Notulen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal
d.d. 14 februari 2014
Aanwezig: 30 personen incl. bestuursleden

Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hopelijk kunnen we nog iets aan Valentijnsdag doen.
Hij leest het jaarverslag voor.
Jan de Vries, Jaap Middelkoop, Kor Pollema (kleine kernen) worden speciaal welkom geheten.
Ko Scheele (wethouder) komt nog.
Dit jaar was weer een jaar met zieke mensen in de buurt, maar toch ook wat geboortes.
De school is uitgeroepen tot “excellente school”.
Er is geen Koninginnedag geweest.
Notulen 15.02.2013
-

Penningmeester wordt gedetacheerd. Dit moet zijn De penningmeester wordt
gedechargeerd.
Kleuter- = Peuterspeelzaal.

Het jaarverslag 2013.
Hoogtepunt was de opening van het nieuwe buurthuis.
Dit jaar misschien wel meedoen met de stropoppenwedstrijd
We zijn met P.B. Varsen meegeweest naar Meyersburg, naar een werf waar ze cruiseschepen
bouwden. Hier hebben we een rondleiding gehad. Hierna hebben wij PB Varsen uitgenodigd op ons
Oktoberfest.
Met bestuur PBBO zijn we uit eten geweest bij De Uitdaging.
Er was een grote opkomst met Burendag.
Oktoberfest was te weinig opkomst. Daarom hebben we besloten dit niet weer te organiseren.
De voorstelling van Magic John voor schoolkinderen was een groot succes.

Kascontrole
Volgens Leen Gorzeman ziet de boekhouding van 2013 er prima uit. Hiermee verleent hij decharge.
Volgend jaar zullen Andre Petter en Henk Kamphuis de kascontrole doen.
Begroting 2014
Van de gemeente hebben wij als Plaatselijk Belang weer € 3100 gekregen.
Wat willen we met de contributie? Graag willen we dit automatisch gaan innen.

Zoals ieder jaar steunen we weer diverse activiteiten: b.v. rommelmarkt, volleybaltoernooi en het
veldje en milieustraat bij het buurthuis. Op de spaarrekening staat € 4900. De begroting voor 2014
ligt op tafel. Bij de rusthoek willen we een schuilhut plaatsen. Er zitten vaak mensen. Afgelopen jaar
is alleen de prullenbak gestolen. Als er een schuilhut geplaatst wordt, moet dit wel worden
aangevraagd. Hiervoor is een standaard procedure.
Het oktoberfest wordt iets anders. We staan open voor suggesties. De organisatie kosten voor het
volleybal toernooi waren hoog. Dit kwam door de band € 600. Voor volgend jaar toch maar weer €
600 reserveren.
Er is een bedrag gereserveerd voor een Jeugdclub, ouderen met koersbal, en er staat een bedrag om
initiatieven te stimuleren.
De lampen op het sportveldje waren kapot. Daarvoor reserveren we een bedrag. We teren in op de
spaarrekening maar houden voldoende reserves.
Wel moet alles goed beheerd worden.
Hiermee is de begroting voor 2014 vastgesteld.
Aftredend en herkiesbaar Annet Welleweerd
Annet wordt met algemene stemmen en applaus weer herkozen.
Geluidsoverlast
Leen Gorzeman heeft sinds de nieuwe snelweg meer last van geluidsoverlast. Loes Gorzeman heeft
contact gehad met de gemeente. Zij horen de vrachtwagens 10 minuten lang. Rijkswaterstaat zegt
dat er asfalt gebruikt is, gemaakt voor afstanden van meer dan 300 m.
Loes Gorzeman heeft ook nog wethouder Lagas gesproken.
Jan de Vries of Ko Scheele zal e.e.a. doorgeven bij de gemeente.
Komt dit door het asfalt? Wat kunnen we hieraan doen? Misschien een bomenrij, ander asfalt?
Sipke Oenema heeft een idee voor de schuilhut. Werkgroep opzetten. Samen in de Vinkebuurt gaan
kijken.
Mario zegt dat het mogelijk is een extra bingo kaart te krijgen maar dan wel tegen betaling van de
jaarlijkse bijdrage.
Met P.B. Arriën over de bermen aan de Schapendijk gesproken. Over het algemeen rijdt men hier
veel te hard. Ook is dit zo langs het Ommerkanaal. (t.o. Johan Grootens zit ook een gat in de berm)
Er moet hier meer worden gecontroleerd.
Op het viaduct (Ommerkanaal) zit er ruimte tussen het asfalt en de graskeien. Dit is gevaarlijk voor
fietsers.
Vooraan het Ommerkanaal is ook veel stuk gereden berm.
Begin maart zijn er bijeenkomsten over IBOR dan zullen we deze punten meenemen.
Wordt het viaduct nog beplant? Komen er bomen? Dit zullen we voorstellen bij IBOR.
Na een korte pauze wordt er bingo gespeeld.

“Samen op weg naar een vitale samenleving” Ko Scheele geeft een toelichting.
Alles werd gecentraliseerd en nu moet alles weer gedecentraliseerd worden.
Het gaat over welzijn en zorg.
Er ligt een blad: Ommen Wijz (werk, inkomen, jongeren, zorg): verhalen van mensen over welzijn en
zorg. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg over de sociale samenhang.
Jeugdzorg gaat naar de gemeente toe. Ook AWBZ gaat naar de gemeente.
Participatie wet gaat naar de gemeente, zoals b.v. de bijstand. Wij zien wel wat er op ons af komt.
Meer burgers – minder overheid. Er is minder te besteden. Burgers kunnen elkaar beter helpen, zoals
bij mantelzorg. Zorg dicht bij mensen is belangrijk -> meer investeren in mensen. Voorkomen is beter
dan genezen.
Sommige gezinnen krijgen veel verschillende instanties over de vloer.
Het streven is: bij 1 gezin -> 1 plan -> 1 hulpverlener . Meer collectief -> minder individueel.
Hoe gaan we dit doen? Wat voor type zorg. Welzijn en zorg. Aanpak die wij in Ommen doen vanuit
de buurtcentrale zorg verlenen. Ommen wordt een apart gebied naast de 4 van Hardenberg.
1 plan per gezin. Zorg als je wilt werken in een samenleving voor b.v. wijkagenten + onderwijs,
gezondheidszorg.
Is de voorzieningssfeer nuttig en nodig? Als je een vraag krijgt voor een scootmobiel: hoe ziet de
sociale omgeving eruit. Beginnen bij de eigen kracht.
Misschien kunnen er mensen in de omgeving helpen. Er zijn heel veel vrijwilligers. Buurtbus b.v.
We staan aan het begin van de ontwikkelingen. Er zal altijd professionele zorg nodig zijn.
PGB. We bieden u iets aan wat goed is.
Eigen bijdrage. Er is een landelijke organisatie met veel verschillende inzichten. Sociaal domein heeft
hierin een stuk. Niet van bovenaf maar van onder af. We kennen elkaar een beetje.
Bij buurthuizen een functie regelen, ondersteuning vragen en blijven vragen.
Komen er in Ommen te weinig verpleegkundigen. Daar worden in Ommen gebiedsteams voor
ingezet. Alles moet op een andere manier worden georganiseerd.
We zorgen ervoor dat iedereen zorg op maat krijgt, maatwerk.
Wijkagenten zouden ook een goede zaak zijn. Dit werkt preventief.

Ko Scheele krijgt een bos bloemen.
Er ligt voor iedereen een bloemetje klaar ter gelegenheid van Valentijnsdag

