
Smileybord bij de school: Regelmatig hebben wij aandacht geschonken aan de
verkeersveiligheid rondom de school. De snelheid was vaak te hoog zodat er
gevaarlijke situaties ontstonden. Er zijn borden geplaatst om ons te wijzen op de
schoolzone. Naast deze borden hing er een aantal weken een Smileybord om ons
bewust te maken van onze eigen snelheid. Dit bord is na een aantal weken weer
verplaatst. De gemeente heeft ons toegezegd om dit Smileybord op te nemen in de
planning. Dus over een tijdje zal deze er weer hangen. Laten wij ook zelf de snelheid
in de gaten houden. Dit om de verkeersveiligheid van ‘onze’ kinderen te vergroten!
AZC: Het AZC is voor vijf jaar verlengd voor 700 bewoners tot maart 2026. Dit na een
uitgebreide evaluatie. Vooral voor mensen uit de niet-veilige landen. Dit is in een
raadsbesluit opgenomen.
4. Zonnepark/De Samenkomst
Op de grond van de gemeente aan de Polendwarsweg zal een zonnepark
gerealiseerd worden. Er zal vanuit het zonnepark een gebiedsfonds worden ingesteld
voor (duurzame) initiatieven. Wij hebben hierover gesproken. Hoe zetten wij dit geld
in voor iedereen uit ons gebied? Nu is De Samenkomst een gebouw waar veel
initiatieven gebeuren voor ons allemaal. Dit gebouw is nu eigendom van de PKN
Hardenberg-Heemse. Zij zijn bereid het gebouw te verkopen en dan is er nog een
bedrag over zodat een begin gemaakt kan worden om het gebouw duurzaam te
1
Verslag ALV’22

kunnen verbouwen. Er wordt een vraag gesteld: Dit geld komt ten goede aan de
buurt, wat met de mensen die vlak naast het zonnepark wonen? Men zal zelf actie
moeten ondernemen bij bezwaren. Een andere vraag die gesteld wordt is: Als men
eigenaar wordt van het gebouw dan hoort het onderhoud hier ook bij. Is hier een
potje voor? Teun geeft aan dat Stichting De Samenkomst de laatste 20 jaar voor een
groot deel al verantwoordelijk was voor het onderhoud. Dit zal op dezelfde wijze
doorgaan.
Een andere vraag die gesteld wordt is of er grasstenen langs De Kroondijk gelegd
kunnen worden van deze gelden. Deze vraag zal meegenomen naar de gemeente.
Grasstenen valt namelijk onder bermonderhoud.
5. Financiële verantwoording over de afgelopen jaren
Teun geeft Jan Hindriks het woord. Hij geeft aan dat hij samen met Otto Valk bij onze
penningmeester Anja Lenderink is geweest. Ze zijn hartelijk ontvangen en onder het
genot van een kop koffie hebben zij de kas gecontroleerd.
Jan geeft aan dat alles duidelijk omschreven was, ‘tot op de cent nauwkeurig’.
Kortom, er wordt decharge verleend aan Anja, die met applaus hartelijk bedankt
werd.
Nu er enkele nieuwe AED’s bijgekomen zijn en om het onderhoud hiervan goed te
kunnen betalen willen wij een nieuwe rekening openen voor onderhoud van de
AED’s. Het bestuur stelt voor om dit jaar van de contributiegelden € 2300,00 over te
schrijven naar deze nieuwe rekening. Teun vraagt hiervoor instemming van de leden.
Dit wordt met applaus bekrachtigd.
Volgend jaar zullen Jan Hindriks en Tom Kerssies de kascontrole gaan uitvoeren.
6. Bestuursmutaties
Aftredend zijn Teun Wolbink, Frank Deterd Oude Weme, Henk Bosscher, Martijn
Lawant en Lidy Veltink.
Het bestuur stelt herbenoeming voor van Frank Deterd Oude Weme, Henk Bosscher
en Martijn Lawant. De aanwezigen bevestigen de herbenoemingen met een applaus.
Lidy Veltink is aftredend en niet herkiesbaar. Teun bedankt Lidy voor 10 jaar
bestuurswerk waarbij zij eerst als lid en later als secretaris allerhande bestuurstaken
heeft gedaan. Zij wordt bedankt met een boeket bloemen en applaus vanuit de zaal.
Jenny Altena (die om privé redenen niet aanwezig kan zijn), zal haar plaats binnen
het bestuur overnemen.
Harry Redder zal de taak van secretaris overnemen.
Dan neemt Frank Deterd Oude Weme (vice voorzitter) de microfoon over. Dit omdat
Teun stopt met zijn werk voor PB. Hij geeft aan dat Teun sinds april 2002 de rol van
voorzitter heeft vervuld. 20 jaar! Frank geeft aan dat Teun een bevlogen voorzitter
was. Iemand die knopen kan doorhakken, altijd de verbinding zoekt én iemand is met
een groot netwerk! In deze 20 jaar is hij nooit afwezig geweest, dat is een hele
prestatie. Namens allen wil Frank Teun van harte bedanken voor al het werk wat hij
voor PB gedaan heeft. Ook Teun ontvangt een boeket en een hartelijk applaus van
de aanwezigen.
Dan wil gebiedswethouder Mary Looman ook graag het woord. Ook zij bedankt Teun
voor de fijne samenwerking. Zij prijst hem om zijn positieve, praktische benadering.
Zakelijk met een vleugje humor. Zij geeft aan dat Teun altijd de dialoog wil aangaan.
Namens de gemeente bedankt ook zij Teun voor zijn inzet en overhandigd hem een
boeket en een presentje.
Teun bedankt alle aanwezigen voor alle lovende woorden en geeft aan dat hij de rol
van voorzitter met veel plezier heeft gedaan. Hij bedankt zijn familie maar ook de
andere bestuursleden die samen met hem het bestuurswerk hebben gedaan. Na 20
jaar is het goed geweest!
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Zijn taak wordt overgenomen door Eddy Schottert (Heemserveen). Hij stelt zich voor
en geeft aan dat het goed is om samen te werken en verbinding te zoeken. Hij geeft
aan dat je saamhorigheid moet koesteren. Kom naar het bestuur toe als er iets is.
7. Rondvraag
Vanuit de zaal komen de volgende vragen:
Tunnel Watergat: Er loopt water de tunnel in en ’s winters erg glad. Deze
problemen zijn bekend. De problemen ontstaan omdat er grondwater de tunnel
inloopt. Dit geeft, vooral in de winter onveilige situaties. Misschien vaker
schoonmaken?
Situatie De Witte Paal: Op dit moment staat er een geel bordje met ‘rechts heeft
voorrang’ maar geregeld wordt hier geen gehoor aan gegeven. Kan hier aandacht
aan besteed worden? Misschien door gele vlakken op de weg? Ook als men vanaf
de andere kant de Ommerweg op wil (vanaf de Onderveldsweg) krijg je nooit
voorrang. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.
Gaas langs de Ommerweg/N34: Op sommige punten langs de Ommerweg staat
het gaas vrij dicht langs de parallelweg. Kan dit ook aangepast/verplaatst worden?
Vooral als je met grote landbouwvoertuigen moet passeren geeft dit soms
problemen.
Larixweg: De haaientanden die weg gefreesd zijn worden weer zichtbaar. Dit is al
een aantal malen gedaan, het komt toch snel weer terug. Kan hier iets blijvends aan
gedaan worden?
AED’s: Waar staan de AED’s in ons gebied? Op de website is een kaart met de
locaties geplaatst.
Bermen: Veel bermen in ons gebied zijn verhoogd. Ook zijn er bermen waarbij de
grasstenen door het verkeer verschoven zijn zodat hierdoor ruimte ontstaan is
tussen het asfalt en de grasstenen wat gevaarlijke situaties oplevert voor
bijvoorbeeld fietsers.
Bovenstaande vragen zullen besproken en waar nodig meegenomen worden naar
de gemeente.
8. PAUZE
In de pauze wordt aanwezigen de mogelijkheid gegeven tot het betalen van de
contributie. Hier werd goed gebruik van gemaakt.
9. Energiedeskundige Arnold Strijker
Aan de hand van drie woningen uit Rheezerveen/Heemserveen gaf Arnold Strijker
een presentatie met onafhankelijke energieadviezen en voorbeelden om uw woning
te kunnen isoleren. Ook gaf hij enkele voorbeelden van subsidiemogelijkheden.
Miriam Gerrits (gemeente Hardenberg) nam hierna het woord en wees ons op het
Startpunt Duurzaam Hardenberg. Deze is gesitueerd op de eerste verdieping in De
Koppel. Bij dit informatiepunt kun je terecht met vragen over isolatie, zonnepanelen
en subsidies. Er zijn twaalf duurzaamheidsgidsen die advies en informatie geven en
inwoners op weg helpen naar verduurzaming. De gegevens van dit Startpunt zullen
wij op de website plaatsen.
10. Sluiting
Teun bedankt alle aanwezigen voor hun komst en onder het genot van een drankje
én de traditionele gehaktbal werd nog gezellig nagepraat.
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