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__________________________________________________________________________________ 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING NUT WETERING EO. 13 MAART 2017. 

  

1. OPENING. Voorzitter Tineke Ploer opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

Ook de buurtbewoners die geen lid zijn; van harte welkom.  Er is een kleine wijziging bij 

punt 4. Het jaarverslag van de redactie cie. wordt voorgelezen door Marieke Smit. 

 

2. NOTULEN ALV 14 MAART 2016. Geen opmerkingen. Worden goedgekeurd. 

 

3. JAARVERSLAG 2016. Wordt voorgelezen door de secretaris en goedgekeurd. 

 

4. JAARVERSLAG VAN DE REDACTIE CIE. Wordt voorgelezen door Marieke Smit en 

goedgekeurd. 

 

5. NOTULEN EN VERGADERSTUKKEN liggen ter inzage op de bestuurstafel. 

 

6. FINANCIEEL JAARVERSLAG. Wordt uitgedeeld. Een vraag over het koppengeld. Daar was de 

AED cursus mee betaald. Staat nog niet in het overzicht want dat hebben we pas in januari 

2017 ontvangen. Verder geen vragen over de financiën. 

 

7. VERSLAG KASCOMMISSIE. Gerrit Joustra en Roelof Muis. Roelof doet het woord. Alles is in 

orde bevonden en de penningmeester wordt decharge verleent. 

  

8. Als nieuw lid van de kas cie.  meldt René Baas zich aan. Gerrit en Roelof worden door de 

voorzitter bedankt. 

 

9. BESTUURSWISSELING. Truus is 4 jaar secretaris geweest en is niet herkiesbaar. Er zijn geen 

namen binnengekomen bij de secretaris van tegenkandidaten. Daarom draagt het bestuur 

Geja ter Meer voor. Ze mag achter de bestuurstafel plaatsnemen en Truus schrijft nu de 

notulen nog verder. 

 

10. BUURTAPP. Er is in het bestuur het idee ontstaan om een buurtapp op te zetten om 

duistere praktijken door te geven. Er is in 1e instantie niet zo veel animo voor maar in de 

pauze komt Muggenbeet (Agrietha van Vulpen) met het idee om een proef te doen. Daarna 

volgt ook Wet. West (René Baas). Bewoners kunnen hun 06 nr. doorgeven aan deze 

mensen. 

 

11. PAUZE. 

http://www.pnweteringeo.nl/


 

12. PRESENTATIE van BBNOW. Door Hannie van der Nat en Edwin Hoving. De presentatie 

wordt doorgestuurd naar het bestuur en op de website gezet. Er worden informatie 

bijeenkomsten gehouden waar ook de contracten kunnen worden getekend. De drie 

providers (Solcon, Fiber en….) zullen daar ook bij zijn. 50% van Steenwijkerland moet mee 

doen. Dat zijn 2000/2500 adressen. Het totaal van de 5 gebieden is zon 7000 adressen. 

www.Glasvezelbuitenaf.nl  is de website van CIF. Hannie en Edwin worden bedankt en 

ontvangen een zuivelpakket van de Weerribbenzuivel. 

 

13. STAATSBOSBEHEER. Ruben Achter de Molen houdt een presentatie over De Weerribben. Ze 

zijn bezig met de voorbereidingen voor de PAS maatregelen(stikstof reductie) en NATURA 

2000. Voor Weerribben /Wieden gebied. Hier in het gebied zullen veel petgaten worden 

gegraven. 90 hectare in 5 jaar. Er moet veel worden overlegt  met de pachters van het 

gebied. Er gaat een bedrijf van start aan de Oeverweg om Bio Blocks van het vrijgekomen 

materiaal te persen. Er is al een informatieavond geweest voor de buurtbewoners. Wat 

betreft de Noordmanen wordt ergens in april het beheersplan vastgesteld. Er moet nog 

veel onderzoek worden gedaan in het gebied. Archeologisch, bodemkundig en 

hydrologisch. April 2018 moeten de plannen klaar zijn. De onderzoeken starten in  mei. De 

onderzoeken rondom de Kooi van Pen zijn al wel klaar. Veel bos rondom de kooi wordt 

gekapt. Jan Hanskamp heeft eind 2016 een visie ingediend op de plannen en nog geen 

reactie gehad. Zal in april toch wel moeten komen. Het gaat om het herstellen van 

cultuurlandschap. De ribben worden breder gemaakt als oorspronkelijk zodat er machines 

op kunnen. Ruben wordt bedankt en krijgt ook een zuivelpakket aangeboden. 

 

14. RONDVRAAG. 

Erica Zwanenburg vraagt of het bestuur plannen heeft om een nieuwe toekomst visie te 

maken. Want de vorige liep tot 2014. Daar zou met het koppengeld een professional voor 

kunnen worden ingehuurd. 

Er wordt opgeroepen door Dhr. Van der Graaf  om een petitie te tekenen tegen de lage 

vliegroutes over dit gebied  richting vliegveld Lelystad. 

De voorzitter bedankt Truus voor haar werkzaamheden als secretaris en ook zij krijgt een 

zuivelpakket van de Weerribbenzuivel aangeboden. 

Roelof Muis weet te vertellen dat het vandaag de verjaardag is van ons aller Geertien 

Huisman. 13 maart (1897). Ze zou vandaag 120 zijn geworden. (is 90 jaar geworden). 

Misschien een goede aanleiding voor een rondje. 

 

15. SLUITING Rond 11 uur wordt de vergadering gesloten.  

 

 

 

 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/

