
Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal d.d. 

woensdag 16 februari 2011, om 20.00 u in het Buurthuis. 

Aanwezig 25 personen  

Afwezig met kennisgeving: Jako Bijl en Janneke Beukelman  

1. Opening door Henry Petter (voorzitter) 

Iedereen wordt van harte welkom geheten op deze 6e ledenvergadering van PBBO. Hij 

spreekt de hoop uit dat wij als buurt langdurig in goede verstandhouding met elkaar kunnen 

blijven samenwerken/omgaan. We moeten het met z’n allen doen. 

 

2. Secretarieel verslag door Annet Welleweerd (secretaris) 

Annet neemt de zaken door die door het bestuur zijn behandeld afgelopen jaar. Het 

secretarieel verslag kan worden opgevraagd bij Annet. Het verslag is goedgekeurd. 

 

3. Binnengekomen Stukken 

- De EHBO vereniging te Ommen nodigt mensen uit om de cursus EHBO te komen volgen. 

- Mee IJsseloevers vraagt aandacht voor kinderen die met een busje naar speciale scholen 

   worden gebracht. Zij hebben vaak weinig kinderen waar ze na schooltijd mee kunnen 

   spelen. Mocht bij iemand in de buurt dit probleem spelen dan kan er op 6 en 13 april een  

   themamiddag (14.00-16.00u) worden bezocht. 

- Op 17 februari  is er een middag voor agrarische vrouwen in dialoog met de politiek in het  

  Bonte Paard in Holten. 

Deze stukken liggen ter inzage op de vergadering. 

 

4. De notulen van de vorige vergadering  

Deze notulen zijn vergeten te agenderen. Deze zullen op de volgende vergadering worden 

behandeld. 

 

5. Financieel verslag door Mario den Hoedt (penningmeester) 

Aan alle aanwezigen wordt het financieel verslag uitgedeeld. Na een korte toelichting van 

Mario wordt het verslag goedgekeurd. De kascommissie, Jan Soer en Jan Dunnewind, heeft 

de uitgebreide jaarrekening akkoord bevonden. De vergadering verleent decharge aan de 

penningmeester. 

Jan Dunnewind wordt bedankt voor twee jaar kascommissie lidmaatschap. De kascommissie 

zal volgend jaar bestaan uit Jan Soer en Wim Stoeten. 

Op de subsidie van de gemeente voor het Plaatselijk Belang is volgend jaar een korting van 

5% te verwachten i.v.m. bezuinigingen. De eerste controle op besteding van de 

gemeentelijke bijdrage over 2008 heeft plaatsgevonden en is positief verlopen. 

 

6. Logo PBBO 

Marga van de Torre zou het logo onthullen, maar zag daar in de vergadering toch vanaf. Ze 

vond dat  e.e.a. niet volgens de afspraak was gegaan. Het ging volgens haar alleen om 

briefpapier en niet om een heel schild, dat het PBBO heeft laten maken. Het Logo, dat is 

ontworpen door een professioneel bedrijf, is rondgegaan op de vergadering en iedereen was 

er enthousiast over. Om alles goed af te stemmen over het logo zal het bestuur van PBBO 



nog een nadere afspraak maken met Marga.  

 

7. Contacten met de gemeente  

- Er is gesproken met Ilona Lagas en Erik Hakkert over de wegen in onze buurt. Er zijn 

veel wegen stukgereden. Het nieuwe viaduct langs het Ommerkanaal is gevaarlijk. Er 

zou betere verlichting moeten worden aangebracht en reflectorpaaltjes.  

- Ook worden de plannen besproken over het nieuw te bouwen viaduct langs het 

Ommerkanaal. Ferdinand Dunnewind heeft een kaart van de nieuwe situatie die zal 

gaan ontstaan langs het Ommerkanaal. Een alternatieve route via de grensweg, 

ondertunneling van de N36 en via een B weg aan de zuidzijde van de N36 weer naar 

het kanaal werd voorgesteld als alternatieve route voor het nieuw te bouwen 

viaduct. Naast dat deze oplossing verkeersveiliger is kunnen fietsers vanuit onze 

buurtschap Ommen weer via de grensweg bereiken. PBBO zal hierover een 

zienswijze indienen.  

- Thomas van Veen is naar de gemeente geweest naar een bijeenkomst voor alle 

woonkernen buiten Ommen. Thomas zit ook in de werkgroep infra van SDO.  

Het onderwerp was ouderen zo lang mogelijk op hun eigen plek te kunnen laten 

wonen. In deze bijeenkomst ging het o.a. over ziekenzorg lokaal te houden/brengen 

(bijv. Buurthuis), dagbesteding door vrijwilligers of vakkrachten in de buurt. Hoe kan 

je huis rollator- of rolstoelvriendelijk worden gemaakt. Zijn er grote huizen in de 

buurt, bewoond door een persoon, die kunnen worden omgebouwd tot 

wooneenheden voor ouderen, waar je gezamenlijk mantelzorg aan biedt. De 

gemeente verstrekt hier eventueel graag bouwvergunningen voor. Ook zou er een 

boodschappen-dienst kunnen komen. Vraag is: “Wat is er nodig in de buurt”. Thomas 

wordt bedankt voor zijn toelichting. 

 

8. Rondvraag 

- In de gemeente gids staat niets vermeld over buurtschap Arriërveld. Het zou goed 

zijn bordjes te plaatsen met Arriërveld en Ommerkanaal in afstemming met de 

gemeente. 

- In de pauze kan iedereen de nieuwe plannen voor de wegen bekijken. Deze 

veranderingen zijn noodzakelijk i.v.m. de verbreding van de N34 naar een vierbaans 

weg. 

- Het PBBO heeft aan het P.B. Witharen en Balkbrug nog ondersteuning geboden in 

hun zienswijze om de Maatschappijwijk open te houden voor verkeer. Het aantal 

oversteken over de N48 wordt vermindert.  

- B&W gemeente Ommen komen op 29 maart bij ons kijken.  

- De voorjaarsbijeenkomst van alle PB’s in Ommen wordt dit keer gehouden in het 

buurthuis Ommerkanaal. 

- In de pauze kan iedereen in de peuterspeelzaal de led verlichting mogelijkheden 

bekijken. De aanwezige leden kunnen voor deze gelegenheid een led-lamp  bestellen. 

Normaal liggen de prijzen boven de € 10,= 

 

PAUZE 

                

 



 Duurzaam Ommerkanaal 

Er zijn vier werkgroepen om energiebesparende maatregelen te onderzoeken met 

ondersteuning van de Provincie Overijssel en Hogeschool Saxion. 

1. Particulieren: maatwerkadvies/zonne-energie: Peter van Harten,  Arie van Ittersum 

Mario den Hoedt 

2. Bedrijven: energiescan/zonne-energie, mestvergisting,-raffinage : Henry Petter, Alex 

Slotman 

3. Infra-glasvezelkabel: Thomas van Veen, Edith Breemhaar, Jako Bijl 

4. Kinderopvang: Janneke Beukelman, Jan Soer, Dik Kroese, Jan Limbeck, Annet 

Welleweerd  

 

Eigenlijk is er nog een eenmanswerkgroep en die wordt bemand door Klaas 

Welleweerd. Hij houdt de websites up-to-date. www.pbbo.info en 

www.duurzaamommerkanaal.nl 

 

Er gaat een onderzoek/enquête  komen in de buurt welke kennis er aanwezig is. Dit 

gebeurt met door Saxion ontworpen “ABCD-lijst”.  Vrijwilligers die dit onderzoek willen 

uitvoeren worden opgeroepen om zich aan te melden. Er komt een voorlichtingsavond 

met studenten. 

Voor 1 mei moet er een investeringsplan naar de Provincie om aanspraak te maken op de 

subsidie van 2 ton. 

Op de internetsite staat waar je de led-lampen die besteld zijn kunnen worden afgehaald. 

 

Iedereen wordt bedankt voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid. 

 

Acties: de notulen van november 2010 moeten nog worden behandeld. 

 

 

 

 

http://www.pbbo.info/
http://www.duurzaamommerkanaal.nl/

