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Vergaderingen 
Afgelopen jaar  zijn er drie bestuursvergaderingen geweest. 

Windmolens 

Op de  vergadering  van 16 februari 2011 is  besloten de oproep van Plaatselijk Belang 

Blokzijl om de actiegroep ” geenwindmolensinSteenwijkerland “ te steunen, voor te leggen 

aan de algemene ledenvergadering, omdat het bestuur in deze kwestie niet op voorhand een 

stelling wilde innemen. 

Exploitatie commissie gemeenschapscentrum Scheerwolde 

Bovendien is op deze vergadering besloten op de algemene ledenvergadering te vragen of een 

inwoner van de Wetering e.o. zitting wil nemen in de „Exploitatie commissie gemeenschaps-

centrum Scheerwolde‟. Hiervoor was vanuit Scheerwolde het verzoek gekomen. Plaatselijk 

Belang Scheerwolde neemt hierin niet actief deel, omdat er al vertegenwoordigers van diverse 

verenigingen zitting in hebben. Vanuit deze exploitatiecommissie kwam tevens  het verzoek 

in de toekomst bijeenkomsten van het Plaatselijk Nut Wetering e.o. in het gemeenschaps-

centrum te houden. 

 

Activiteiten 
Nieuwjaarsborrel 2010 

Op 9 januari 2010 is er een nieuwjaarsborrel georganiseerd in Restaurant An ‟t Waeter. 

Buurtavond 

Op  4 september 2010 is er een gezellige avond georganiseerd bij Restaurant An ‟t Waeter. 

Vooraf is er in de namiddag een vaartocht gehouden in boten van de leden. Via Kalenberg en 

Nederland is  naar de Voornepolle gevaren om daar het resultaat van de herstel werkzaam-

heden te aanschouwen. s‟Avonds is er een chinees buffet geweest met een muzikale 

omlijsting door het duo uit Smilde. Het was een buitengewoon gezellige bijeenkomst, bezocht 

door ruim 60 personen. Het enige punt van kritiek was, dat er een boot is geweest die de 

hartige hapjes in eigen beheer heeft gehouden. 

Nieuwjaarsborrel 2011 

Op 15 januari 2011 is er een nieuwjaarsborrel geweest op zeilschool Almare. De opkomst was 

matig. Het bestuur heeft zich voorgenomen de volgende keer deze bijeenkomst iets eerder in 

het nieuwe jaar te plannen. 

 

Contacten gemeente  
Voorzittersoverleg ‘Kernen en wijken’ 

Op 22 maart 2010 is de voorzitter in het kader van het kernen en wijkenbeleid naar het 

voorzittersoverleg geweest in het buurthuis te Basse. Hier kwam o.a. het strooibeleid aan de 

orde. De ervaringen waren nogal uiteenlopend. De verantwoordelijk wethouder  adviseerde 

bij klachten contact op te nemen met de gemeente. 

Afscheidsreceptie contactambtenaar 

Op 24 maart 2010 zijn enkele bestuursleden naar de afscheidsreceptie van Egbert Kooy, 

contactambtenaar van de gemeente Steenwijkerland, geweest. 

http://www.pnweteringeo.nl/


 

 

Parkeerplaats Nederland 

Begin september 2010 hebben twee bestuursleden met vertegenwoordigers van de gemeente 

en Staatsbosbeheer overleg gehad over de nieuw aan te leggen parkeerplaats bij Nederland. Er 

is uiteindelijk, na ruggespraak van de vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer met zijn 

meerdere, besloten de parkeerplaats volgens onze wensen aan te leggen. De gemeente is nu 

nog met Staatsbosbeheer in onderhandeling over een strook van 20 cm grond die 

Staatsbosbeheer moet inleveren voor deze parkeerplaats. 

Nieuwjaarsreceptie gemeente 

Op 3 januari 2011 zijn twee bestuursleden naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 

Steenwijkerland geweest. 

 

Overige activiteiten 
Baggerproject 

Op 11 februari 2011 zijn twee bestuursleden naar een feestelijke bijeenkomst geweest 

georganiseerd door de provincie Overijssel i.v.m. het ondertekenen van een overeenkomst wat 

betreft het uitbaggeren en aanleggen van o.a. nieuwe beschoeiingen in het kanaal Steenwijk-

Osssenzijl. 

Landinrichtingscommissie 

Op 18 februari 2011 is een bestuurslid naar een bijeenkomst geweest van de Landinrichtings-

commissie Noordwest Overijssel. 

Nieuwsbrieven 

In 2010  zijn er drie nieuwsbrieven op papier verschenen. Er is een actie gaande voor een 

nieuwe naam van deze nieuwsbrief. Hiernaast zijn er negen digitale nieuwsbrieven per e-mail 

verstuurd aan de geabonneerde leden van de vereniging. 

 

Aandachtspunten 
Jubileum 100 jaar PNW 

De jubileumcommissie 100 jaar PNW is druk bezig met het verzamelen van historisch 

materiaal voor het jubileumboek. Er zal op tijd een begroting moeten worden gemaakt voor de 

feestelijkheden in 2013 in verband met het aanvragen van de nodige subsidies.    

Voornpol 

In het voorjaar zal de voltooiing van de  Voornepolle  feestelijk worden gevierd door 

Plaatselijk Belang Blokzijl, Plaatselijk Nut Wetering e.o. en Natuurmonumenten. 


