
Ledenvergadering PBBO d.d. 1 april 2022, gehouden in het Buurthuis Ommerkanaal 

Aanwezig: 31 leden 

1. Welkom door de voorzitter Henry Petter 
De voorzitter opent de vergadering. Dit is de 16e ledenvergadering. 
De presentielijst gaat rond. 
Ondanks het verzetten van de ledenvergadering zijn er toch behoorlijk veel mensen aanwezig.  
 

2. Notulen ledenvergadering 21 februari 2020 
De notulen lagen ter inzage op de website pbbo.info. Deze zijn goedgekeurd. 
- Vraag over de nieuw te bouwen gymzaal. Hierop komen we terug. 
 

3. Verslag activiteiten 2020=2021 
Er is veel gebeurd: 

- Het Ommerkanaaltje is opgericht. Zo blijven we op de hoogte. Thomas vindt dit een goed 
idee. 

- Fietstunnel. We hebben, sinds dat de rondweg er is, een fietstunnel onder de snelweg door 
(de oude Haarsweg ter hoogte van de Grensweg, het Jodenpaadje in de volksmond) 
voorgesteld bij de gemeente, zodat we via het Ommerkanaal over het Jodenpaadje naar de 
Haarsweg kunnen. 

- Gymzaal. Op dit moment loopt het onderzoek nog. Het idee komt nog van Jan Limbeck (oud 
directeur basisschool). Er is een nieuwe wet aangenomen voor meer bewegen. Onderzoek bij 
het nieuwe college loopt nog. Vanuit de school is de wens wel aanwezig. 

- De beweegtuin. Daar zijn we mee bezig. We hopen dat de buurt er gebruik van maakt. Een 
paar bestuursleden zijn hier achteraan geweest en het geld hiervoor is binnen € 50.000.  
Je moet wel geld vrij maken voor als er iets kapot is/gaat. 
Wie is er verantwoordelijk als er wat gebeurt? Iedereen betreedt de beweegtuin op eigen 
risico. Daarom gaat het Plaatselijk Belang kijken waar we dit gaan verzekeren. Er moet een 
bord bij komen “betreden op eigen risico”. 

- Schoonmaakactie voor de wegen en de bermen op 9 april a.s.. Jasper houdt zich hiermee 
bezig. Wij hopen dat er mensen komen die mee willen helpen. De Rova geeft plastic- en 
papierprikkers en na afloop wat drinken. Spreek zelf hierover af met je buren om hieraan 
mee te doen. Laten we de scholieren hier niet alleen de schuld van geven, ook 
automobilisten gooien rotzooi uit het raam. De Rova zorgt ook voor felgekleurde hesjes. 
 

4. Financieel verslag 2020 en 2021 en begroting 2022 
Mario deelt formulieren uit met het financieel overzicht 2021. Het saldo is € 10.218. 
De vergaderingen gingen gewoon door (vaak via Zoom). Er is onderzoek gedaan naar de 
gymzaal. Op het gebied van bouwen is alles wel duurder geworden. 
Met de beweegtuin is september 2021 een begin gemaakt. Er was € 9600 binnen. Daar is nog 
iets bijgekomen, en op de spaarrekening staat ook nog wat. 
De begroting: We hopen koningsdag te kunnen organiseren en het volleybaltoernooi in 
september en de feestavond in oktober.  Alle kleine activiteiten gaan door. € 1400 is hiervoor 
begroot. Wij dragen € 2500 bij aan de beweegtuin en de rest moet van buiten komen. 
Bij de voorgestelde begroting houden € 5000 over op onze rekeningen. 
Hoe gaat het nieuwe college naar ons kijken als plaatselijk belang? We doen al 
bermonderhoud. Wie weet zijn ze bereid om meer zaken aan ons over te laten zodat we 
meer over onze eigenleefomgeving te zeggen krijgen (en natuurlijk ook meer 
verantwoording)? Het is leuk om na te denken over je eigen leefomgeving. 

 
5. Verslag kascommissie 



André Petter en Thomas van Veen zaten in de kascommissie en hebben het financieel verslag 
van 2020 en 2021 goedgekeurd. Decharge voor de penningmeester!!! 
André en Thomas worden hiervoor bedankt. 
Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Thomas van Veen een Aartje Ganzeboer. 

 
6. Bestuursverkiezing 
- Jasper van der Bent wordt gekozen als nieuw bestuurslid. Hij heeft al een tijdje meegedraaid. 
- Jan van Beesten treedt af als bestuurslid, hij zal blijven helpen met de organisatie van het 

volleybaltoernooi. Jan wordt bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren, ook zijn vrouw, 
Jolanda, wordt bedankt. 

- Patrick Stoker is de schakel tussen het buurthuis en het PBBO. Hij is herkiesbaar en blijft als 
bestuurslid bij ons. Hij wordt hiervoor ook bedankt. 

 
7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
 
Pauze 
 
Na de pauze treedt Boerenblond op. 


