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Jaarverslag 2017 
 

Het bestuur is 6 keer bij elkaar geweest voor vergaderingen: 27 maart, 3 juli, 6 september, 18 oktober, 

29 november en 17 januari 2018. Op 27 maart was de eerste bestuursvergadering in de nieuwe 
samenstelling. Hierbij was Gea ter Meer voor de eerste keer aanwezig en Truus van Oversteeg was er 

voor de laatste keer. 

 

3 april   
De informatie avond over de ontwikkelingen rondom vliegveld Lelystad. Er was een goede opkomst . 

 

5 april  
Informatie avond van de gezamenlijke besturen van Plaatselijk Belang in Kalenberg over de 

toegangspoorten van Nationaal Park Weerribben –Wieden. Er aan gekoppeld kwam de vraag voor een 

nieuw bestuurslid namens de Plaatselijk Belangen uit De Weerribben. Herman Hoogstraat gaf aan te 
stoppen met dit bestuurswerk (vroegere Overlegorgaan NP Weerriben-Wieden) 

 

3 juli 

Benoeming nieuw bestuurslid Nationaal  Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl, omdat er nogal wat 
kandidaten van buiten het Weerribben gebied kwamen hebben we als bestuur besloten om zelf te 

komen met een kandidaat, waar we gelukkig gelijk steun kregen vanuit Kalenberg en Ossenzijl. 

Uiteindelijk is Jan Hanskamp uit Muggenbeet benoemd in het nieuwe bestuur van het Nationaal Park. 
De nieuwe directeur is ook benoemd. Dit is de heer Jurr van Dalen. 

 

25 augustus 
Voorzitter Tineke Ploer en ondergetekende hebben een gesprek gehad met de nieuwe projectleider, 

mevrouw Froukje Oostra van de provincie over Natura 2000 m.b.t. Wetering West. Het duurt in ieder 

geval langer dan in de planning lag voor het gebied wordt omgevormd. In oktober 2017 zou er een 

informatie avond komen. Ze komen echter de afspraken met bestuur van Plaatselijk Nut niet na . 
 

14 September 

Zijn we als bestuur naar de installatie geweest van de nieuwe burgemeester van de gemeente 
Steenwijkerland: de heer Bats. 

 

16 September 

Gezellige buurt middag gehad met eerst wandelen in het gebied Noordmanen, onder leiding van Erica 
Zwanenburg. Dit is voor herhaling vatbaar. Vervolgens was er een stamppot buffet bij Restaurant An’t 

Weater voor 35 personen. 

 

20 september 

Bijeenkomst over de ontwikkelingen rondom aanleg glasvezel in Hasselt en tegelijkertijd een 

bijeenkomst over Vliegveld Lelystad in Steenwijk. 
 

9 oktober  

Overleg met de werkgroep glasvezel bij Geertien in Muggenbeet 

 

 

http://www.pnweteringeo.nl/


16 oktober 

Er kwam bij het bestuur een mail binnen vanuit Plaatselijk Belang Kalenberg dat er bij de Flodderbrug 

een schuil hut zou worden geplaatst. Hier was ons bestuur niet van op de hoogte. Na wat telefoneren  
was het al snel duidelijk dat er als bestuur geen inspraak meer mogelijk was. De volgende dag stond 

hij er. De hut is geplaatst door initiatief van provincie Overijssel. 

 

18 oktober  

Via e-mail kregen we bericht dat je als vereniging een aanvraag in kon dienen bij de provincie m.b.t. 

subsidie lokale tarieven. We hebben besloten als bestuur een aanvraag te doen voor banken en 

picknick tafels in het gebied. 
 

30 oktober 

De herhalings cursus AED  bij An ’t Weater. Er waren 17 personen aanwezig. 
 

Aangezien ons bestuurslid Pieterke Pot na twee operatie weer thuis gekomen - uit het 

ziekenhuis in Groningen - hebben we haar een attentie gebracht. 
 

29 november 

Bestuursvergadering bij Jan Hulleman in Muggenbeet. Punt wat o.a. besproken werd: 

Toezegging van 1000 euro verdeeld over de drie buurt verenigingen: Kalenberg, Ossenzijl en 
Wetering, wat betreft bijdrage in de kosten ten aanzien vliegveld Lelystad. 

 

1 december 
Bijeenkomst Glasvezel bij Geertien in Muggenbeet. Aanmelden voor de deadline van 18 december. 

 

18 december 

Deadline glasvezel buiten gebied. Het is gelukt! Zeker ook door de glasvezels commissies in het 
gebied heeft 67,2  procent zich aangemeld voor de aanleg van glasvezel. 

 

13 januari  
Nieuwjaars receptie bij Geertien  met 34 personen, iets minder als andere jaren,  maar wel gezellig. 

 

17 januari 
Bestuursvergadering bij Tineke Ploer in Wetering. Evalueren: contributie, Nieuwjaars receptie, wie 

gaan we benaderen voor de algemene ledenvergadering en een nieuw bestuurslid benaderen, omdat 

Pieterke Pot niet langer beschikbaar is en stopt als bestuurslid van Plaatselijk Nut Wetering e.o. 

 

18 Januari 

Het bericht kwam binnen dat onze aanvraag m.b.t. de banken en picknick tafels bij de provincie  

groen licht heeft gekregen: 2500 euro.  Toch een mooi resultaat. 
 

31 januari 

In het ‘Wapen van Utrecht’  in St. Jansklooster was een kleine evaluatie met een hapje en een drankje 
m.b.t. het behalen van de deadline glasvezel buitengebied. 

  

Dit was een kleine terug blik van het jaar 2017 -2018 

 
Henk Oort 

secretaris, Plaatselijk Nut Wetering en omstreken 

 


