
Notulen ledenvergadering PBBO d.d. 17 februari 2012, 20.00u Buurthuis Ommerkanaal 

 

Aanwezig: zie presentielijst (28 personen) 

Opening 

 De voorzitter, Henry Petter,  opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name Erik 
Hakkert en Ko Scheele(wethouder) van de gemeente Ommen.  

 De verlichting op het sportveldje is vernieuwd en is daarom aan gedaan zodat iedereen kan 
zien hoe het veldje is verbeterd. De voetbaldoelen zijn vernieuwd en geplaatst door de 
gemeente. Het achtervangnet is ook vernieuwd, de palen waaraan dit net hangt worden nog 
vernieuwd. 

 De basketbalnetten, en het verrijdbare volleybalnet zijn ook nieuw. De gemeente heeft de 
helft  van deze aankoop betaald. 

 De secretaris, Annet Welleweerd, leest het secretarieel verslag voor. 

 Henry merkt nog op dat de voetbaldoelen aan de onderkant te hoog zijn. Hij vraagt of er nog 
vrijwilligers zijn die ons willen helpen met het dichtmaken van de onderkant, zodat de ballen 
er niet onderdoor gaan. 

 Op 15 nov.  jl is er een spreekuur geweest met B&W in het buurthuis. Alle buurtbewoners 
met vragen hadden de mogelijkheid om persoonlijk met de gemeente over hun 
wensen/problemen te spreken c.q. vragen te stellen. Henry vraagt of iemand een 
(schriftelijke) reactie heeft ontvangen van de gemeente.   Vorige week heeft de gemeente 
alle vragen op een rij gezet en de gemeente zal haar reactie naar PBBO sturen en zal 
eventueel op de website worden gepubliceerd, of de reactie wordt aan de mensen zelf 
gestuurd (o.a. situatie Otmansweg, graskeien op het viaduct langs het Ommerkanaal). 
Iedereen wordt er op attent gemaakt dat onveilige weg-/verkeerssituaties gemeld kunnen 
worden op de website van de gemeente bij Meldpunt Openbare Ruimte. Daarna neemt de 
gemeente meestal vrij snel actie. 

 Wij hebben ondersteuning geboden om de aanleg van het viaduct over de Maatschappijwijk 
door te kunnen laten gaan. Hierover hebben wij o.a. gesproken met Jannes Jansen, 
wethouder van de gemeente Hardenberg. Echter dit gaat niet door, maar er komt wel een 
fietspad langs de Grensweg. 

 Van Leen Gorzeman hebben we een brief gekregen over het lawaai van de N48. Deze brief is 
rondgemaild aan de leden. Hierop is één reactie binnengekomen. 

 Marga van de Torre heeft een reactie gehad van VVN. Bij  PBBO op de website? 

 De fam. Visscher heeft een onderzoek laten doen door VVN. Het is onveilig om te fietsen 
langs het Ommerkanaal  vanwege het vele vrachtverkeer. Dit onderzoek is ook rondgemaild. 
Maar hierop is één reactie binnengekomen van de leden van PBBO. Zie bijlage. 

 In oktober heeft PBBO een Oktoberfest georganiseerd. Alles was heel goed voorbereid en 
verzorgd. Helaas was er wat weinig animo. Volgend jaar willen we het weer proberen. Jan en 
Ans Dunnewind zijn gekozen tot mooist verklede vrouw en man van de avond. Er zal een foto 
van hen in het Buurthuis worden gehangen. Ook vond er een houtzaagwedstrijd plaats. 
 

Ingekomen post 
Rode Kruis: Gevraagd wordt of er EHBO’ers in de buurt zijn die het Rode Kruis willen ondersteunen 
en die aanwezig willen zijn bij evenementen. 
 
Financieel verslag 2011 
Mario deelt de begroting en het resultaat van vorig jaar aan de aanwezigen uit en licht deze twee 
verslagen toe. 
 



Verslag kascommissie 
Wim Stoeten en Jan Soer hebben de kascontrole gedaan. Dit was akkoord. 
Wim Stoeten en Leen Gorzeman zullen de kascontrole volgend jaar doen.  
(Jan Soer heeft het vorig jaar ook al gedaan) 
 
Bestuursverkiezing 
Ferdinand Dunnewind en Henry Petter zijn dit jaar aftredend en herkiesbaar. Zij worden herkozen 
voor een nieuwe termijn. 
 
Binnenkort zullen er blikvangers worden geplaatst om het vuil in de bermen tegen te gaan. 
 
Mario vraagt aan de leden van PBBO of zij hun contributie willen voldoen als dit nog niet is gedaan. 
 
Stand van zaken Duurzaam Ommerkanaal 

 De gemeente is akkoord  om het Buurthuis te vergroten en te verduurzamen. Een tekening 
van de uitbreiding ligt ter inzage bij Mario. 

 Er is met 25 particulieren en 2 bedrijven meegedaan met een tender voor zonnepanelen. Het 
gaat om 15 huizen hier in de buurt en twee stallen. Als we de panelen aan gaan schaffen 
krijgen we subsidie(€ 0,75 per Wattpiek). Dit is toegezegd. 

 Als onze plannen uitkomen komen gaan we ook ons eigen energiebedrijf beginnen. Dit punt 
komt ook weer aan de orde op de donateursavond van St. Duurzaam Ommerkanaal op 5 
april 2012. 

 SDO schaft een deelauto aan met trekhaak en 7 zitplaatsen. Hiervoor hebben we € 3000 
subsidie gekregen van Agentschap.nl.  Deze auto rijdt op groengas. Mario vraagt of de 
mensen geïnteresseerd zijn om dit vorm te geven. Het gaat om de aankoop en verhuur van 
de auto. 

 Menno Galema, student van Saxion,  gaat een afstudeeropdracht doen over mestvergisting. 
Hij zit bij de gesprekken hierover met Johan Wempe (begeleider mestvergistingsonderzoek) 
van Saxion.  

 
 
Rondvraag 

 Arend Petter vraagt of het misschien mogelijk is een boekwerkje neer te leggen, bij de bank 
bij de brug. Dan kunnen bezoekers er misschien iets leuks in schrijven. Voorgesteld wordt om 
dit bij Marga van der Torre neer te leggen. Zij heeft een rust-/schuilpunt (met toilet) voor 
fietsers. 

 

 (Marga vraagt of de notulen nog worden besproken) 
Notulen 16 febr. 2011 en 4 nov. 2010 
Deze notulen worden goedgekeurd. 

 

 Thomas van der Veen vraagt aan de gemeentevertegenwoordigers wanneer de Sportlaan aan 
de kant van de Arriërveldsweg wordt ontsloten. 
 

 Leen Gorzeman vraagt of er misschien iets kan worden gedaan aan de verkeersonveilige 
Schapendijk. Er wordt opgemerkt dat dit komt doordat er te veel hardrijders zijn. Het is door 
de aanleg van de nieuwe weg een doorgaande weg geworden (dus veel drukker dan 
voorheen). Een bord met “alleen plaatselijk verkeer”, of een bord met max. 60km/uur, of 
misschien vaker snelheidscontroles uit laten voeren, of doorgeven aan meldpunt bij de 
gemeente Ommen? 
 



 Ferdinand vraagt of er iets gedaan kan worden aan het lawaai van de graskeien op het 
viaduct langs het Ommerkanaal. Kunnen deze keien worden omgedraaid of weggehaald? Er 
ligt geluidsarm asfalt, maar dit wordt tenietgedaan door het lawaai van de graskeien als er 
overheen wordt gereden. Erik Hakkert zal hierop terugkomen bij PBBO. 

 

 De wethouder, Ko Scheele, neemt het woord en zegt verrast te zijn dat een kleine 
gemeenschap als het Ommerkanaal veel voor elkaar heeft gekregen. De aanvraag voor het 
Kulturhus  zat zo goed in elkaar dat het zonder op- of aanmerkingen direct is goedgekeurd. 
 

Na de pauze wordt er bingo gespeeld met mooie prijzen. Tijdens de bingo en de pauze 
worden er foto’s vertoond van de activiteiten waar PBBO aan heeft meegeholpen in het 
buurthuis. 

 
 


