
Jaarvergadering 9 maart 2020  -  Plaatselijk Nut Wetering en Omstreken    _____ 

• Opening door voorzitter Tineke Ploer Bestuurslid Gea is afwezig i.v.m. operatie van

haar man Joost. 

• Notulen ledenvergadering 18 maart 2019  

Zwerfvuil er  is  een  schrijven  m.b.t.  een  actie  voor  het  inzamelen  van  zwerfvuil

geweest vanuit de gemeente. Het Plaatselijk Nut kon hier niet op ingaan, omdat dit

toen veel te kort dag was. Er wordt genoemd om een pasje voor het Plaatselijk Nut

aan te vragen voor de container, zodat daar zwerfafval in kan worden gedaan. Een

bewoner  geeft  aan  dat  hij  een  gedeelte  van  de  Wetering  schoonhoudt.   Bij  de

Vlodderbrug staat  geen prullenbak wordt  genoemd. Dit  is  wel  gevraagd door het

Plaatselijk Nut, maar de  gemeente heeft aangegeven om geen prullenbakken neer te

zetten.  

• Jaarverslag 2019 door Henk Oord Henk draagt het jaarverslag voor. Henk Oord heeft

contact gehad met Kor v.d. Velde – coördinator kernen & wijken van de gemeente.

Bomen die over de weg hangen zijn de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf.

De bebording bij de Oeverweg zal worden aangepast, evenals bij de Vlodderbrug. De

bermen zijn   slecht,  wordt  aangegeven vanuit  het  publiek.  De wegen en bermen

zullen worden aangepakt, geeft Henk aan. Bewoners kunnen zelf aan de bel trekken

bij de gemeente wanneer er in hun ogen geen of te weinig actie wordt ondernomen. 

De Ir. Luteijnweg valt buiten de reikwijdte van het PN. Al is wel een weg waar veel

gebruik van wordt gemaakt door bewoners. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat de

bestrating er erg hobbelig is. Dit is gedeeltelijk bewust gedaan, zodat de vogels tijd

hebben om over te steken. 

Er is een vraag naar een  verbodsbord aan het begin van Muggebeet voor te grote

vrachtwagens. Deze kunnen de bocht namelijk niet maken, wordt aangegeven. Henk

Oord geeft dit door aan de gemeente.  

Wie is aansprakelijk voor de paaltjes aan de weg, wordt er gevraagd. Officieel moet

de eerste 1,5 meter vanaf de weg vrij blijven, geeft het PN aan. 

In  de  bocht  van  de  weg  langs  het   Steenwijkerdiep  richting  Scheerwolde  is  het

overzicht heel slecht. De gemeente zou hier naar kijken, maar heeft vervolgens nog

niets gedaan.   



• Jaarverslag redactiecommissie door Erika Zwanenburg Erica geeft een samenvatting

van het jaarverslag. Dit verslag stond op de website.  

• Financieel  verslag door penningmeester  Annelies Mulder Het  financieel overzicht

wordt toegelicht. 

• Verslag Kascommissie Rene Baas en Geert-Jacob van Dijk de kascontrole is gedaan

en goedgekeurd. 

• Benoeming nieuw lid kascommissie Jan Hanskamp zal Rene Baas gaan vervangen.

• Mededelingen van het bestuur 23 maart zal er een avond worden georganiseerd

over het inrichtingsplan en de natuurherstelwerkzaamheden die SBB in opdracht van

de provincie Overijssel gaat uitvoeren in De Weerribben rondom de Kooi van Pen. 

• Contributie Plaatselijk Nut per bank i.p.v. contant hier staat het publiek voor open.

Tegen  die  tijd  zal  er  een  betalingsverzoek  met  daarop  de  betreffende  gegevens

worden rondgebracht.     

• Stand van zaken Natura 2000 door Erica Zwanenburg Het gaat hier om 3 gebieden:

deelgebieden rondom de kooi van Pen, gebied Noordmanen en Muggenbeet.  De

verschillende   projectleiders  zijn  benaderd  door  Erica.  In  2020  zal  er  nog  geen

herinrichting  plaatsvinden.  Alle  gebieden  hebben  vertraging  opgelopen.  Reden

hiervoor  zijn  met  name  de  kosten.  Informatie  avonden  voor  de  pachters  en  de

“buren” van De Weerribben omgeving Kooi van Pen, zijn op 16 en 23 maart 2020

• Verbetering  fietspad  het  pad   Kalenberg  Ossenzijl  zal  worden  verbreed.  Ook  is

gesproken over lichtgevend beton. Genoemd wordt dat het bruggetje niet goed op

en neer gaat. Dit is lastig, voordeel is wel dat er daardoor geen grote boten door

kunnen. 

• Op 30 maart om 19.30 uur is een AED cursus bij An t Waeter. 



• Stand van zaken Stichting Weerribben en Wieden door Jan Hanskamp Jan heeft 3

jaar in deze stichting gezeten. Hij mocht letten op de leefbaarheid in dit gebied. Hij

heeft inmiddels deze functie neergelegd. In 2017 is de stichting opgericht. Het doel

van  de  stichting  is  het  bewerkstelligen  van  aantoonbare  maatschappelijke

(economische en ecologische) meerwaarde voor het gebied Weerribben – Wieden

(Steenwijkerland)  met  als  hart  het  Nationaal  Park.  De  stichting  bestaat  uit  9

vertegenwoordigers  van  alle  gebiedspartijen  in  Steenwijkerland:  Gemeente,  KHN,

KopTop, LTO, Natuur-monumenten, SBB, Ondernemersplatform, PB Weerribben en

PB Wieden. Zij komen 1x per maand bij elkaar. Er zijn diverse werkgroepen binnen de

stichting:  big  data,  projecten,  marketing  communicatie,  educatie,   weidegebied,

recreatie/toerisme. Vanuit de zaal komt de vraag of het om recreatie van buitenaf of

ook van de bewoners zelf gaat. Het gaat om de  toeristen van buitenaf, geeft Jan aan.

Jan geeft aan dat hij vindt dat de balans tussen de verschillende belangen  weg is. Er

wordt te weinig actie ondernomen, volgens hem.  Hoe nu verder? De Stichting gaat

namelijk gewoon door. Er is contact opgenomen met Aaldert Muis – hij heeft een

bureau RIETadvies en heeft veel kennis van zaken - om te vragen of hij zitting wil

nemen in de stichting om zo het PB Weerribben te vertegenwoordigen. Of hij zitting

wil nemen is op dit moment nog niet bekend. 

• Presentatie  over  Weerribben  Zuivel  door  Klaas  de Lange Klaas  geeft  een mooie

presentatie over zijn bedrijf. 

• Rondvraag Een bewoner noemt dat hij een brief heeft gehad m.b.t. een bijeenkomst

over  zonnepanelen.  1 Bedrijf werd daarbij  gepromoot. ASR heeft Klaas de Lange

benaderd  voor  het  aanleggen  van  een  zogenaamd  zonneveld  op  zijn  land  bij

Scheerwolde. Hier is hij niet op in gegaan. Bij de schuur aan de Wetering Oost zal het

asbest  worden  verwijderd  en  waarschijnlijk  vervangen  door  een  dak  met

zonnepanelen. Klaas zou graag iets  collectief  met zonnepanelen willen gaan doen.

Mochten hier meer bewoners voor openstaan, dan kan contact op worden genomen

met het PN. 

Bij  de  boezem  oost  richting  Scheerwolde  staat  een  foutief  bordje met  daarop

boezem  west.  Dit  moet  worden  gewijzigd.   PN  neemt  contact  op  met  het

Waterschap. 

De Bazuin bestaat dit jaar 100 jaar, dit wordt gevierd middels een boottocht op 16

mei, om 16.00 uur vertrek bij de brug van de Wetering. Het zou leuk zijn wanneer er

mensen aansluiten met hun boot. 

Muggenbeetborden missen. Henk Oord neemt contact op met de gemeente. 

• Sluiting Tineke bedankt een ieder voor hun komst.        


