
Plaatselijk Nut Wetering en omstreken    
 

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

www.pnweteringeo.nl 
 

(concept) Notulen Algemene Leden Vergadering 2015 
 

16 maart 2015 – Café-Restaurant Geertien, Muggenbeet 

Aanvang 20.00 uur 

 

Met kennisgeving afwezig: Pieterke Pot 

Aanwezig 45 personen 

 

VERSLAG  JAARVERGADERING  NUT WETERING E O 16 maart 2015 

 

1. OPENING. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

- Bestuur heeft Jan Hulleman bereid gevonden om bestuurslid te worden. 

- Pieterke Pot is wegens vakantie afwezig. 

- Agenda punt 6 en 7 worden omgedraaid. 

2. NOTULEN ALV van 10 maart 2014. Er zijn geen vragen en de notulen worden  

goedgekeurd en vastgesteld.   

3. JAARVERSLAG 2014. wordt voorgelezen door de secretaris. 

4. JAARVERSLAG VAN DE REDACTIE COMMISSIE. Wordt toegelicht door Erica 

Zwanenburg. Ze verzoekt of iedereen, die een digitale nieuwsbrief wil per e-mail, dan 

zijn e-mail adres op de presentielijst in wil vullen. Men zal dan automatisch via e-mail 

op de hoogte worden gehouden van hetgeen er speelt in de vereniging en de omgeving. 

5. NOTULEN  EN AGENDA’s liggen op de bestuurstafel ter inzage. 

6. VERSLAG van de KASCOMMISSIE. De kascommissie wil haar goedkeuring niet 

geven want de cijfers zijn niet in orde.  

7. UITLEG PENNINGMEESTER. Henk Kale legt uit dat hij door hartproblemen niet in 

staat was de boeken bij te houden. De vergadering stelt voor om met een schone lei te 

beginnen. Pieterke Pot zal de nieuwe penningmeester worden. 

8. LEDEN KASCOMMISSIE. Roelien de Lange is aftredend. Gerrit Joustra zal haar 

plaats overnemen samen met Grietje Vaartjes. De kascommissie wordt hartelijk 

bedankt voor de werkzaamheden. 

9. BESTUURSWISSELING. Henk Kale wordt hartelijk bedankt voor zijn “Nut”tige  

werkzaamheden en Jan Hulleman wordt na goedkeuring van de aanwezige leden 

uitgenodigd om achter de bestuurstafel plaats te nemen. 

10. PAUZE. 

11. Jan Zwanenburg vertelt over de informatiebijeenkomst over breedband van 5 maart  in 

de Wielewaal in Scheerwolde. De gemeente legt de organisatie in handen van de 

Plaatselijke Belangen. De gemeente heeft nog wel wat geld beschikbaar en ook de 

provincie kan een financiële bijdrage doen. Er moet dus een werkgroep gevormd  

worden die dit op gaat pakken. Agrietha van Vulpen, Jacco Gorte en Jan Zwanenburg 

nemen in de werkgroep zitting. Er kunnen nog meer mensen bij. De werkgroep moet 

zich bij Jan van Ek melden (coördinator kernen en wijken van Steenwijkerland). Voor 

aansluiting op breedband moet men rekenen op 3000 euro per woning en 40 euro 

maandelijks abonnement. (internet, tel, tv) 



Stap 1 is om te inventariseren hoeveel woningen er mee willen doen. Min 60% van de 

aansluitingen moet meedoen wil men subsidie van de provincie krijgen. Onder 

buitengebied wordt verstaan alle gebieden waar nu geen coaxkabel ligt. Communicatie 

m.b.t. de eventuele aanleg van breedband in onze regio zal ook op de website van de 

vereniging komen te staan. 

12. Boswachter Egbert Beens van Staatsbosbeheer vertelt over de plannen tot 

herinrichting in de Noordmanen. Hij is inmiddels 17 jaar in De Weerribben werkzaam. 

Toen Wetering Oost en West werden heringericht was er geen geld voor de 

herinrichting van Noordmanen. Het gaat om het gebied ten noorden van de provinciale 

weg en Nederland tussen de Roomsloot en de nieuwe waterberging Wetering West. 

Maar inmiddels is het beleid gewijzigd en kan het wel.   

Er is een schetsplan gemaakt voor deze 186 ha. Er komt een observatiehut en andere 

recreatieve voorzieningen moeten nog worden bedacht. De PowerPoint presentatie 

komt ook op de website te staan. Nog niet alle gronden zijn in eigendom van 

Staatsbosbeheer. Het plan is om eind 2015 te beginnen, nadat de vergunningen zijn 

geregeld. De grenzen van het gebied liggen vast door het plan Natura-2000. Het moet 

worden ingericht zodat de soorten die door dit plan worden beschermd zich hier 

opnieuw of beter kunnen ontwikkelen.  

- Er wordt gevraagd wat er gebeurd met de veel te natte bufferstroken op Wetering 

West en Oost. Dit probleem zal de aannemer op moeten lossen. 

- Andere vraag: de waterinlaat bij Wetering West was beschadigd bij de proefinlaat, 

hoe gaat dit verder? De ‘kunstwerken’, zoals de waterinlaat zijn van het waterschap, 

dus dat probleem zullen zij op moeten lossen. 

13. Presentatie van Herman Hoogstraat. Hij is bewoner van Kalenberg, was lid van  het  

Overlegorgaan Nationaal Park Weerribben-Wieden namens de Plaatselijk Belangen 

van Ossenzijl, Kalenberg en Wetering. Hiernaast is hij ontwikkelaar van 

maatschappelijk vastgoed oa. Kringloop, woningen voor ouderen+zorg en hospices. 

Herman wil in het gebouw van Staatsbosbeheer in Kalenberg, met de schuur ernaast 

verbouwen tot appartementen voor ouderen en jongeren. Hiervoor heeft hij een 

enquête opgesteld. Er zijn echter maar weinig ingevulde enquêtes ingeleverd. Hierbij 

nogmaals een oproep om dit alsnog te doen, zodat er een goed beeld is of er in de 

streek behoefte is aan zulke woonruimte. Er is voor deze groepen haast geen 

betaalbare woonruimte te huur in dit gebied. 

14. Henk Plat uit Oldemarkt komt vertellen over zwaluwen. Hij is één van de initiatief-  

nemers voor de aanleg van de oeverzwaluwenwand in de nieuwe natuur in Wetering 

Oost. Hij liet foto’s zien van vrijwilligers van de vogelwerkgroep van de IVN afdeling 

Noordwest Overijssel, die op een vlot de gaten in de oeverzwaluwwand schoonmaken. 

Met de boeren- en de huiszwaluw gaat het slecht. Hij wil wel een plan van aanpak 

maken voor het gebied van het gemaal tot de hoek Heuvengracht. Bij de 

vogelbescherming zijn subsidiemogelijkheden. Voor informatie email Henk Plat. 

henk.plat@planet.nl 

15. RONDVRAAG. Geen vragen. 

16. De vergadering wordt gesloten rond de klok van 10-en. 

 


