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Communiceren...
Met elkaar praten, met elkaar omgaan, met elkaar
overleggen, in contact, in verbinding staan,
mededelen. Dit zijn zomaar enkele betekenissen van
het woord communicatie.
Ja, het is moeilijk te zeggen, wanneer communiceren
goed gaat. Toch proberen we ook via de website en
d.m.v. ons blad: de Waeterproat met elkaar te
communiceren. Dit keer de 25e uitgave, een klein
jubileumnummer dus. Erica zal terugblikken op het
ontstaan en verloop van de Waeterproat. Zij is er
vanaf het begin al bij betrokken en nog steeds actief
hierin. Dank daarvoor.

Vragen voldoende. Maar bij wie kun je met je vragen
terecht, bij wie krijg je antwoorden op je vragen? Ook dat
vraagt iets van communicatie. Problemen kunnen
ontstaan, je hebt het idee dat je niet gehoord wordt.
Wij als bestuur proberen ons best te doen, om zo goed
mogelijk, antwoord te geven op vragen, suggesties,
ideeën, maar ook dat lukt ons niet altijd. Ook wij merken
wel eens dat er ontwikkelingen zijn waar we niet van op
de hoogte zijn gebracht. We hopen dat er begrip voor is.
Hebt u vragen, suggesties, opmerkingen, dan kunt u
altijd bij het bestuur terecht.
Heel wat records zijn er in 2019 gebroken.
Zou het er nog een keer van komen om een ouderwetse
winter te krijgen met ijs, zodat we ook op de schaatsen
van ons mooie gebied kunnen genieten?
Wie weet…….
Ik wens u, namens het bestuur een hele goede tijd toe aan
het eind van dit jaar en alle goeds toegewenst voor 2020.
Laten we proberen om ook volgend jaar op een
communicatieve manier met elkaar om te gaan.
Tineke Ploer (vz)

Kalender
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Soms is het moeilijk om goed te communiceren,
vooral als je elkaars taal niet verstaat of niet wilt
luisteren naar wat een ander wil vertellen.
Maar om een juiste uitvoering te krijgen van een
bepaald plan zul je toch goed op de hoogte moeten
zijn van de ontwikkelingen en dat valt niet altijd mee.
Vooral als je merkt dat binnen je gebied er steeds weer
nieuwe mensen bij je rond het huis bezig zijn en dat je
niet op de hoogte gehouden wordt van de
ontwikkelingen. Denk daarbij aan de aanleg van de
glasvezel. Iedereen kan er wel over meepraten, er iets
van vertellen en/of er iets van vinden.

KERSTRONDGANG BAZUIN
23 december - Vanaf 19.00 uur
TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR
wordt de contributie weer bij u opgehaald!
NIEUWJAARSBORREL
11 januari - Vanaf 17.00 uur

ALGEMENE LEDENVERGADERING
9 maart - 20.00 uur
Meer informatie, zie: www.pnweteringeo.nl

Marktbank bij De Flodder?

Wist je dat?

Wie weet een geschikte plek voor de marmeren bank,
die rondom de boom op de Markt in Steenwijk stond?

- het bevrijdingsconcert van De Bazuin 'Strijd en
vrijheid' in De Wielewaal tot twee keer toe was
uitverkocht...
- na bijna 2 jaar, graven, miscommunicatie, frustratie en
heel veel kabels en kastjes...
- de eerste werkende glasvezel aansluiting in Wetering
toch nog in december 2019 is gelukt...
- er nog heel veel zal moeten gebeuren voor alle andere
aansluitingen in Wetering en omgeving klaar zijn...
- er veel verontwaardiging is over het enorme
prijsverschil tussen de kernen en het buitengebied...
- hier zelfs al een actiecomité voor is opgericht...
- het bestuur de streekbewoners en zeker óók nieuwe
bewoners uitnodigt om bij de Nieuwjaarsreceptie
gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar 2020..

Het marktplein in Steenwijk is opnieuw ingericht. In
de nieuwe inrichting was geen ruimte meer voor de
bank van kunstenaar Peter van Locht, die tot dan toe
op de Markt had gestaan.
Oproep suggesties
In mei 2019 deed de Commissie Beeldende Kunst
Steenwijkerland een oproep aan alle besturen van de
plaatselijk belangen en wijkorganisaties in de
gemeente om met voorstellen voor een nieuwe
locatie te komen.
Naar aanleiding van deze oproep zijn er veel
suggesties binnen gekomen.
De commissie Beeldende Kunst heeft alle 24
inzendingen beoordeeld. De afmetingen (diameter 8
meter) en de mogelijk publieke functie van de
'Marktbank' speelden hierbij een belangrijke rol.
De inzendingen uit Wetering en Steenwijkerwold zijn
nu door de commissie genomineerd.

Reconstructie fietspaden
De gemeente Steenwijkerland en de provincie trekken
de komende jaren zo'n 4,8 miljoen euro uit om o.a.
twaalf fietspaden in de Kop van Overijssel aan te
pakken. Doel ervan is om de massale toeristenstroom
naar vooral Giethoorn beter te verspreiden over de
gemeente en de regio.
Informatiebijeenkomst
Op 4 november is er in Kalenberg een informatiebijeenkomst geweest van de gemeente Steenwijkerland
voor de herinrichting en onderhoud van het (fiets)pad
van Ossenzijl via Kalenberg en het Heuvenpad naar
Wetering (totaal 6,5 km). De wens van de gemeente is
dat het pad langs de bebouwing van Kalenberg en
Ossenzijl 1.50 m breed wordt (is nu 1,2 - 1,4 m) en
buiten de bebouwing 2,50 m breed. Hierop konden de
aanwezigen reageren, wat dan ook veel werd gedaan.
I

Bank van kunstenaar Peter van Locht

Locaties
* De picknickplaats bij 'De Flodder' in Wetering ter
hoogte van de Vlodderbrug.
Een ontmoetingsplek en rustpunt voor wandelaars
en fietsers, op de hoek van De Weerribben.
STOP, RUST EN GENIET
VAN DIT MOOIE GEBIED
* Het Woldplein in Steenwijkerwold
Steenwijkerwold biedt de 'Marktbank Steenwijk'
een VIP-plaats op het Woldplein.
Stemmen
U kunt tot en met 31 december 2019 uw stem
uitbrengen op deze locaties. Stemmen kan via de
website van de gemeente Steenwijkerland.
Bron: gemeente Steenwijkerland

Veiligheid
Verder kwam de veiligheid van wandelaars aan de orde.
Veel bewoners hebben last van de hoge snelheden die
met name elektrisch aangedreven fietsen hebben op het
smalle pad. Tot slot kwam de verlichting van het pad aan
de orde. Hiervoor werden verschillende suggesties
gedaan om dit te verbeteren, zoals met reflecterende
lijnen die ook door fietsverlichting te zien is.
Het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o. is nu ook
bij de ontwikkelingen hierover betrokken en suggesties
hierover zijn altijd welkom.
Het verslag is te zien op www.pnweteringeo.nl

De fietspaden die gereconstrueerd worden
in het noordelijke deel van de gemeente Steenwijkerland.

