
Notulen jaarvergadering PBBO dd. 15 februari 2013. 

Aanwezig 36 personen incl. 4 bestuursleden. 

De voorzitter opent de vergadering met een welkomst woord,  speciaal woord van welkom voor 

wethouder. Ilona  Lagas en de heer Jan de Vries als vertegenwoordigers van de gemeente voor wat 

betreft de kleine kernen. 

In het afgelopen jaar 2012 is in onze buurtschap veel gebeurd, er was veel verdriet, maar er zijn ook 

mooie dingen dit heeft ons als buurtschap dichter bij elkaar gebracht. 

Het Plaatselijk belang bestaat nu 5 jaar. 

De notulen van de vorige jaarvergadering worden  voorgelezen, n.a.v. dit verslag wordt opgemerkt 

dat er een boekje, wat bij de rust plaats kruising  Ommerkanaal en de Arrierveldsweg  zou liggen, nu 

bij  het rustpunt  bij Marga van de Torre en Wim Stoeten ligt. 

De Sportlaan wordt niet ontsloten voor autoverkeer maar er een ligt nu wel een bestemmingsplan 

ter voorbereiding waarin alleen een fietspad opgenomen. 

Weth. Lagas deelt mee dat het buitengebied van de gemeente Ommen wordt geïnventariseerd voor 

wat betreft onderhoud van wegen. In de gemeente Ommen ligt 450 kilometer aan wegen buiten de 

bebouwde kom. Hiervoor is geld beschikbaar. Het plaatselijk belang Ommerkanaal wordt mede 

uitgenodigd om hier over na te denken, samen met andere buurtschappen. Hiervoor wordt in de 

maand april een bijeenkomst belegd. 

De notulen van 17 februari 2012 worden goedgekeurd. 

Mededelingen  

Op 18 maart 2013 komt er een flyer actie tegen verkeersoverlast te hard rijden  dit is van 15.30 tot 

16.30 uur. Ook worden er stickers uitgedeeld met “gun elkaar de ruimte” 

Glasvezel in het buitengebied kan niet uit, de burgemeester is hier druk mee bezig om tot een 

grotere regio te komen en daardoor er meer mogelijkheden uit te halen. 

Er is een kolom geschreven voor het Vechtdal Centraal dit is geplaatst op 6 februari 2013. 

Samen met het PB arrien is er een werkgroep wandelroutes, hierin nemen deel Yvonne Dunnewind, 

Annet Welleweerd, en Mario den Hoedt. 

Door het PBBO is er ingesproken op 13 februari jl bij het provinciehuis te Zwolle voor wat betreft de 

windmolens, begin maart wordt er meer bekend hierover. Het PBBO hoopt op tegenwind. 

School CNS Ommerkanaal is 2 x in de prijzen gevallen, het heeft de excellent prijs gekregen en tevens 

een prijs voor talent vol ondernemen. Namens het PBBO wordt hun een Maatwerkadvies voor het 

gebouw aangeboden. 

Het CDA is langs geweest om de vrijwilligerspluim uit te reiken. Deze is toegekend aan dhr. J. Soer, 

het bestuur feliciteert hem hiermee. 



Activiteiten van het afgelopen jaar. 

Op 17 februari 2012 is de jaarvergadering gehouden. 

Vergadering met de gemeente Ommen voor Wmo kanteling. 

30 april Koninginnedag buurthuis organiseert dit evenement het  PBBO ondersteunt deze activiteit 

met een financiële bijdrage. 

De voetbaldoelen op het veldje bij het buurthuis zijn aan de onderkant dichtgemaakt. 

Bijwoning  50 jaar Dunnewind grondbedrijf 

Er zijn 5 blikvangers geplaatst ziet er nu nog steeds netjes uit. 

De gemeenschappelijke vergadering van alle plaatselijk belangen is dit jaar in Lemele gehouden. 

 Er is een Volleybal toernooi georganiseerd er was veel jeugd aanwezig. 

Het Oktoberfest is georganiseerd dit was erg gezellig maar de opkomst was niet groot. Er wordt nog 

na gekeken om dit opnieuw te organiseren. 3 x is scheepsrecht. 

Bijwoning Vergadering Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GOP) kleine kernen 

Afscheid burgemeester  Mittendorff. 

Kennis making nieuwe burgemeester Ahne.  Rondrit door de buurt met bedrijfsbezoeken. 

Sponsering goede doelen o.a. koersballen, Rommelmarkt. 

Er is een Buurtdag georganiseerd, er waren 40 personen aanwezig. Iedereen kreeg een pakket 

bloembollen om zelf te planten. 

Er is een uitje  georganiseerd de bus was goed vol. 

Ondertekening kulturhus, de werkzaamheden lopen volgens  plan wanneer de opening is nog niet 

bekend. 

Aan het PB Arriën is samen met het PB Varsen een kastanjeboom aangeboden. Deze is geplant bij de 

herstelde brink in Arriën. 

Uitnodiging minister Schultz  in het Laar, er wordt nu roet in het eten gegooid. In het kader van de 

bezuinigingen wordt er niet geïnvesteerd in het wegen in Overijssel. 

Wethouder Ilona Lagas zegt dat de uitbreiding van de wegen niet zijn opgegeven maar na achteren 

zijn geschoven.  De druk blijft op de ketel. 

Bijeenkomst met Gedeputeerde Ank Bijleveld bijgewoond. 

 

 



Financieel Overzicht 2012 en begroting  2013. 

Mario geeft een toelichting. 

Begroting : Als investeringen worden voorgesteld een watertappunt bij ons rustpunt bij de brug, 

hekwerk voor het opvangen van de ballen bij de uitbreiding van het buurthuis. 

Vraag over de rommelmarkt is er geen opbrengst en alleen maar kosten.  

Pb geeft subsidie voor kraampjes en de opbrengst van de rommelmarkt is voor het buurthuis. 

Het financieel overzicht en de begroting zijn goed bevonden.  

Kascommissie  

De controle is gedaan door Wim Stoeten en Leen Gorzeman  deze is goedgekeurd. 

Volgend jaar vindt de controle plaats door Wim Stoeten en Andre Petter. De penningmeester wordt 

gedetacheerd.  

Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar dhr. M. van den hoedt. 

Dhr. M. van den Hoedt wordt gekozen voor een nieuwe termijn als bestuurslid. 

Rondvraag. 

Dhr. Oenema vraagt naar het onderhoud van de weg hoek Ommerkanaal en Arrierveldsweg hier 

ontstaan telkens gaten. 

Ook wordt er opgemerkt dat de betonkeien langs het viaduct verzakken, hierdoor ontstaan er gaten 

tussen de blokken en de weg, wat gevaar oplevert voor fietsers. 

Wethouder Ilona Lagas / dhr. De vries  neemt dit mee.  

Verdere opmerkingen, bij het maaien van de bermen  wordt met ingang van dit jaar waarschijnlijk 

het maaisel weer afgevoerd. 

Dhr. Petter sr vraagt naar het onderhoud van de Otmansweg.  Zoals eerder genoemd wordt het 

PBBO uitgenodigd dit te inventariseren. Ook het legaal en illegaal gebruik van sluipverkeer hoort 

hierbij. 

Pauze  

Hierna wordt er voorlichting gegeven over Glasvezel.  

Ter afsluiting wordt het rad van avontuur in werking gezet. Mooie prijzen gesponsord door 

ondernemers uit de Buurtschap worden uitgereikt. 

De voorzitter sluit de vergadering.  

 



 


