
Jaarverslag 2008  Plaatselijk Nut Wetering en omstreken 

Vergaderingen 

Afgelopen jaar zijn er 6 bestuursvergaderingen geweest (25 maart 2008, 1 juli 2008, 3 september 
2008, 29 oktober 2008, 6 januari 2009 en 18 februari 2009) Op de bestuursvergadering van 29 
oktober 2008 is er overleg  geweest met een afgevaardigde van de redactieraad  (Erica Zwanenburg), 
waarbij besloten is  een website te laten ontwerpen voor de vereniging, waarbij het uitbrengen van 
een digitale nieuwsbrief mogelijk is. De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd gehouden op 10 
maart 2008. 

Activiteiten 

‐ Op 12 september 2008 is er een gezellige avond georganiseerd. Een boottocht en een buffet in het 
kerkje te Kalenberg. Het was een gezellige avond, waarbij 54 personen aanwezig waren. Volgend jaar 
zal de avond op een zaterdag worden georganiseerd. 

‐ Op 20 oktober 2008 is er een informatieavond over Natura 2000 geweest. Wethouder Jan Boxum 
heeft een voordracht gehouden. De bijeenkomst werd door ruim 50 personen bezocht. Een 
geweldige opkomst. Helaas was er geen geluidsinstallatie, waardoor het voor enkele aanwezigen 
minder verstaanbaar was. 

‐ Op 9 januari 2009 is er een nieuwjaarsborrel georganiseerd bij het Watersportcentrum Almare. 

‐ Op 31 januari 2009 zijn de plaatsnaam borden van Nederland  op feestelijke wijze geplaatst door de 
burgemeester van Nederland (de  heer Bakker) en wethouder Van der Terp. Nadien heeft het 
bestuur met de contactambtenaar de plek voor een parkeerplaats bij het Kooibomenpad bij 
Nederland bekeken. 

Contacten gemeente 

‐ Op 13 maart en 8 oktober 2008 zijn er bestuursleden naar de informatieavond in Kallenkote en in 
Steenwijk geweest. 

‐ Op 16 oktober 2008 is er overleg geweest met een aantal vertegenwoordigers van de provincie en 
gemeente ivm deelname aan het “klimaatstraatfeest”. Gezien de te korte voorbereidingstijd en het 
niet beantwoorden aan de doelgroep voor deze actie heeft het bestuur ervan afgezien. 

‐ Op 19 januari 2009 zijn enkele bestuursleden naar het gebiedsdebat ‘Toekomstvisie Steenwijker‐
land 2030’ geweest. 

‐ Op 28 januari 2009 is de voorzitter naar het voorzittersoverleg ‘Kernen en Wijken’ geweest. Er is 
een voorbereidende avond geweest van de voorzitters om gezamenlijke standpunten van de kernen 
naar de gemeente duidelijk te maken. 

‐ Op 11 februari 2009 is er overleg geweest tussen college van  B en W  en het bestuur Plaatselijk 
Nut. Aan de hand van de uitkomsten van de Toekomstvisie zijn het wegverkeer, het scheepvaart‐
verkeer, het strooibeleid, bermonderhoud, het verkeersbeleid bij grote evenementen, de verkeers‐



situatie op het Steenwijkerdiep Zuid, de parkeerplaats in Nederland, de bushokjes aan de N333 en de 
informatie betreffende het ‘Recreatie‐plan Scheerwolde’ aan de orde geweest. Wat betreft het 
laatste punt: De wethouders waren ervan overtuigd dat het plan door zal gaan, maar ze wisten ook 
zeker dat er van een economische recessie geen sprake was... Tenslotte wist wethouder Boxum te 
melden dat Plaatselijk Nut de oudste plaatselijk belangenvereniging van de gemeente 
Steenwijkerland is en in 2013 een 100 jarig bestaan heeft te vieren, waaraan de gemeente ook wil 
bijdragen. 

‐ Op 23 februari 2009 is het bestuur op de informatieavond “Bouwen aan openbaar vervoer 
Steenwijkerland “geweest. 

Overige activiteiten bestuur 

‐ Op 27 maart 2008  zijn enkele bestuursleden naar de informatieavond over het Randmeer geweest, 
waarbij de heer G.v.d. Veen over de historie en plannen heeft verteld. 

‐ Op 7 mei 2008 heeft een delegatie vanzowel het bestuur als de werkgroep Toekomstvisie Wetering 
e.o. de ‘Toekomstvisie’ officieel uitgereikt aan wethouder Boxum van de gemeente Steenwijkerland 

‐ Op  23 juni 2008, 22 september 2008 en op 9 februari 2009 is er overleg  geweest met de 
‘Klankbordgroep Nationaal Park Weerribben‐Wieden’ 

‐ Op 11 oktober 2008 zijn bestuursleden naar de feestelijke opening van het Laarzenpad te Kalenberg 
geweest. 

‐ Op 9 februari 2009 zijn enkele bestuursleden naar de officiële instelling van het Nationaal Park 
Weerribben‐Wieden geweest. 

Aandachtspunten 

‐ Contact gemeente strooibeleid, verkeersbeleid bij grote evenementen, informatie over recente  
ontwikkelingen  ‘Recreatieplan Scheerwolde’ 

‐ Contact provincie over bushaltes N333 

‐ Voorbereidingen  festiviteiten i.v.m. het 100 jarig bestaan van Plaatselijk Nut Wetering en 
omstreken in 2013 

 


