
PLAATSELIJK NUT WETERING EN OMSTREKEN  
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Notulen 10 maart 2008 
 
Aanwezig 
Bestuur:  G. Joustra (voorzitter), H. Kale (penningmeester), R. Muis, R. Berger,  

J. Hanskamp(secretaris) 
Leden:  28 leden 
 
Opening en mededelingen:  
De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet een ieder welkom 
 
Mededelingen:  
Op de vergadering van de Klankbordgroep Nationaal Park Weerribben-Wieden i.o. 6 maart 
2008 heeft het bestuur van PN kunnen melden dat Wetering e.o.wil worden opgenomen 
binnen de begrenzing van het nationaal park.Uit de mini-enquête was immers gebleken, dat er 
van de 29 responders er 20 voor en 4 tegen waren (zie uitslag mini-enquête). 
De voorzitter is op 6 maart 2008 op een oriëntatieavond van het WaterschapReest enWieden 
geweest. Over enkele maanden zullen er weer verkiezingen worden gehouden voor het 
dagelijks bestuur van het waterschap.Gezien het enorme belang van een goede 
waterhuishouding in onze regio is hij er een voorstander van dat een vertegenwoordiger uit 
deze regio zich kandidaat probeert ter stellen voor dit bestuur. De vergadering deelt zijn  
mening en doet het voorstel hiervoor een breed draagvlak te creëren.Op 13 maart 2008 is er 
een vergadering van de kleine kernen van Steenwijkerland, waar dit voorstel ook naar voren 
zal worden gebracht.  
 
Notulen algemene ledenvergadering 12 maart 2007 
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd. 
De voorzitter bedankt de vorige secretaris Hilly Baas 
 
Notulen  extra ledenvergadering 4 juni 2007 
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd. 
De voorzitter bedankt de vorige secretaris Hilly Baas  
 
Jaarverslag 2007 
Het jaarverslag 2007 wordt doorgenomen en goedgekeurd. 
 
Financieel jaarsverslag 2007 
Penningmeester Kale presenteert het jaarverslag.Uit de vergadering komt de vraag of het 
‘koppengeld’ van de gemeente kan worden gebruikt voor de administratiekosten, die dit jaar 
hoog zijn door het vele drukwerk ivm de enquête. Het zou mogelijk kunnen, maar de 
penningmeester ziet er het voordeel niet van in. De kascommissie bestaande uit Mevr. P. Pot 
en Juul van Ameron heeft het verslag doorgenomen en goedgekeurd. Er wordt decharge 
verleend aan de penningmeester. 
 
Bestuursverkiezing: 
Aftredend en niet herkiesbaar: De heer G. Joustra                                                                                               
Twee  kandidaten hebben zich aangemeld voor de bestuurs vacature: J. Riezebos en Juul van 
Ameron. Na een schriftelijke stemming  wordt de heer Riezebos gekozen. Gerrit Joustra 
wordt door de secretaris bedankt voor de jarenlange inzet en met name voor zijn 



voorzitterschap het laatste jaar, waarbij hij de nieuwe bestuursleden met volle inzet heeft 
ingewerkt. De bestuursleden hebben dit zeer op prijs gesteld en hebben gemeend, ondanks de 
weerstand van de scheidend voorzitter, toch een geschenk te moeten overhandigen. De 
secretaris neemt vervolgens de voorzitterhamer over.  
                                                                                                                          
Vaststellen van definitieve versie ‘Toekomstvisie Wetering en omstreken 2008-2012’: 
De tekstuele aanpassingen, zoals besproken op de vergadering van 17 december 2007 zijn 
aangebracht. De vergadering gaat akkoord, zodat de definitieve versie binnenkort naar de 
drukker kan en vervolgens kan worden aangeboden aan het  college van Steenwijkerland en 
de  Plaatselijke belangenvereniging van Kalenberg en Ossenzijl. De oud voorzitter bedankt de 
Enquêtecommissie (Erica Zwanenburg, Bob Kuitert, Juul van Ameron, Angele Meijnen en 
Jan Hanskamp) voor hun inzet. 
 
Uitslag mini-enquete: 
Van de 150 verspreide enquêtes zijn er 29 geretourneerd, waarvan 2 ruim na de 
inleveringdatum.  
 
Over de uitbreiding van het nationaal park de volgende uitslag: de dorpen moeten binnen de 
begrenzing van het nationaal  park komen:  
ja: 20   nee: 4 geen mening: 2.    
De nieuw in te richten natuur moet binnen de begrenzing komen, direct bij de instelling van 
een groot nationaal park: 
ja: 20     nee: 4 geen mening: 2   
De nieuw in te richten natuur moet binnen de begrenzing komen, als het planologisch 
werkelijk natuurgebied  is geworden:  
ja: 20   nee: 0 geen mening: 4 .                                        
 
Uit de prioriteitenlijst komt de volgende top10 van actiepunten van het ‘Plan van aanpak’:                           
1.  Onderzoek hoe snel hulpdiensten aanwezig zijn in Wetering 
2.  Pleiten voor de aanleg van fietspaden 
3.  Handhaving snelheid van scheepvaartverkeer bespreken met vaarwegbeheerders 
4.  Bij de landinrichtingscommissie en Dienst landelijk Gebied (DLG): afspraken maken 

over goede voorlichting over ontwikkelingen in de streek en dat de wensen van de 
bewoners worden overgenomen bij de inrichting van de nieuwe natuur of met goede 
argumenten worden weerlegd. 

5.  Pleiten voor behoud van de “Kooi van Pen”. 
6.  Afspraken maken over beter onderhoud en bermbeheer  
7.  Verschillende organisaties en overheden uitnodigen om informatie te geven over het 

beleid en beheer van de openbare ruimte. Daarbij pleiten voor het behoud van groen en 
water.     

8.   Na aanleg fietspaden onderzoeken of snelheidsbeperkende maatregelen nodig zijn. 
9.  Informatieavond organiseren met de gemeente en bewoners over verkeersbeleid (ook 

bij grote evenementen), het onderhoud van wegen, fiets- en wandelpaden en het 
strooibeleid van de gemeente. 

10.  Aanpak te hard rijden in het weekend bespreken met de politie. 
 
Instellen van werkgroepen: 
Er worden werkgroepen gevormd aan de hand van de top 10 actiepunten. 
Zie bijlage. 
 



Rondvraag: 
Marieke Smit kan namens de werkgroep Voornpolle (Henk Nijdam, Jaap Streuper en Marieke 
Smit) meedelen, dat er bericht is gekomen van de heer Miedema,(Natuurmonumenten) dat er 
in 2008 herstelwerkzaamheden zullen worden verricht aan de Voornpolle, waarbij aan beide 
zijden op kleine afstand van het eiland een steiger zal worden gebouwd voor het aanleggen 
van kleine boten. 
 
Sluiting: 
De (tijdelijk) voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun enthousiaste inbreng 


