Notulen van de ledenvergadering van het PBBO va donderdag 14 maart 2019, gehouden in
het Buurthuis Ommerkanaal.
Aanwezig;

ca. 28 leden
Dhr. K. Scheele, wethouder van de gemeente Ommen
Mevr. J. Tillema, contactpersoon van de gemeente Ommen.

Afwezig;
Annet Welleweerd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening.
De voorzitter, Henry Petter, opent de vergadering door iedereen van harte welkom te heten.
In het bijzonder Ko Scheele, wethouder en Jeannet Tillema, contactpersoon van de
gemeente Ommen.
- Omdat dhr. Scheele uiterlijk 21.00 uur verwacht wordt in het gemeentehuis voor
het doen van een financieel verslag, wordt besloten om het aanbieden van het
dorpsplan, dat op de agenda staat naar voren te halen.
- Annet Welleweerd kan vanavond niet aanwezig zijn omdat zij op dit moment zorg
verleent aan haar moeder. Wel heeft zij aangegeven dat zij beschikbaar is voor
een nieuwe termijn als secretaris.
2. Overhandiging dorpsplan.
Mario geeft uitleg over de totstandkoming van de nieuwe versie van het dorpsplan. Na 10
jaar was het wel weer tijd om te zien wat er in de tussen liggende jaren gerealiseerd is en
welke zaken onze aandacht nodig hebben. Daarna reikt hij het eerste exemplaar uit aan de
wethouder.
In zijn dankwoord haalt dhr. Scheele aan dat het verbazingwekkend is dat PBBO als eerste
van de kleine kernen een update van het dorpsplan klaar heeft terwijl, formeel gezien,
Ommerkanaal niet eens een buurtschap is! Aan de andere kant verbaast het hem ook niet
omdat PBBO door de jaren heen bewezen heeft telkens met dergelijke zaken voorop te
lopen. Ook ontvangt dhr. Scheele uit handen van Dik Kroese het boek over de historie van
het Ommerkanaal. Hierna neemt dhr. Scheele afscheid, mevr. Tillema blijft de rest van de
vergadering wel bijwonen.
3. Notulen van de vorige ledenvergadering, d.d. 24 mei 2018.
In de notulen staat vermeld dat op het adres van de fam. de Lange, dhr. Mol is komen
wonen. Dit moet zijn dhr. Mulder.
Verder zijn er op de notulen geen op- en/of aanmerkingen en worden zij derhalve
goedgekeurd.
4. Verslag activiteiten 2018.
De voorzitter doet verslag van wat er in het voorbije jaar allemaal gebeurd is. In willekeurige
volgorde memoreert hij aan de navolgende zaken:
- We hebben, middels een bezoek, kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester, dhr.
Vroomen. Tijdens dit bezoek heeft hij een rondleiding gehad door de buurtschap.
- We hebben, ook door middel van een bezoek, kennis kunnen maken met de nieuwe
wethouders, de heren (Leo) Bongers en (Bart) Jaspers Faijer.

-

We hebben ons bezig gehouden met onderwerpen als; mestvergisting, bermbeheer,
het speelveldje en we hebben meegedaan aan een zgn. energie-pits waarbij we bij de
laatste 3 zijn geëindigd en daarmee € 1000 hebben verdient.
- Er is bezoek geweest van de heren (Robbin) Hutten en (Kees) Hofstee van de VVD.
Dhr. Hofstee heeft zich verkiesbaar gesteld voor de provinciale staten.
- We hebben ons beziggehouden met het eventueel plaatsen van speeltoestellen op,
of bij, het veldje.
- Er is een geslaagde feestavond geweest met medewerking van duo Een en Ander.
Het was jammer dat er niet meer belangstelling was.
- Er is een klussendag geweest waarbij de houtwal rond het veldje is gesnoeid en
zoveel mogelijk ontdaan van vogelkers. Dit was een geslaagde dag. Er is aanstaande
23 maart een boomplantdag. Dan willen we de houtwal opnieuw voorzien van
struiken en zal de koningslinde geplant worden.
- Er was weer een volleybaltoernooi. Er was veel deelname en het was een mooie
avond met na afloop live-muziek. Erg geslaagd.
- We hebben meegedaan aan de RABO-clubkas campagne. Dat heeft ons het mooie
bedrag van € 723,- opgeleverd.
- Het Samen doen team is geweest.
- Er is weer een rommelmarkt geweest waarbij we enkele onderdelen gesponsord
hebben.
Dhr. A. Petter sr. vraagt of in het vervolg een overzicht van de activiteiten bij de uitnodiging
voor de vergadering gevoegd kan worden. Deze suggestie wordt door het bestuur
meegenomen.
5. Financieel verslag.
De penningmeester, Mario den Hoedt, geeft uitleg bij de getoonde cijfers.
Opgemerkt moet worden dat de geplande zithoek op de hoek van het Ommerkanaal oost en
de Arriërveldsweg niet doorgaat en dat die reservering dus weer vrij komt. Er is op dit
moment wel redelijk veel geld in kas maar als de plannen omtrent de speeltoestellen
doorgaat zijn we dat hard nodig. Een volledig plan, uitgevoerd door een professioneel
bedrijf, kost al gauw € 60.000,-.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
De kascommissie, bestaande uit dhr. M. Seinen en mevr. T. van Leeuwen heeft de boeken
van de penningmeester bestudeerd en geen fouten kunnen ontdekken. Dhr. Seinen vraagt
zich af of het bestuur een bedrag heeft vastgesteld dat minimaal in kas moet blijven. Dit is
niet het geval, volgens de voorzitter, maar het bestuur is wel van mening dat geld
verantwoord uitgegeven dient te worden en niet verbrast.
De penningmeester wordt bedankt en decharge verleent.
Ook de kascommissie wordt bedankt voor hun werk. Dhr. Seinen verlaat de commissie en
wordt opgevolgd door dhr. A(ndre) Petter.
7. Bestuursverkiezing.
Onze secretaris, Annet Welleweerd is aftredend. Zij heeft zich wel weer verkiesbaar gesteld.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn wordt zij unaniem herbenoemd. Om te laten weten
dat wij aan haar denken zal Mario haar een bloemetje brengen.

8. Rondvraag.
Mario meldt een aantal zaken met betrekking tot de windmolens;
- Vanaf 19 maart beginnen de hei-werkzaamheden.
- De waarborgcommissie is in functie. Eventuele misstanden kunnen daar gemeld
worden.
- Er is een omwonenden-werkgroep opgericht die zich bezig gaat houden met
projecten waarvoor de compensatie-gelden ingezet kunnen worden.

Er ligt een vraag om in het kader van 75 jaar bevrijding iets te organiseren. In onze
buurtschap wordt hier niet veel aandacht aan besteed maar pl. Belang Witharen heeft
voorgesteld om samen iets te doen, bijvoorbeeld een ontbijt of lunch. De vergadering is
voor.
Er is vraag of er al iets bekend is over het plaatsen van zonnepanelen op dezelfde locatie als
de windmolens.
Mario antwoord dat er nog niets concreet is maar dat Raethuys Energie nadenkt over
dergelijke plannen. We vinden het in eerste instantie een zaak van de gemeente om
voorwaarden te stellen. Dhr. A Petter sr. merkt op dat hij het uiterst jammer zou vinden van
de goede landbouwgrond.
Verder zijn er geen vragen.
9. Verkeersplan.
Jan van Beesten geeft namens het bestuur een powerpoint-presentatie over de plannen van
het bestuur om een veilige fietsroute te creëren en het doorgaande verkeer op het
Ommerkanaal oost te verminderen. Dit onderwerp is actueel, gezien het ongeval welke een
dochter van de fam. Seinen deze ochtend had meegemaakt. Naar aanleiding van de
presentatie ontspint zich een discussie over de te nemen maatregelen. De vergadering ziet
veel goede dingen in het plan maar heeft haar vraagtekens bij de haalbaarheid. De oplossing
die in het plan staat voor de aansluiting Ommerkanaal oost/ Balkerweg wordt niet door
iedereen gedeeld maar Jan geeft aan dat hier meerdere oplossingen mogelijk zijn waarvan
dit er één is. Ook een voorrangsplein of een optische versmalling behoren tot de
mogelijkheden. Over het voorgestelde nieuwe fietstraject is men enthousiast. In plaats van
een tunnel zou ook een fietsbrug over de N-36 een mogelijkheid zijn. Dit is wellicht
makkelijker te realiseren.
10. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Een ieder wordt bedankt
voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid.
De avond wordt afgesloten met een gezellige bingo. Daarna is er gelegenheid om met elkaar
nog iets te drinken.

Jan van Beesten,
Waarnemend notulist.

