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Vergaderingen 
Afgelopen jaar zijn er een 4 tal bestuursvergaderingen geweest. Bovendien zijn er een aantal 

contacten geweest tussen bestuur en de jubileumcommissie om te overleggen over de plannen 

en financiën rondom de festiviteiten. 

 

Activiteiten 
Nieuwjaarsborrel 2012 

Op 7 januari 2012 is er een nieuwjaarsreceptie georganiseerd in café  restaurant Geertien. De 

opkomst was goed. 

 

Buurtfeest 

Op zaterdag 15 september 2012 is het jaarlijkse buurtfeest georganiseerd. Dit keer een 

fietstocht naar het bedrijf van de familie Holtland in Blankenham en vervolgens de opening 

van de parkeerplaats bij Nederland door de burgermeester van Nederland, de heer Lugtmeijer. 

De burgermeester was zeer vereerd en heeft ons na de plechtigheid een borrel en hapje 

aangeboden in zijn tuin. Het was een zeer geslaagde middag en avond met een grote opkomst. 

 

Nieuwjaarsborrel 2013 

Op 5 januari 2013 is er een nieuwjaarsreceptie georganiseerd in café restaurant Geertien. Met 

een glas champagne is het jubileumjaar ingedronken. 

 

Contacten gemeente  
Landherinrichting 

Naar aanleiding van de informatieavond op 15 maart 2012 betreffende de landherinrichting  

en de faunapassage heeft de voorzitter, vergezeld van de heer G.Joustra, op 25 maart 2012 

overleg gehad met wethouder van  Boxum. Ons verzoek het bestemmingsplan van de 

bufferstrook te wijzigen kon niet gehonoreerd worden, maar hij gaf ons het advies een brief 

met onze zienswijze op te sturen naar de landinrichtingscommissie en een kopie hiervan te 

sturen naar het gemeentebestuur en GS/Provinciale staten Overijssel.  

Op 12 april 2012 is deze brief, waarin we onze bezorgdheid over de anti-muggenstrook 

hebben uitgesproken, verzonden naar bovengenoemde instanties. Wij hebben gevraagd  om 

een nauwkeurige beschrijving van het onderhoud van de bufferstrook, met een garantie ook 

voor de toekomst.  

Als reactie op onze zienswijze kregen we van DLG bericht, dat het onderhoud van de 

bufferstrook op twee plekken en niveau’s is vastgelegd nl in het nieuwe bestemmingsplan van 

de gemeente Steenwijkerland en in de pachtcontracten van Staatsbosbeheer. Bij beide 

instanties wordt het onderhoud van de muggenstrook expliciet vermeld en is er een extra 

borging voor een handhavingmogelijkheid. 

 

 



 

 

Parkeerplaats Nederland 

Wederom is er overleg geweest met de gemeentelijke contactambtenaar en de ambtenaar van 

publieke werken om ons ongenoegen uit te spreken over de parkeerplaatsprocedure .Een 

aantal leden  hebben het initiatief genomen de parkeerplaats zelf aan te leggen en de rekening 

in te dienen bij de gemeente. De gemeente is hiermee akkoord gegaan en na aftrek van de 

gemaakte kosten  heeft PNW deze zaak kunnen afsluiten met een positief saldo van 500 euro. 

 

Gestolen beeld 

Het beeld ‘Golf’ van de kunstenaar John Gardella, in 2001 aan de bewoners van Weterig e.o. 

aangeboden door de gemeente IJsselham, is in het weekend van 3 november 2012 gestolen. 

De gemeente hoopte aanvankelijk nog dat het een oudejaarsgrap zou zijn en heeft daarom tot 

begin 2013 afgewacht. Tevergeefs. De kunstenaar heeft inmiddels opdracht gekregen van de 

nog bestaande mal een nieuw beeld te gieten. De gemeente wil het beeld weer op dezelfde 

plaats zetten, tenzij er vanuit de bewoners een andere goede suggestie komt. 

 

Overige activiteiten 
Waeterproat 

Het verenigingsblad ‘Waeterproat’ is in 2012 tweemaal verschenen en verspreid onder de 

leden. Hiernaast is in december 2012 de Jubileumuitgave nr 1 van de Jubileumcommissie 

huis-aan-huis verspreid. 

 

Website 

De website van Plaatselijk Nut Wetering is niet meer weg te denken. Hij wordt veel bekeken 

en is up to date. Regelmatig berichten  en fotoreportages van de recente gebeurtenissen.  

De digitale nieuwsbrief is 7 maal in 2012 aan de abonnees verstuurd. Er zijn per 01-03-2013 

87 abonnees die deze digitale nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Het bestuur raadt u daarom 

aan regelmatig de website te bezoeken, mede omdat met de ‘Waeterproat’ niet altijd de 

agenda voor de komende tijd compleet kan zijn. 

 

Breedbandcommissie 

Namens PNW neemt Jan Zwanenburg zitting in de commissie breedband kleine kernen 

Steenwijkerland. 

 

Jubileumcommissie 

De commissie heeft in het afgelopen jaar bergen werk verzet. Het is een hele klus geweest om 

het programma, zoals dat nu voor 2013 klaar ligt, voor elkaar te krijgen. Als dank voor alle 

inspanningen van deze commissieleden heeft het bestuur hen aan het einde van 2012 een 

kleine attentie aangeboden. 

Het bestuur is ervan overtuigd dat de commissie er alles aan gedaan heeft om van 2013 een 

fantastisch  jubileumjaar te maken. 
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