
Notulen van de ledenvergadering van PBBO van donderdag 24 mei 2018, gehouden in het Buurthuis 

Ommerkanaal. 

Aanwezig: ca. 25 leden (zie presentielijst), Jan de Vries (gemeente Ommen) 
Afwezig: Patrick Stoker 
 
Opening 

- Gemeld wordt dat er op 30 mei a.s. zware vliegtuigen over komen vliegen, vanwege de 
komst van vliegveld Lelystad. Dan kunnen we horen of het voor ons overlast met zich 
meebrengt. 

- Iedereen wordt van harte welkom geheten door de voorzitter. 
- Deze vergadering is wat later in het jaar dan normaal de bedoeling is. Dit in verband met de 

enquête die is gehouden en de update van het dorpsplan. 
- Jan de Vries (gemeente Ommen) en de heer Wind (ChristenUnie) worden speciaal welkom 

geheten en natuurlijk ook onze nieuwe inwoners, waarvan o.a. de familie Bouwman 
aanwezig is. 

 
Mededelingen 

- Er zijn een aantal zaken gebeurd: 
o De heer en mevrouw Kooiker zijn overleden, 3 weken na elkaar. 6 jaar geleden is hun 

enige dochter overleden. 
o De heer Smallegoor is overleden. 
o De geboorte van Judah, de zoon van Anke Heleen en Roelof Hulst. 
o De heer en mevrouw Soer zijn naar Ommen verhuisd. Nieuwe inwoners zijn Erik en 

Lisanne Bouwman.  
o De heer Mol is op de plek van familie De Lange komen wonen. 
o De familie Bijl heeft nog steeds last van wat hun vorig jaar tijdens de aanslag in 

Barcelona is overkomen. (niet aanwezig) 
o Glasvezelverbinding wordt aan gewerkt. Het schiet al aardig op. 
o Brievenbus bij het buurthuis was weggehaald. Post NL heeft de brievenbus 

teruggeplaatst in overleg met PBBO na de constatering dat de dichtstbijzijnde 
brievenbus verder als de maximale toelaatbare afstand kwam te staan. 

o Gabriëlle Makkinga, de vrouw van Henry Makkinga is al enige tijd ziek.  
o Jansje Petter is ook nog steeds ziek. 
o Mevr. Keizer is ook ziek. 
o We wensen hen allen beterschap 
o We hebben een bijdrage geleverd aan koningsdag, de rommelmarkt en Nicky van 

Dijk gesponsord voor werkvakantie in buitenland(komende zomervakantie) 
o We hebben een ijsbaantje geregeld bij het buurthuis. 

 
Notulen ledenvergadering 17-2-2017 
Deze zijn te lezen op onze website pbbo.info 
 
Financieel verslag 2017 
Mario licht het financieel verslag toe. We krijgen een financiële bijdrage van de gemeente Ommen en 
een bijdrage van onze leden. Een en ander wordt toegelicht op een beeldscherm. Koningsdag en de 
rommelmarkt worden gesponsord door PBBO.  
 
In 2018 willen we bij de zithoek, kruising Ommerkanaal – Arriërveldweg een overkapping met een 
bankje maken met een watertappunt. We proberen het maar als het voor overlast zorgt halen we 
het weer weg. Dit plan wordt eerst overlegd met de omwonenden. Als zij het niet zien zitten wegens 
dreigende overlast, gaat het niet door. 



Wie in 2018 op de feestavond optreedt is nog niet bekend 
Mochten er mensen zijn die een activiteit willen starten in onze buurtschap, dan kunnen ze altijd bij 
het bestuur vragen om ondersteuning, ook financieel. 
De kinderopvang heeft de wens om op het veldje naast het buurthuis wat speeltoestellen te 
plaatsen. PBBO is gevraagd hierin mee te denken. PBBO zou graag zien dat deze attributen door een 
brede doelgroep te gebruiken zijn. Veiligheid en aansprakelijkheid zijn ook twee belangrijke 
aspecten. 
Er zijn twee mensen voor de kascontrole: Thomas van Veen en Meine Seinen.  
Commentaar: € 0,30 fout. Verder zag het er keurig uit. Thomas wordt bedankt voor zijn 
inspanningen. 
Tineke van Leeuwen en Meine Seinen doen volgend jaar de kascontrole. 
 
Marga vd Torre is heel druk bezig met een boek over de historie van het Ommerkanaal. 
 
Bestuursverkiezing 
Er zijn geen kandidaten. Mario is herkiesbaar. Dus wordt hij bij deze weer opnieuw benoemd voor 
een periode van 5 jaar tot bestuurslid. 
 
Internet via glasvezel 
Thomas heeft een lijst van mensen in ons gebied die een aansluiting willen op glasvezel. In 
Ommerkanaal wil 90 % een aansluiting, in heel Ommen is dat 63,5 %. 
Henry Stoeten heeft zich aangemeld als lid van PBBO, we heten hem welkom. 
 
Pauze 
 
Up date van het dorpsplan 
Mario houdt een presentatie over de update van het dorpsplan; Input voor dit plan was de enquête 
die onder de bewoners van de buurtschap Ommerkanaal is gehouden begin 2018.  
We moeten goed om ons heen kijken wat onze buurtschap mooi en leefbaar maakt. Welke zaken zijn 
van belang voor ons als bewoners. PBBO bestaat al ongeveer 10 jaar en heeft al het een en ander 
bereikt samen met de bewoners van de buurtschap. Echter blijven er altijd vernieuwingen nodig om 
de buurtschap ook in de toekomst leefbaar en vitaal te houden. Vanavond willen we graag horen van 
de leden of zij achter de actiepunten in het plan staan. De actiepunten zullen de komende tijd door 
verschillende op te richten werkgroepen verder uitgewerkt moeten worden om daarna tot realisatie 
te komen. 
In 10 jaar hebben we heel wat neergezet: 

- De school en het buurthuis zijn verduurzaamd. 
Onderzoek gedaan naar mogelijkheid voor mestvergisting. 

- Buurtauto aangeschaft 
- Kinderopvang gerealiseerd in de nieuwe aanbouw van het Buurthuis 
- Particuliere woningen onderzocht voor label  

Die 10 jaar is goed besteed en wij leerden elkaar beter kennen. Van buitenaf kwamen ook 
ontwikkelingen over ons heen. De N36 en de te bouwen windmolens zijn twee ontwikkelingen die 
veel invloed hebben op de leefbaarheid van onze buurtschap. We zullen alert moeten blijven op de 
plannen van buitenaf. Beter vooraf meepraten dan achteraf onder protest alles te moeten slikken. 
De Nieuwe bestuursstijl, met minder sturende ambtenaren, betekent dat we echt zelf aan de bak 
moeten. De gemeente wil wel ondersteunen maar als wij in onze buurschap iets willen realiseren 
moeten wel meer zelf de regie nemen.  
 
De enquête: we hebben er honderd verstuurd. En er zijn er 41 teruggekomen.  
In de presentatie zien we dat als 100 %. 

- Rust, ruimte en vrijheid vindt iedereen belangrijk. 



- 99% is tevreden over de woonomgeving 
- De jonge mensen vertrekken veelal omdat betaalbare woonruimte niet voorhanden is. De 

oudere mensen willen wel blijven maar de woningen en de erven zijn te groot om zelf nog 
het onderhoud te kunnen doen. Men voelt zich nog steeds veilig en heeft ook wel 
vertrouwen in hulp vanuit de omgeving als dat nodig is maar ook de ouderen gaan dan toch 
naar Ommen of Dedemsvaart. Om deze bewoners voor onze buurtschap te behouden  

       zouden er misschien huurwoningen kunnen komen en kleinere woningen voor senioren.  
- De thuiszorg werkt goed. Van Het samen doen team is dit niet bekend. 
- Het verkeer wordt drukker en de behoefte aan  veilige fietsverbindingen neemt daardoor 

toe. We zullen moeten onderzoeken wat mogelijk is om doorgaand verkeer te ontmoedigen. 
- Over de leefomgeving is iedereen best tevreden. Men vindt over het algemeen dat wel 

verbeteringen mogelijk zijn. Een ander beheer van de bermen en de bomenbeplantingen kan 
positief werken op verbetering van de biodiversiteit. Bermen met bloeiende kruiden en 
eventueel mooie vrij liggende wandelpaden door het boerenland zijn wenselijk.   

- De school zou graag een eigen sportvoorziening realiseren in onze buurtschap. Deze kan ook 
gebruikt worden door de andere bewoners of aanliggende buurtschappen. Wat meer 
beweegmogelijkheden zou prettig zijn. 

- De kinderopvang loopt goed. De leidsters hebben de wens om wat speeltoestellen op het 
veldje naast de kinderopvang te realiseren. 

- Wat betreft klimaatsverandering ziet 83 % van de bewoners in dat dit geen sprookje is. Men 
denkt ook na hoe een aardgas loos tijdperk voor ons betekent. Zonnepanelen. We moeten 
zuiniger zijn met energie en waar mogelijk zelf opwekken. 

- Het buurthuis is energiezuinig, maar kan nog een laatste stap zetten naar energieneutraal. 
Het gebouw wordt goed onderhouden en gebruikt. Het is echt de ontmoetingsplaats in de 
buurt en er zijn ideeën om dit verder te ontwikkelen. 

De vergadering stemt in met de eerste ideeën in de update. De ideeën worden in 2018 op papier 
gezet. Het op papier zetten is ook de eerste stap naar mogelijke realisatie. Ook wordt gestart met 
werkgroepen die aan de slag gaan met een onderwerp. Verkeer, de sportzaal, bermonderhoud in 
eigen beheer zijn onderwerpen waar we mee aan de slag willen. Bewoners die zelf deel willen 
nemen in een werkgroep kunnen zich melden bij het bestuur of zelf het initiatief nemen om een 
werkgroep op te richten. Ook zullen onderwerpen aanleiding geven om samen op te trekken met 
andere plaatselijk belangen, onze buren. Samen kunnen we soms meer bereiken 

 
 
Iedereen wordt bedankt voor de aandacht.  
En Mario wordt ook bedankt voor zijn werk. Het begin is er. 
 
Niemand heeft verder vragen. 
 
De vergadering wordt afgesloten met een bingo. 
 
 
 


