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Concept-notulen algemene ledenvergadering 9 maart 2009 
 
Aanwezig: 
Bestuur:  Jan Hanskamp (voorzitter, secretaris), Henk Kale (penningmeester),  

Roelof Muis, Rein Berger, Jaap Riezebos 
Leden:             25 
 
1 Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Er is gezorgd voor een geluidsinstallatie, naar aanleiding 
van de vorige bijeenkomst. De geluidsman wordt van harte welkom geheten. 
 
2 Notulen algemene ledenvergadering 10 maart 2008 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van de notulen wordt het volgende besproken: 

- Bushokjes N333 
Het bestuur heeft zich bij Plaatselijk Belang Scheerwolde laten informeren over de 
plaatsing van bushokjes op de N333. Het bleek echter dat er minimaal 17 personen de 
bushokjes aan weerskanten van de weg moeten gebruiken (34 personen per dag dus). 
Dit moet in een officieel onderzoeksrapport worden vastgesteld en hierna kan men pas 
een aanvraag indienen voor een bushokje. Gelet op het feit dat bij Wetering niet zoveel 
gebruik gemaakt wordt van de bushaltes heeft het bestuur besloten geen initiatief hier 
meer in te nemen. 

- Vaarsnelheid 
Bij een ‘kernen-overleg’ kwam de controle van de vaarsnelheid aan de orde. Iemand 
van de politie Steenwijkerland heeft het bestuur toegezegd dat hij een toelichting bij 
Plaatselijk Nut Wetering e.o. wil geven over het intensiveren van de controles van de 
vaarsnelheid op de waterwegen. Het bestuur zal gebruik maken van dit aanbod en 
organiseert een avond hiervoor in combinatie met enkele andere aandachtspunten uit 
de toekomstvisie. 

- Strooibeleid 
Bij de gemeente Steenwijkerland ligt het verzoek om voortaan Wetering Oost mee te 
nemen in het primaire strooibeleid. Van uit de vergadering wordt aangegeven dat ook 
Steenwijkerdiep Noord en Wetering Oost (richting Almare) meegenomen moet 
worden. i.v.m. de ‘sluiproute’ van verkeer, die de drempels in Scheerwolde willen 
ontwijken. Het bestuur zal dit punt doorgeven aan de gemeente. 

 
- Werkgroepen 

• Redactie commissie 
Loopt momenteel goed met een nieuwsbrief en de website van de vereniging. 

• 100 jaar Plaatselijk Nut Wetering en omstreken 
Marieke Smit en Erica Zwanenburg zitten in deze werkgroep en zij vragen om 
uitbreiding van deze werkgroep om tot concrete plannen te komen voor het 

http://www.pnweteringeo.nl/


jubileum-jaar 2013. Marieke Smit (0521-371214) is de contactpersoon, als men 
zich wil aanmelden voor deze werkgroep. 

• Kerkje Wetering 
Deze commissie is oriënterend bezig geweest met de mogelijkheden van het 
kerkje op Wetering West. Het staat echter op particulier terrein, dus subsidie 
mogelijkheden bij de gemeente zijn moeilijk te krijgen. De staat van het 
gebouw is erg slecht, alleen de ramen zijn eventueel nog bruikbaar. Vanuit de 
vergadering wordt geadviseerd om de kerk in te meten en te archiveren voor 
het gebouw in stort. De werkgroep oriënteert zich op verdere mogelijkheden. 
Onlangs heeft TV-Oost gefilmd bij het kerkje en heeft dit thema ook 
uitgezonden. Vanuit de vergadering komen verder enkele kritische reacties op 
het punt om financiële middelen vanuit de vereniging te gebruiken voor de 
eventuele renovatie van het kerkje. De werkgroep neemt de reacties mee. De 
werkgroep bestaat uit: Henk Kale, Roelof Muis, Juul van Amerom en dhr van 
Slooten 

• Werkgroep verkeer/landinrichting 
Tijdens de vergadering wordt besloten om deze twee werkgroepen samen te 
voegen en de heren Joustra, v.d. Wulp en Kreté zullen aan de slag met de 
thema’s verkeer en de landinrichting. Met name de nieuw geplande fietspaden 
zullen de nodige aandacht krijgen. Vanuit Plaatselijk Belang Kalenberg is er in 
het kader van de landinrichting een verzoek voor een fietspad langs de 
Vloddervaart. 

• Natura 2000 
Jaap Riezebos geeft een toelichting over de stand van zaken na de toelichting 
die wethouder Boxum bij de vorige bijeenkomst heeft gegeven. De beloofde 
vergadering van de klankbordgroep (januari 2009), waar de beslissingen van de 
stuurgroep Natura 2000 Weerribben-Wieden worden besproken, is verplaatst 
naar juni 2009. Het blijft dus weer wachten op duidelijkheid. 
Jaap Riezebos, Jan Smit en dhr. Bredero zitten in deze commissie. 

• Lopende activiteiten 
Vanuit het bestuur is nog geen initiatief genomen om deze werkgroep te 
activeren. Dit willen ze wel zo snel mogelijk doen om leuke activiteiten te 
ontplooien voor de bewoners zoals bijvoorbeeld een boottocht, een barbecue of 
iets heel nieuws….  Mensen die hier mee willen helpen zijn van harte welkom. 
Gilia Hanskamp (0527-292847) is de contactpersoon als men zich voor deze 
werkgroep wil aanmelden. 

 
3 Jaarverslag 2008 
De voorzitter leest het jaarverslag 2008 voor en dit jaarverslag wordt goedgekeurd en 
vastgesteld door de vergadering. 
 
4 Notulen bestuursvergaderingen en ingekomen post 
Deze ‘stukken’ liggen ter inzage en kunnen in de pauze bekeken worden. 
 
5 Financieel jaarverslag 2008 
De penningmeester deelt het financieel jaarverslag 2008 uit.  
Na een korte toelichting wordt vastgesteld dat er in 2008 € 271,65 positief saldo is.  
Het totale kapitaal is per 01-01-2008 € 6953,79. Vanuit de vergadering wordt gevraagd wat er 
met deze gelden gaat gebeuren. De penningmeester geeft aan dat veel geld wordt gereserveerd 
voor het 100-jarig bestaan van de vereniging. 
De kascommisie (Pieterke Pot en Klaas ten Napel) heeft de kas bij de penningmeester 
gecontroleerd en goedgekeurd. De penningmeester wordt decharge verleend. 
De nieuwe kascommisie voor de controle van 2009 bestaat uit Klaas ten Napel en Henk 
v.d.Berg 



 
6 Contributieverhoging 
Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen van € 5,00 naar € 10,00. Deze 
contributieverhoging wordt unaniem door de vergadering aangenomen. 
 
7 Rondvraag 
De opmerkingen in de rondvraag betreffen voornamelijk de werkgroepen. Deze punten zijn 
verwerkt bij punt 2 van dit verslag. 
 
8 Pauze 
 
9 Beelden uit het verleden van Wetering en omstreken 
Er worden twee DVD’s getoond van 1949 en van 1961. 
 
10 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng. 
 
 

14-03-2009 


