
Plaatselijk Nut Wetering en omstreken    
 

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

www.pnweteringeo.nl 
 

Notulen Algemene Leden Vergadering 2016 
concept-versie 

 

14 maart 2016 – Café-Restaurant Geertien, Muggenbeet 

Aanvang 20.00 uur 

Aanwezig 40 personen en 2 gastsprekers 

 

1. OPENING  

De voorzitter Jan Hanskamp opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de 

nieuwe leden: de heer Ladage, de heer en mevrouw Theunisse/van der Graaff en de heer en 

mevrouw Van Dijk/Boer.  

Het bestuur heeft Tineke Ploer bereid gevonden om voorzitter te worden van de vereniging, er 

hebben zich vooraf aan de vergadering geen tegenkandidaten gemeld.  

De agenda wordt aangepast, omdat de gastsprekers van vanavond zo spoedig mogelijk weg 

moeten.   

 

2. GLASVEZEL/BREEDBAND 

De heer Kloosterman van de gemeente Steenwijkerland vertelt over het proces rondom de 

aanleg van glasvezel/breedband in het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland.  

De presentatie is te vinden op onze website (www.pnweteringeo.nl). 

Op 17 maart is er weer een bijeenkomst met Plaatselijk Belangen en de gemeente over dit 

onderwerp. Jan Zwanenburg zal daar bij aanwezig zijn. De heer Kloosterman wordt bedankt 

en ontvangt een fles wijn. 

 

3. NATIONAAL PARK WEERRIBBEN-WIEDEN 

Herman Hoogstraat uit Kalenberg vertelt over het transitieproces (veranderingsproces) 

rondom het Nationaal Park. Hij zit als burgerafgevaardigde namens de Plaatselijk Belang 

verenigingen van De Weerribben en de heer Van de Vegt namens de Plaatselijk Belang 

verenigingen van De Wieden in het kernteam Nationaal Park nieuwe stijl. 

Het rijk heeft de verantwoordelijkheid rondom het Nationaal Park doorgeschoven naar de 

provincie Overijssel en die weer naar de gemeente Steenwijkerland. 

In het kernteam zitten Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, KopTop, Horeca Nederland, 

LTO, een gemeentelijke projectleider en de twee vertegenwoordigers van de Plaatselijke 

Belangen. 

Er zijn een aantal werkgroepen die aan dit plan werken. 

Marketing/naamsbekendheid; Communicatie en educatie (IVN); Financieringsmodel; 

Begrenzing (Komt bijvoorbeeld de Rottige Meenthe en/of Staphorsterveld er ook bij?); 

Nulmeting (Waarschijnlijk komt er een enquête om de bewoners hierover te raadplegen); 

Toegangspoorten (De kernen aan de randen hebben een eigen karakter en zouden als 

toegangspoort gezien kunnen worden); Educatie (Het gaat hier om belevingswaarde, 

leefbaarheid, economie, toerisme en natuurwaarden van het gebied) 

 

http://www.pnweteringeo.nl/


 

 

 

Het beheer van de natuurgebieden gaat via Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 

particuliere eigenaren. De grote terreinbeheerders beslissen of er ook kwetsbare gebieden 

afgesloten moeten worden of blijven voor publiek. 

Op de website van het Nationaal Park Weerribben-Wieden (www.np-weerribbenwieden.nl) staat meer 

informatie over het transitieproces, verslagen en documenten van het Nationaal Park nieuwe stijl 

Het kernteam Nationaal Park nieuwe stijl heeft geen voorzitter. Wanneer de gemeenteraad in juni het plan 

goedkeurt, dan gaat dit beging 2017 van start.  

Herman is tevreden met de gang van zaken. Er wordt zeker naar de afgevaardigden van de Plaatselijk 

Belangen geluisterd. Herman wordt bedankt en krijgt een fles wijn. 

 

4. ONTWIKKELINGEN NOORDMANEN 
Er is geen spreker van Staatsbosbeheer. Er was geen nieuws te melden rondom de herinrichting van het 

gebied Noordmanen ten noorden van Muggenbeet. 

 

5. NOTULEN ALV 2015 
Er zijn geen vragen over de notulen en deze worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

6. JAARVERSLAG 2015  

Het verslag wordt voorgelezen door de secretaris Truus van Oversteeg en wordt zonder wijzigingen 

goedgekeurd. 

 

7. JAARVERSLAG 2015 - REDACTIECOMMISSIE 

Het verslag wordt toegelicht door Erica Zwanenburg. Tineke Ploer blijft – nu ze voorzitter wordt van de 

vereniging - wel in de redactie commissie.  

 

8. FINANCIEEL JAARVERSLAG 

Het verslag ligt op de tafels ter inzage. Penningmeester Pieterke Pot licht de cijfers toe. Deze uitleg is 

duidelijk en er zijn geen vragen vanuit de aanwezige leden. 

De kascommissie: Grietje Vaartjes en Gerrit Joustra hebben de financiële boeken doorgenomen bij de 

penningmeester en alles in orde bevonden. Ze verlenen de penningmeester derhalve ook decharge. 

Grietje Vaartjes is aftredend en Roelof Muis neemt haar plaats in de kascommissie in voor volgend jaar. 

 

9. GROENE WEERRIBBEN 
Er is een burgerinitiatief ontstaan om duurzaamheid te ontwikkelen in De Weerribben. Bijvoorbeeld het 

gemeenschappelijk inkopen van zonnepanelen komt hier aan de orde. Er worden mensen gevraagd om mee 

te denken. Gilia Hanskamp wil wel meedoen en zal onze vereniging hierin voortaan vertegenwoordigen. 

 

10. BESTUURSVERKIEZING 

Voorzitter Jan Hanskamp is aftredend en geeft nu de voorzittershamer over aan Tineke Ploer.  

Henk Oord spreekt Jan Hanskamp nog toe en bedankt hem voor negen jaren van besturen van Plaatselijk 

Nut Wetering en omstreken. Hoogtepunt was het 100 jarig jubileumfeest van de vereniging in 2013.  

Jan wordt nogmaals bedankt en krijgt twee flessen wijn.  

Tineke Ploer wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de meer dan 100 jaar oude vereniging! 

Tineke dankt de leden voor het vertrouwen in haar als nieuwe voorzitter van de vereniging. 

 

 

http://www.np-weerribbenwieden.nl/


 

 

11. RONDVRAAG 

Voorzitter Tineke Ploer geeft iedereen gelegenheid om iets voor de rondvraag in te brengen.  

- Henk Timmerman uit Blokzijl vraagt wie de kosten betaald als het AED apparaat weer opgeladen moet 

worden. Dat is voor rekening van het Plaatselijk Nut. De verzekering van het slachtoffer dekt dit niet. Het 

apparaat is gelukkig nog niet gebruikt. Het hangt nu bij de familie Timmerman (Wetering West 39), maar 

zal binnenkort verhuizen naar de schuur van Henk Ploer (Wetering Oost 16) in een geïsoleerde kast. 

- Roelof Muis vraagt waarom er niets meer werd georganiseerd bij de Nieuwjaarsborrel, zoals een 

wandeling vooraf of zo. Het bestuur antwoord dat het programma ieder jaar wat varieert en soms zijn er te 

weinig bestuursleden aanwezig en dan is het lastig om iets extra’s te regelen. 

 

12.  SLUITING  

Onze nieuwe voorzitter sluit de vergadering rond de klok van 22.00 uur. 

 


