
Plaatselijk Nut Wetering en omstreken    
 

Muggenbeet 10a, 8356 VK Blokzijl, tel: 0527-240401 
 

www.pnweteringeo.nl 
 

Notulen Algemene Leden Vergadering 2014 
 

10 maart 2014 – Café-Restaurant Geertien, Muggenbeet 

Aanvang 20.00 uur 

 

Met kennisgeving afwezig: Henk Kale  

Aanwezig 33 personen. 

 

1. WELKOM 

De voorzitter heet iedereen welkom op deze jaarlijkse Agemene Leden Vergadering (ALV). 

Er zijn wat opmerkingen over de agenda.  

Punt 5: Dit punt zal de voorzitter behandelen, want de penningmeester is op vakantie.  

Punt 8: Er hebben zich twee nieuwe leden voor het bestuur gemeld, te weten Mevr. Pieterke 

Pot en Dhr. Henk Oord. 

Punt 13: Over de aanleg van het ecoduct. Dhr. Ter Braak, van de firma Spijker, had niet veel 

te vertellen: medio april gaat het ecoduct open voor het verkeer. 

 

2. NOTULEN ALV 2013 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen en worden dus goedgekeurd en getekend door de 

voorzitter en de secretaris. 

 

3. JAARVERSLAG 2013 

Het jaarverslag 2013 wordt voorgelezen door de secretaris. 

 

4. NOTULEN van de bestuursvergaderingen en de ingekomen post liggen ter inzage op de 

bestuurstafel. 

 

5. FINANCIEEL VERSLAG 2013 

 Het verslag wordt doorgenomen door de voorzitter Jan Hanskamp. 

 

6. KASCOMMISSIE 

 Mevr. Roelien de Lange en Dhr. Wout Westerhof zijn beiden niet aanwezig. 

Jan Hanskamp heeft overleg gehad met Dhr. Wout Westerhof. Hij heeft de stukken goed 

bevonden  en kan decharge verlenen. Dhr. Wout Westerhof is echter door ziekte afwezig.  

De aanwezigen van deze vergadering stemmen ermee in dat  decharge wordt verleend. 

 

7. BENOEMING NIEUW LID KASCOMMISSIE 

Dhr. Wout Westerhof is aftredend en wordt bedankt. Mevr. Grietje Vaartjes Wetering West 

85  wordt als nieuw lid benoemd. De kascommissie zal begin 2015 worden gevraagd de 

financiële stukken na te kijken. 

 



 

 

8. WISSELING BESTUURSLEDEN 

Dhr. Roelof Muis en Dhr. Rein Berger zijn aftredend en niet herkiesbaar.  

Roelof wordt door de voorzitter bedankt. Bij klussen konden we altijd een beroep op hem 

doen. Volgens Roelof mag dat zo blijven. Rein wordt ook bedankt voor zijn integer handelen.  

Beide heren krijgen een boekenbon. Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen Mevr. 

Pieterke Pot en Dhr. Henk Oord, die afwezig is. De aanwezigen stemmen hiermee in. 

 

9. PAUZE 

 

10. HERINRICHTING WETERING 
Mevr. Paulien Bisschop doet verslag namens Dienst Landelijk Gebied (DLG). Over de 

werkzaamheden in Wetering  West en Oost. Het doel van de herinrichting is waterberging en 

natuurbeheer. 

De waterberging van beide bekkens is 2.6 miljoen kuub. Deze buffer zal volgens 

berekeningen eens in de 80/100 jaar worden gebruikt. 

 

Wetering West  

De bufferstrook van de afgegraven grond is klaar en gereed voor inzaaien. 

Uit de waterplas wordt nog zand gegraven voor het ecoduct. 

 

Wetering Oost 

Idem. Het noordelijkste puntje is lager gelegen. Dit wordt nu een dotterbloem-grasland, dit 

gedeelte zou oorspronkelijk rietland worden.  

De vogel kijkhut is in gebruik. Er staat een vaste verrekijker in. Men is nog van plan om een 

wal te maken bij de waterplas voor oeverzwaluwen. Na de zomer is alles naar verwachting 

klaar.  

De Rietweg en de Stroïnkweg worden nog opgehoogd. De wegen komen op dezelfde hoogte 

als de wegen op Wetering Oost en West.  

Er zullen nog een vijf-tal bankjes worden geplaatst. Als men suggesties voor een plek, dit dan 

graag doorgeven. 

De kades van de nieuwe natuur zijn in eigendom van het Waterschap Reest en Wieden. De 

buffersloten zijn ook van het waterschap. Op de kades mag worden gewandeld.  

De bermen van de wegen zijn van de Gemeente Steenwijkerland. Het noordelijke deel van de 

Koningin Julianaweg is verdwenen. Dat gebied is niet meer te herkennen. Volgens Jan 

Hanskamp wordt dit gebied de mooiste grachtengordel van Nederland. Het 

‘purperreigerbosje’ is ook gereed. 

DLG heeft nog eens in de maand spreekuur op woensdagmiddag tot de zomer. Daarna is 

Mevr. Paulien Bisschop telefonisch bereikbaar. Zie website DLG. 

Erica Zwanenburg vraagt of de naam van de vogelhut ‘Twitterhut’ er niet opgeschilderd kan 

worden. Dan worden er geen bordjes meer gestolen. 

De fietspaden zijn ook van de gemeente. Het fietspad ten noorden van het gemaal op 

Wetering Oost is deze zomer nog niet gereed. 

Mevr. Paulien Bisschop wordt bedankt voor haar informatie. 

 

10. GLASVEZELKABEL door Dhr. Jan Zwanenburg. 

Er ligt in dit gebied koperen kabels van de KPN en deze voldoen niet meer. Een idee is om 

een coöperatie op te richten. Dat is in de gemeente Westerveld ook gedaan. Het initiatief moet 

vanuit de markt komen. Het gaat om 3000 aansluitingen in het buitengebied van 

Steenwijkerland. De kosten zijn ongeveer 3000 euro per woning. 60% van de woningen moet 

dan echter meedoen.  

 



 

 

In november 2013 is er een bijeenkomst geweest bij de gemeente. Inmiddels is de KPN 

afgehaakt en is alleen Ziggo nog over. De informatie is vertraagd. Het zal nog wel even duren. 

Hiernaast is 4G ook erg in opkomst. 

Dhr. Jan Zwanenburg houdt de ontwikkelingen in de gaten. Misschien moeten we 

inventariseren wie interesse heeft voor zo’n aansluiting. 

 

11. FAUNAPASSAGE 

Medio april 2014 wordt de weg weer aangesloten en rijden we over het ecoduct. Er komt nog 

een scherm op aan weerskanten van de weg. Daarna wordt  het omliggende gebied nog 

afgewerkt en ingericht. Op woensdagmiddag kan men nog steeds voor informatie naar de keet 

van de aannemer. Er komt een voetpad onder het ecoduct door. 

De antimuggen bufferstrook komt ook nog ter sprake. Dhr. Roelof Muis heeft er geen 

vertrouwen in en geeft alle aanwezigen een ‘mosquito repeller’. 

 

12. AED (Automatische Externe Defibrilator)  

Mevr. Rieneke Klappe werkt op de ambulance en werkt veel met dit apparaat. Rieneke heeft 

de presentatie gemaakt en Dhr. Gerrit-Jan Eggink legt uit. 

Als men 112 belt  wordt je doorgeschakeld met de meldkamer in Apeldoorn. Die stuurt twee 

ambulances uit. Ondertussen kunnen de vrijwilligers, opgeleid met  de AED, aan de gang. 

De vraag is: ‘Waar hang je hem op?’ De batterij gaat zeven jaar mee. Er moet een 

stroomvoorziening zijn. Er moet een instructiecursus komen voor min. 12 personen. Rieneke 

kan dit doen. 

Hartslag.nu is de organisatie die dit allemaal organiseert. Bij Geertien in Muggenbeet hangt er 

éém. In de Wielewaal in Scheerwolde ook. Op de site kun je zien waar ze hangen.  

We moeten inventariseren wie de cursus wil doen. De vrijwilligers krijgen elk jaar een 

herhalingscursus. Onlangs is uit een onderzoek in Noord Holland gebleken dat 50% van de 

met een AED behandelde patiënten betere overlevingskansen had. Het apparaat meet eerst of 

er een hartritme is, zo niet dan geeft hij een stroomstoot. 

 

13. VEILING 

Het overgebleven paneel ‘Beenderribben’ van het jubileumfeest wordt geveild.  

De nieuwe eigenaar is Dhr. Vaartjes, Wetering West 85. De opbrengst is 50 euro.  

 

14. RONDVRAAG 

- Komt er nog verlichting bij de waterinlaat op Wet. West? 

- Brug in Nederland: moeten ook borden bij komen rode/zwarte pijl. Daar gaat nog wel eens 

wat mis. 

- Erica Zwanenburg vraagt: als er wijzigingen zijn van contactpersonen/bestuursleden graag 

doorgeven aan de redactiecommissie, voor de website en het verenigingsblad ‘Waeterproat’. 

- Mevr. Hilly Baas meldt dat de weg in Muggenbeet zo slecht is. 

- Dhr. Henk Timmerman meldt dat de duiker bij hem richting Meerweg ook nog steeds niet 

gemaakt is. 

 

15. SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering rond de klok van 22.00 uur. 

  
 

 


