
Plaatselijk Nut Wetering en omstreken    
 

Muggenbeet 1, 8356 VK Blokzijl, tel: 0527-292847 
 

www.pnweteringeo.nl 
 
Jaarverslag 2009 
 
Vergaderingen 
Afgelopen jaar zijn er vier bestuursvergaderingen  geweest (28 april, 4 november, 5 december 
2009 en 15 februari 2010).  
Op de bestuursvergadering op 28 april 2009 is er met de leden van de werkgroep 
landinrichting/verkeer (G. Joustra, A. van der Wulp,  S.Krete) overleg geweest, waarbij de 
heer Joustra verslag heeft gedaan van de vergadering van de adviescommissie van de 
landinrichting N.W.Overijssel op 20 maart 2009. Tijdens laatstgenoemde vergadering heeft de 
heer Joustra een verklaring afgelegd, waarin hij heeft aangegeven dat de voorkeur van de 
bewoners van de Wetering uitgaat naar de variant 3, d.w.z. 150 meter bufferzone.(droge 
muggenzone met daarachter een behoorlijk breed diep water) Hij heeft de adviescommissie er 
tevens aan herinnerd dat op 14/12/2001 een inwoner van de Wetering een schriftelijke 
bevestiging van de provincie Overijssel heeft ontvangen over een dergelijke bufferzone.                                  
De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd gehouden op 9 maart 2009. 
 
Activiteiten 
- Op 11 januari 2009 is er een nieuwjaarsborrel georganiseerd bij de zeilschool Almare. 
- Op 12 mei 2009 is er een informatieavond geweest met de adviescommissie Landinrichting 
N.W.Overijssel. Deze avond was aanvankelijk bedoeld voor de besturen van de Plaatselijke 
Belangen, maar is op initiatief van P.N.Wetering ook opengesteld voor de bewoners van de 
regio (Wetering/Kalenberg/Scheerwolde). Er was een goede opkomst (ca.42 personen) met 
een levendige discussie. 
- Op 5 september 2009 is er een gezellige avond georganiseerd. Een vaartocht met twee boten, 
die ter beschikking gesteld waren door Roelof Muis en na afloop een chinees buffet op 
zeilschool Almare, met een muzikaal omlijsting door het  plaatselijke trekzakorkest. Het was 
een buitengewoon gezellige avond, die bezocht werd door ruim 60 personen, waaronder ook 
een aantal nieuwe bewoners. 
- Op 9 januari 2010 is er een nieuwjaarsborrel georganiseerd in Restaurant An’t Water. 
 
Contacten gemeente 
- Op 14 oktober 2009 en op 28 februari 2010 zijn er bestuursleden naar de informatieavond 
kernen en wijken resp.in Wanneperveen en Basse geweest. 
- Op 5 oktober 2009 hebben twee bestuursleden op het gemeentehuis overleg gehad met 
vertegenwoordigers van openbare werken over de problemen rond de geplande parkeerplaats 
in Nederland. Natura 2000 staat de aanleg van een door de gemeente, bewoners van 
Nederland en het bestuur van PNW, gewenste parkeerplaats in de weg. De gemeente was 
zonder overleg met PNW begonnen met de aanleg van een parkeerplaats aan de andere zijde 
van de Rietweg. Het bestuur heeft bezwaar gemaakt tegen deze procedure en dringend 
verzocht van deze locatie voor een parkeerplaats af te zien. Aan dit verzoek werd gehoor 
gegeven. Het bestuur beraadt zich erop om het eerste en door een ieder gewenst plan toch ten 
uitvoer te brengen. 
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Overige activiteiten 
- Op 18 maart 2009 is een bestuurslid naar de ROCOV vergadering geweest. (ROCOV = 
regionaal overleg consumentenbelangen openbaar vervoer) 
- Op 20 maart 2009 is de voorzitter en G. Joustra  naar de vergadering van de 
adviescommissie landinrichting N.W.Overijssel geweest. De heer Joustra heeft hier een 
verklaring voorgelezen, waarbij hij de belangen van de bewoners van de Wetering naar voren 
heeft gebracht 
- Op 15 mei 2009 zijn er twee bestuursleden naar een vergadering met de Plaatselijke 
Belangen van Kalenberg/Hoogeweg en Ossenzijl geweest, waarbij onze vertegenwoordiger 
van het Weerribben-gebied in het Overlegorgaan van het Nationaal Park Weerribben-Wieden 
ons de laatste ontwikkelingen over het nationaal park heeft vermeld. 
- Op 12 juli 2009 is een bestuurslid naar een bijeenkomst van de klankbordgroep Natura 2000 
geweest. 
- Op 9 november 2009 is een bestuurslid naar de vergadering van de Klankbordgroep 
Nationaal Park Weerribben-Wieden geweest. 
- Op 9 december 2009 zijn een aantal bestuursleden naar de afscheidsreceptie van mevrouw 
Vosjan geweest, die afscheid nam als voorzitter van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. 
- In 2009 zijn er drie nieuwsbrieven verschenen. De voorzitter wil zijn waardering uitspreken 
over de prachtige lay-out en de redactiecommissie bedanken voor hun geweldige inzet. 
 
Aandachtspunten 
- Contact gemeente Steenwijkerland mbt strooibeleid en verkeersbeleid bij grote evenementen. 
- Het bestemmingsplan ‘Woon- en vakantiepark Scheerwolde’ is op dit moment zeer actueel 
ivm uitspraak van de Raad van State 
- De commissie 100 jarig bestaan PNW is al druk bezig met de voorbereidingen voor het 
jubileumjaar 2013. 
 
 
 
 


