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 Het bestuur heeft 5 keer vergaderd in 2016 (10 febr, 2 mrt, 4 mei, 22 aug en 12 okt) 

 Op 9 januari hebben we de Nieuwjaarsborrel gehouden alhier.  

Er was een goede opkomst en de sfeer was goed. 

 14 maart was er de Algemene Ledenvergadering.  

Aftredend was voorzitter Jan Hanskamp. Na 9 jaar vond hij het tijd om de hamer door te 

geven. Tineke Ploer nam na de pauze de voorzittershamer over. Zij is onze 1
e
 vrouwelijke 

voorzitter aller tijden. 

 20 april was er een brainstormavond over de nieuwe woonvisie van Steenwijkerland.  

Dat was voor ons niet zo interessant. Het ging meer over sociale woningbouw in de kleine 

kernen. 

 25 april was er een avond over Nationaal Park Weerribben-Wieden.  

Het ging over de toegangspoorten aan de rand van het gebied. 

 Op 26 april kreeg Erica Zwanenburg een Koninklijke onderscheiding. Ze was naar het 

gemeentehuis gelokt met een vergader smoes en had niets in de gaten. Na de plechtigheid 

hadden we nog een feestje georganiseerd in de schuur van Muis aan Wetering West samen 

met de vrijwilligers van de Kooi van Pen en de bestuursleden van het NUT met partners. 

 10 mei was er een overleg met PB Kalenberg en Ossenzijl. Herman Hoogstraat is namens 

de plaatselijke belangen onze vertegenwoordiger in de kerngroep van het Nationaal Park. 

 24 mei was er een glasvezel bijeenkomst onder leiding van Hannie van der Nat en Edwin 

Hoving. Zij zijn lid van de Stichting BBNOW en coördineren het project in 

Steenwijkerland. 

 7 juli was er een innovatieve lezing bij Huisman in Vollenhove.  

Interessant voor bedrijven en gemeentes, maar voor Plaatselijke Belangen niet zo nuttig. 

 31 aug hebben we afscheid genomen van burgemeester van der Tas. 

 17 september hadden we ons zomeruitje. Eerst een fietspuzzeltocht die dhr. Dolstra uit 

Steenwijkerwold in elkaar had gezet. Daarna een chinees buffet bij Café  An’t Waeter.  

Dat etentje kreeg nog een staartje. Maar dat is allemaal zorgvuldig afgewikkeld door onze 

bestuursleden. 

 19 september was er in Oldemarkt de presentatie van de woonvisie van Steenwijkerland. 

 27 september was er een voorzittersoverleg van de Plaatselijke Belangen van 

Steenwijkerland. 

 25 oktober is er weer een herhalingscursus gehouden voor de AED vrijwilligers.  

Wij zijn heel blij dat een 10 tal vrijwilligers zich inzet om levens te redden.  

We hebben de kosten voor de cursus en de huur van de Wielewaal in Scheerwolde terug 

gevraagd via het koppengeld wat we elk jaar van de gemeente krijgen. 

 

 


