VOORWOORD DOOR VOORZITTER GERRIT SCHIPPER

Voor U ligt het jaarboekje 2012 van Plaatselijk Belang Dedemsvaart.
In het boekje komt u, zoals gebruikelijk, een opsomming van zaken tegen waaraan wij het
afgelopen jaar aandacht hebben besteed.
Uit deze lijst van zaken is te zien dat het aanbod ook in 2012 weer groot is geweest. Een teken van
een gezonde bloeiende vereniging.
Steeds meer mensen weten ons te vinden via onze website www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl.
Op deze site zijn alle verslagen te vinden en ook worden hier de nieuwsbrieven van de vereniging
gepubliceerd.
Ook krijgen wij via ons e mail adres; info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl steeds meer gerichte
vragen. Het beleid van het bestuur is dat er binnen 2 á 3 dagen een antwoord op deze vragen
komt.
Het inloopspreekuur, dat iedere laatste maandag van de maand wordt gehouden, staat steeds meer
in de belangstelling van de inwoners. Op deze avond zijn er bestuursleden van de vereniging
aanwezig, die u te woord staan.
Twitter is het nieuwste medium waarop Plaatselijk Belang Dedemsvaart is te volgen. Het staat nog
in de kinderschoenen, maar wij hebben toch al enkele tientallen volgers.
En dan is er natuurlijk altijd nog de vertrouwde krant o.a. de Dedemsvaartse Courant, waarin te
lezen is waar wij ons mee bezig houden.
Wij als vereniging proberen zo veel mogelijk transparant bezig te zijn en staan altijd open voor
vragen, op- en aanmerkingen van de inwoners van Dedemsvaart.
De voorzitter
Gerrit Schipper.

Jaarpresentatie 2015

UITNODIGING
VOORWOORD DOOR VOORZITTER GERRIT SCHIPPER

Geachte leden,

Dit is de laatste keer dat ik een voorwoord schrijf voor de jaarvergadering van onze vereniging. Na
een periode van acht jaar zal ik tijdens de jaarvergadering op 18 april als voorzitter afscheid
nemen van Plaatselijk Belang Dedemsvaart. Het is een mooie tijd geweest waarop ik met veel
voldoening terug kijk.
De laatste jaren is het taken pakket van Plaatselijk Belang behoorlijk uitgebreid. In het verleden
hielden wij ons vooral bezig met de fysieke veiligheid. Gaandeweg zijn hierbij ook maatschappelijke
zaken bijgekomen. Dit zijn zaken die wij samen met andere instellingen en verenigingen
oppakken. Het is en wordt steeds belangrijker dat wij in ons dorp gezamenlijk optrekken. De
overheid zal zich steeds vaker en sneller terug trekken en als wij iets willen bereiken zullen wij als
bewoners de schouders er onder moeten zetten. Een goede samenleving creëer je met elkaar.
Ik ben ervan overtuigd dat onze vereniging zich in de toekomst voor alle zaken, die belangrijk zijn
voor ons dorp, in blijft zetten. Het zal niet altijd van vandaag op morgen geregeld kunnen worden
maar met het nodige uithoudingsvermogen en vereende krachten zal het zeker lukken. De nieuw
voorzitter wens ik veel succes toe bij de werkzaamheden. Ik heb daar veel vertrouwen in.
Ten slotte wil ik graag alle bestuursleden dank zeggen voor de goede samenwerking. Wij zijn altijd
in harmonie met elkaar om gegaan, wat ik erg waardeer. Voor de toekomst wens ik het bestuur en
de leden van de vereniging alle goeds toe.
Gerrit Schipper.
Voorzitter.

UITNODIGINGDOOR VOORZITTER GERRIT SCHIPPER
VOORWOORD

Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart en
Omgeving” d.d. maandag 18 april 2016 om 20.00 uur in de Baron, Julianastraat 54 te
Algemene
Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart en
Dedemsvaart.
Omgeving” d.d. maandag 18 april 2016 om 20.00 uur in de Baron, Julianastraat 54 te
Dedemsvaart.
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Doelstelling uit de statuten van PBD

Bestuurssamenstelling PBD in het jaar 2015

Doelstelling :

De heer G. Schipper, Rozenheim 46, 7701 NG Dedemsvaart (voorzitter)
De heer T. de Vries de Aak 116 7701 LC Dedemsvaart (penningmeester)
Mevrouw T. Strijker, De Widtstraat 12, 7701 XM Dedemsvaart (secretaris)
De heer H. Drogt, De Mulderij 3, 7701 RM Dedemsvaart
Mevrouw H. van Dijk, Marktstraat 31, 7701 GT Dedemsvaart
De heer M. Westerbaan, de Praam 51, 7701 LL Dedemsvaart
De heer S. Mensink, Langewijk 422, 7701 AS Dedemsvaart
Mevrouw H. Kist, Langewijk 138. 7701 AJ Dedemsvaart
De heer P. Schlepers, Langewijk 396, Dedemsvaart

►

Internetsite : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
Email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl

►
►
►
►

De vereniging heeft geen binding met een politieke, kerkelijke of
maatschappelijke stroming.
De vereniging bevordert het algemeen welzijn van de inwoners van Dedemsvaart
en omgeving door het kritisch volgen van het beleid van de overheden, speciaal
die van de plaatselijke overheid.
De vereniging treedt op als overlegorgaan
De vereniging werkt samen met organisaties met een zelfde doelstelling
De vereniging houdt jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, een algemene ledenvergadering

Lidmaatschap
De contributie bedraagt € 4,50 per jaar
Indien nog géén lid ?
Dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat PBD : De Widtstraat 12, 7701 XM
Dedemsvaart
(tel.nr. 0523-617848)
Of gewoon per email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl we nemen daarna zo
spoedig mogelijk contact met u op.
Het contributiegeld wordt geïnd middels een automatische incasso.
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Ongeveer 6 jaar geleden is men begonnen met het ontwikkelen van plannen van de N340 en de
N377. Door de provincie, die verantwoordelijk is voor beide wegen, werd een o.a. een
klankbordgroep ingesteld. Van ons bestuur zit Willem Veerbeek in de klankbordgroep.
De afgelopen jaren werden plannen ontwikkeld, die ten doel hadden beide wegen veiliger te maken
en hierbij werd aandacht besteed aan de goede doorstroming van beide wegen.
In eerste instantie werd er goed en constructief met elkaar samengewerkt.
Er was door de provincie een bedrag beschikbaar gesteld van 263 miljoen euro. De plannen werden
gemaakt en besproken en er werd besloten dat de plannen goed waren voor de veiligheid en ook
een goede doorstroming ten goede kwamen.

VERSLAG LEDENVERGADERING 13.04.2015

Verslag ledenvergadering, gehouden op 13 april 2015 in de Baron te Dedemsvaart.
Aanwezig : 55 leden / genodigden. (via presentielijst)

1 Opening jaarvergadering 2015
Opening door Stefan Mensink (plv. voorzitter)ivm afwezigheid van voorzitter Gerrit Schipper, die op
dokteradvies de komende tijd wat rustiger aan moet doen.
Tevens vanavond afwezig vanuit het bestuur dhr Harry Drogt.

Het zag er allemaal prefect uit. Tot het moment dat de Provinciale Staten erover moesten
beslissen. Dat werd toen niet gedaan. Er werd beslist dat er 100 miljoen van de 263 miljoen af
moest en dat er voor beide wegen nieuwe plannen gemaakt moesten worden. Een teleurstellend
resultaat en daar men achter komt na 6 jaar plannen maken.
Te gek voor woorden. Als politiek wil men graag het vertrouwen van de burger. Maar met dit
besluit heeft men de geloofwaardig wat betreft de N377 behoorlijk verloren.
Er lijken nu keuzes te worden gemaakt en dat ziet er voor Dedemsvaart niet goed uit. De N377
wordt een 80 km weg, En men lijkt te kiezen dat we terug in de tijd gaan wat betreft doorstroming.
Bijna al het geld van de 163 miljoen gaat naar de verbeteringen van de N340. In Balkbrug wordt
nog wel de tunnel aangelegd, maar van de 4 verbeteringen bij Dedemsvaart staat niets in de
planning.
Willem heeft hiervoor meerdere malen namens het PB ingesproken aangaande het geschade
vertrouwen en de punten die voor Dedemsvaart belangrijk zijn .
Wij van Plaatselijk belang blijven ons sterk maken voor het viaduct bij Drogteropslagen en de
oversteek Industrieweg. Dit is voor ons de beste oplossing wat betreft veiligheid en doorstroming
voor Dedemsvaart.

Gastsprekers:
Dedemsvaart loopt Henri Duinkerken en Rudi Pastoor

Verder wil ik opmerken dat wij in de toekomst bij dit soort projecten beter samen moeten
optrekken als Dedemsvaart. Het zou goed zijn dat er uit een mond wordt gesproken namens
meerdere organisaties en verenigingen.

Politie van de Eenheid Vechtdal:
Isabelle Mensink Teamchef eenheid Vechtdal
Ben Froklage Teamleider eenheid Vechtdal

Blauwalg Kotermeer:

Verder welkom alle leden, burgemeester en wethouder en Plaatselijk belang Balkbrug.
Intro door Stefan Mensink :
De agenda van vanavond………………….
Bij binnenkomst heeft u de beelden kunnen zien van ontwikkelingen die de afgelopen jaren in
Dedemsvaart hebben plaats gevonden. Een aantal zijn hele mooie ontwikkelingen en wij als
plaatselijk belang proberen hierin mee te denken in meer of mindere mate.
Verder volgen wij een aantal ontwikkelingen met name;
Centrumplan,
Een fietspad naar Linde,
opknappen Oranjebuurt.
Een van de Actuele onderwerpen is op dit moment nog steeds de N377
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Voor de N377 werden voor ons Dedemsvaart de volgende verbeteringen in het project opgenomen.
Een viaduct bij de overgang Drogteropslagen, bij de rotonde Industrieweg een mogelijkheid voor
het langzame verkeer vanaf de paralelweg via de industrieweg het dorp binnen te komen.
Een VRI bij De Pol
Beter aansluitingen met de op en afritten van het Katinger viaduct bij de N48

N377:

De kotermeer is een mooie recreatieve voorziening in Dedemsvaart. Hier wordt veel gebruik van
gemaakt door de bewoners uit ons dorp.
Een mooie ontwikkeling is Dedemsvaart Natuurlijk, die een fantastisch evenement heeft
georganiseerd. Dit jaar wordt het zelfs twee dagen tijdens de Pinksteren.
Twee bronnen van zorg die wij over het Kotermeer hebben zijn de vernieling en de blauwalg.
Hiervoor is nog steeds geen oplossing gevonden. De geplaatste airlift heeft niet gefunctioneerd.
De deskundigen zijn van mening dat de airlift niet werkte daar het water te ondiep is. De airlift zal
dan ook worden verwijderd.
Wat nu.
Er wordt gekeken naar een aantal mogelijke oplossingen.
De Kotermeer verbinden met de Van Rooijens Hoofdwijk en het Ommerkanaal. Belangrijk is dan
wel dat de water kwaliteit zo is dat dit een verbetering voor het Kotermeer water oplevert.
Gekeken wordt slecht water eruit goed water erin.
Verder kijkt men nog naar een proef van het waterschap Vechtstromen in Almelo en Hengelo. Daar
is op 8 april jl. coccolietenkrijt gestrooid. Het effect van deze stof is dat de sliblaag op de bodem
verminderd wordt. In deze sliblaag zitten de voedingstoffen voor Blauwalg.
Het kleiner maken van de sliblaag zou het effect moeten hebben dat de Blauwalg minder kans
krijgt zich te ontwikkelen.
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De proef gaat heel 2015 duren.

2. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 27.04.2014

Wij als PB zullen de vinger aan de pols houden omdat wij vinden dat goede kwaliteit zwemwater
voor het Kotermeer heel belangrijk is.

Naar aanleiding van dit verslag worden er geen op- of aanmerkingen gemaakt.
Het verslag wordt dan ook goedgekeud.

Windpark de Veenwieken.
Ook dit jaar zijn er weer stappen gezet om te komen tot het windpark De Veenwieken.
Het park is gepland ten zuiden van Dedemsvaart en wordt globaal begrensd door de Verlengde
Zestiende Wijk, de Van Rooyens Hoofdwijk/Driehoeksweg, de N36, de Schapendijk en het
Ommerkanaal. Het gebied ligt in de gemeenten Ommen en Hardenberg.
Begin 2014 hebben wij bij de behandeling van de plannen gepleit voor overleg tussen de
initiatiefnemers en de direct betrokken bewoners. Natuurlijk zijn de belangen van beide partijen
verschillend, maar volgens ons is het van groot belang dat er met elkaar gepraat wordt. Hierbij zal
aan de orde moeten komen wat de welzijnsaspecten van de inwerking zijnde windmolens voor de
bewoners zijn en of er misschien ook participatie in de exploitatie van de windmolens mogelijk is

4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2014

Wij hopen dan ook dat het overleg tussen de verschillende partijen constructief zal verlopen

Toelichting door penningmeester Tinus de Vries

Digitaal dorpsplein.

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2014

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Bijzonder aandacht wordt gevraagd voor :
4 mei a.s. dodenherdenking
9 mei a.s. bevrijdingsconcert
Facebook pagina PBD – het communicatie middel op dit moment.

* veel aandacht gehad voor ledenwerving, hiervoor banners, posters laten drukken als ook kleding voor het
Wij zijn het afgelopen jaar bezig geweest om te kijken of een digitaal dorpsplein van meerwaarde
kan zijn voor Dedemsvaart.
Het digitaal dorpsplein is een portaal waar mensen hun dorps portaal persoonlijk kunnen instellen
met functionaliteiten als ;
nieuws,
activiteiten agenda,
Historie van het dorp
Soort dorps gerichte Facebook pagina
Boeken ruil
Wij helpen
Digitale zorgverlening
Beeld bellen

bestuur aangeschaft. (polo shirts tijdens ledenwervings activiteiten)
* Iban nummers aanpassing heeft veel tijd gekost en extra onkosten met zich meegebracht
* Ondersteuning van plaatselijke initiatieven afgelopen jaar, zoals : Hollands Talent, Jubileum ANBO, Scouting,
Jubal, Dedemsvaria, Hospice
* Onkosten gemaakt voor de waterpomp bij de Rotonde Julianastraat/Langewijk
* Ledenaantal van 1168
* verder geen op- of aanmerkingen

In het voorjaar van 2014 hebben wij hierover besprekingen gehad met Stimuland.
De provincie heeft in totaal meer dan 150.000 euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van
het digitale dorpspleinen. Daarnaast zouden er meer gelden geworven moeten worden om het
digitale dorpsplein voor 15 dorpen in de benen te krijgen.
Het werven van deze laatste gelden ging lastig maar na een half jaar wachten is het toch gelukt
en kan het digitaal dorpsplein van start.

4.b. verslag kascontrolecommissie (door Ben Juurlink en Dirk Drogt)

Wij als PB hebben aan Stimuland aangegeven dat wij de ontwikkeling van het portaal van de grond
willen trekken.
Wij zijn hiermee gestart en wij vonden dat wat goed is niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden.
Wij hebben daarom aan de DMC gevraagd of “het dorp” de site “in Dedemsvaart” als portaal verder
mogen ontwikkelen.
Wij zijn dan ook heel blij dat de DMC hiervoor toestemming heeft gegeven.
Samen met Stimuland, en het gehele dorp willen wij dit portaal gaan ontwikkelen.

4.c. benoeming kascontrole commissie.

Deze ontwikkeling loopt samen met de wens vanuit het platform Dedemsvaart / Balkbrug om een
activiteiten kalender te organiseren. Dit om de activiteiten die in de omgeving van ons dorp plaats
vinden zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen en ook meer afstemming te krijgen in de planning in
de programmering van de activiteiten in de omgeving.
De tools worden gemaakt en wij hopen voor eind mei dat we op de site in Dedemsvaart een
actuele nieuwsvoorziening en een up to date activiteiten kalender te krijgen.
Ook zal er dit voorjaar een groter overleg georganiseerd worden met verenigingen bedrijven en
scholen en bewoners om te kijken waar de behoefte ligt wat betreft functionaliteiten van dit portaal
en vooral ook op de wijze hoe wij hier als dorp vorm aan willen geven.

De kascontrole commissie geeft aan dat dit prima in orde is. Verzoek om decharge te verlenen aan de
penningmeester Tinus de Vries.
@ Dirk Drogt heeft de controle dit jaar uitgevoerd i.p.v. Adrie Wessels

De heer Ben Juurlink wordt bedankt voor de inzet in de kascontrole commissie.
De heer Juurlink is op gepaste wijze bedankt voor de inzet voor Pl. Belang Dedemsvaart.
Voor komende jaar zal de kascontrole uitgevoerd worden door Dirk Drogt en Adrie Wessels.
4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2014 en begroting 2015
Deze wordt definitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester Tinus de Vries
4.e. jaarverslag secretaresse
Het jaarverslag (pag. 12 t/m 16 uit het jaarboekje) wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering.
Wel vraagt mw. Minke aandacht voor de vlonders op de Wisseling. Opgemerkt wordt dat dit onderwerp reeds
bekend is bij de gemeente, die hier de nodige aandacht voor heeft.

Voorbeelden van een digitaal portaal zijn www.desukerbiet.nl en Burum.
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5. BESTUURSVERKIEZINGEN
> Aftredend en herkiesbaar de heer Maus Westerbaan
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Maus Westerbaan
> Aftredend en niet herkiesbaar de heer Willem Veerbeek
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Peter Schlepers
Ingevolge art. 7 lid 2 van de statuten hebben 10 of meer leden het recht een voordracht voor een
andere kandidaat
Schriftelijk in te dienen bij het bestuur tot voor aanvang van de vergadering
De voorzitter vraagt of schriftelijke stemming gewenst is aan de vergadering : NIEMAND reageert hierop, dus
er zal bij acclamatie gestemd worden.
Er zijn geen tegenkandidaten ontvangen.
Met bovenstaande voorstel wordt door de vergadering ingestemd. De voorgestelde kandidaten gaan hiermede
akkoord en de benoeming wordt dan ook aangenomen door betrokkenen, met dank in het gestelde
vertrouwen.

7. RONDVRAAG

Het nieuwe bestuur wordt het komende jaar weer veel succes toegewenst.

7.1.

Verkeerssituatie buitengebied (60 km)

Afscheid bestuurslid Willem Veerbeek

De heer Veerbeek vraagt naar deze gewijzigde situatie.

De heer Veerbeek is 10 jaar actief bestuurslid geweest bij Plaatselijk Belang Dedemsvaart. Na lovende woorden
door Stefan Mensink wordt Willem een boeket en waardebon overhandigd als dank.



Willem 75 jaar jong,
10 jaar bestuurslid geweest.
Hart voor de zaak, hij heeft in die 10 jaar geen enkele vergadering gemist!

Ben Juurlink vraagt naar de ondersteuning van plaatselijke initiatieven

De N377 is het project van Willem (wel jammer van het resultaat) maar met het inspreken heeft
hij een aantal malen de belangen van Dedemsvaart goed verdedigd.
Als de komst van PB wordt gevraagd op een vergadering of bijeenkomst vroeg willem altijd eerst
of er een hapje en een drankje werd geserveerd. Daarna vraagt hij pas “waar gaat het ook alweer
over”?

toelichting hierop door Jan de Vries / gemeente : voorrang gaat eraf, borden verdwijnen, belijning
wordt aangepast, 60 km

7.2.

Ben Juurlijk vraagt naar de plaatselijke initiatieven welke ondersteund zijn (algemeen belang). Zijn
voorstel is om de volgende ledenvergadering de sponsoren uit te nodigen (schriftelijk) en iets te
vertellen wat er met het sponsor geld gedaan is. Aktiepunt bestuur

7.3.

Dhr. Kosse geeft een toelichting op de verkeersregelaars / kleding.
Ook wordt nog even aandacht gevraagd voor de vrijwilligers verzekering bij de gemeente.

8.

PAUZE (20.50 – 21.00 uur)

Met Gerrit was Willem altijd de vaste bezoeker van de gemeenteraad.
Ook heeft hij bij de gemeenteraad ingesproken over bepaalde zaken.
We hebben dankbaar gebruik gemaakt van zijn goede en grote netwerk
Hij stopt wel bij PB, maar heeft al weer een nieuwe klus, dus Willem zit niet achter de geraniums
Bestuurslid bij de PCOB (Protestant christelijke ouderen bond).
Daarnaast ook contactpersoon voor de doelgroep ouderen Dedemsvaart en Balkbrug omzaken
richting ouderenplatform van de gemeente te sluizen.
Nieuw bestuurslid Peter Schlepers
Peter stelt zich zelf voor in de vergadering en hoopt zeker een bijdrage te leveren om de doelstellingen van
Plaatselijk Belang Dedemvaart te realiseren. Peter wordt van harte welkom geheten middels een “welkomst
bloemetje”

6. FOTO WEDSTRIJD 2014/2015 “UITREIKING PRIJS MOOISTE FOTO”
De winnende foto is ingestuurd door Francy Vos. Een bloemetje en waardebon zijn zeker op z’n plaats. Vele
mooie foto’s zijn ingeleverd bij het bestuur PBD. Dank hiervoor.
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Indruk ledenvergadering 2015

Gastspreker Politie /eenheid Vechtdal (Ben Froklage en Isabelle Mensink)
Na een voorstel ronde wordt door Isabelle geschetst ook het team Vechtdal nu ingedeeld is.
Dedemsvaart valt onder team Noord. Gebied Noord kent 6 wijkagenten.
Vraagstelling op welke manier doen we de goede dingen samen ?


dicht bij de bevolking blijven en ook doen (oftewel tussen de bevolking)



aandacht voor alcohol en drugs gebruik



thema huiselijk geweld

Vraagstelling hoe kunnen we het beste in kontakt komen met de bevolking ?


starten met de basisscholen



aandacht voor alcoholgebruik



woninginbraken : aandacht voor whatsapp groepen



goede PR moet je opbouwen (gezien het verleden)



eind dit jaar zal het team in Dedemsvaart op sterkte zijn aldus dhr. Froklage

Naar de toekomst toe


nadrukkelijk kontakt met de bevolking /dorp



zaken worden opgepakt waar het om gaat en waar de politie bij nodig is

Gastspreker Stichting Dedemsvaart Loopt



van 1 naar 3 wijkagenten

Toelichting op de nieuwe Stichting (bestaande uit Henry Duinkerken, Rudi Pastoor, Gea Hagen, Marjan Koops)



altijd meldingen blijven doen als bevolking bij verdachte situaties

Organisatie van de wandel-4-daagse (2 t/m 5 juli 2015)



ook zal op het digitale dorpslein een button/app komende om meldingen te verzamelen

De Stichting is op zoek naar vrijwilligers



Steunpunt bij de Baron blijft wel : hier wordt samen met de burgemeester naar gekeken

Daarnaast een toelichting op de website en op de wandel-4-daagse. De routes die gelopen worden staan op
het internet (site). Wel wordt gezegd dat het verrassende routes zijn, ook staat een wehkamp route ingepland.
Kortom iedereen wordt opgeroepen om deel te nemen (jong en oud)

Dhr. Snijders meldt dat dat hij even wat meer tijd nodig heeft voor het behoud van het
steunpunt in de Baron.

9.

SLUITING

Sluiting 22.10 uur
Gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje
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Jaarverslag PBD / 2015
9
Bestuursleden PBD : Gerrit Schipper, Tineke Strijker, Peter Schlepers, Hanneke van Dijk, Harry Drogt,
Maus Westerbaan, Stefan Mensink, Hilda Kist, Tinus de Vries
Doelstelling PBD : Het doel van de vereniging is het bevorderen van het algemeen welzijn van de
inwoners van Dedemsvaart en omgeving.
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boombeugels Markt



opwaarderen woonomgeving Vogelbuurt



omgekeerd inzamelen afval



speeltuintje van Sandickstraat



blauwalg



overhangend groen



inzet cleanteam



boom rotonde Julianastraat



onderzoeknaar verlichting Kotermeer



dichtgroeien van watergangen (wijken)



graffitie op toiletunit Kotermeer

Waar heeft PBD zich zoal het afgelopen jaar mee bezig gehouden ?



metingen op de Magnolia

Het afgelopen jaar zijn er een groot aantal zaken de revue gepasseerd in het bestuur PBD. We willen u
een aantal zaken noemen.



vervanging picknicksets rond Kotermeer



hekje voor de schapen



ambulance standplaats Balkbrug



toezicht door een vast persoon in een gebied



metingen op de Magnolia



reclame-uitgigen op vm ABN gebouw in de Julianastraat



uitstraling Julianastraat



bijdrage Rabobank voor speelvoorzieningen



groot onderhoud Hoofdvaart West



riet langs Ommerkanaal



gladde brug/vlonder



bladhekken



diverse onderwerpen n.a.v. Burendag Kotermeerstal Zuid



verlichting brug Zaaimansakker



beleid m.bt. gele wybers



schapenweide op de Kotermeerstal ook gebruiken als hondenlosloopplek



de Rollepaal



BTB groep Dedemsvaart



Bloemen in de Julianastraat



stroken met veldbloemen op de Kotermeer



snelheid Magnolia



gemeentepark, achter voormalige gemeentehuis



afvalinzameling



drinkwaterpunten Kotermeer



afval in het kanaal



bevrijdingsconcert 2015



glasvezel buitengebied



zitting in Actieplan Centrum Dedemsvaart



ANWB bewegwijzering t.h.v. de Witte Paal



Voetgangersbrug Zaaimansakker



Fietspad Zuidwolde-Dedemsvaart



verwijderde drempel Hoofdvaart



werkbezoek college 29 mei 2015



trottoir langs Langewijk



vrachtverkeer in het centrum Dedemsvaart



inrichting 60 km. zones



opwaarderen woonomgeving Oranjebuurt



parkeerplaats bij “de Zeven Linden”



aanbieden van afval



zebra paden Schuttevaer
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Dit en nog veel meer zaken die afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. Uitgebreide info op
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl

Bezoek college aan Dedemsvaart

Structurele overleg vormen :
Algemeen / Diversen :


overleg met de Veste



2x per jaar overleg met de buurtverenigingen, waarin zaken aan de orde komen welke in de
buurt/wijk spelen (c.q. niet opgeloste zaken)



1x per 6 weken overleg met de gemeente



2x per jaar overleg met DMC (Dedemsvaartse Middenstands Centrale)
Bron ; www.dedemsvaartinbeeld.nl

Communicatie richting leden / internet site
Communicatie veelal via pers, en via de internetsite van PBD: www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl als
ook via Facebook.
De Facebook pagina PBD gaat als een speer. Op dit moment is dit het snelste en makkelijkste
communicatie medium.
Overleg met buurtverenigingen
Het overleg met de buurtverenigingen heeft een vervolg gekregen ook in 2015: 2x per jaar komen de
buurtverenigingen en PBD bij elkaar.. Wie kent zijn/haar buurt nu beter dan een buurtvereniging. De
buurtverenigingen worden maandelijks geinformeerd door PBD, zaken welke besproken worden met de
gemeente.
Overleg met DMC
Tevens vindt er 2x per jaar een overleg plaats met DMC om elkaar bij te praten over de ontwikkelingen
die er spelen op dat moment.
Organisatie Dodenherdenking

Raads- en commissievergaderingen
PBD bezoekt maandelijks de Raads- en commissievergaderingen. Speciale aandacht voor de
onderwerpen aangaande Dedemsvaart.
Totaal aantal leden PBD
Op dit moment rond de 1220 leden.
Schadethermometer :
Het opstellen van een schadethermometer. We willen graag zoveel mogelijk meldingen ontvangen
van schades/vernielingen in geheel Dedemsvaart. De schades/meldingen kunnen heel divers zijn, maar
alles is welkom. Aan iedere buurtvereniging is deze vraag ook voorgelegd.
Als PBD willen we ons er sterk voor maken dat er een goed fundament komt en dat we van hieruit
verder in gesprek kunnen met de gemeente. (denk aan de vele schades welke in de weekenden
plaatsvinden in ons dorp) vanaf heden kunt u deze schades melden via de website :
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl

Jaarlijks organiseert PBD de dodenherdenking op 04 mei. Indruk van de dodenherdenking 2015 :
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INLOOPSPREEKUUR VOOR BURGERS : iedere laatste maandag van de maand van 19.00 – 19.30 uur
in de Baron.
We moeten concluderen dat we steeds meer respons/bezoekers krijgen op dit
inloopspreekuur.
Het is ons aller gezamenlijk belang, dat er iets gedaan wordt.

WIJ HEBBEN U NODIG !
OM MET EEN ZO KRACHTIG MOGELIJKE STEM TE KUNNEN
SPREKEN
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
De website PBD wordt steeds vernieuwd ! Neem gerust eens een kijkje en laat ons (Bestuur PBD) zaken
horen.
Vanaf heden wordt er met regelmaat info geplaatst op FACEBOOK.
Like de facebook pagina van Plaatselijk Belang Dedemsvaart en blijf op de hoogte van actueel nieuws.
Ook plaatsen we vanaf heden zaken op het digitale dorpsplein www.indedemsvaart.nl

Ontvangsten
Contributie
Donaties/Subsidies
Rente
Overige
Totalen

FINANCIEEL OVERZICHT
2015
2014
Bedrag
Begroting
Bedrag
Begroting
€ 5.736,25 € 5.500,00 € 5.248,50 € 5.400,00
€ 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.800,00
€ 120,00
€ 200,00 € 202,36
€ 400,00
€
€
€ 504,50
€
€ 7.760,25 € 7.604,00 € 7.859,36 € 7.600,00

Uitgaven
Ledenwerving
Vergaderkosten
Adm/Secr. Kosten
Acties/sponsoringen
Diversen/onvoorzien
Totalen

€ 2.000,00
€ 2.600,00
€ 2.560,00
€ 3.200,00
€
28,25
€ 10.388,25

€ 500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.200,00
€
€ 7.700,00

€
€
€
€

1.500,00
2.500,00
2.480,01
4.000,00

€ 10.480,01

€ 500,00
€ 2.800,00
€ 1.700,00
€ 1.800,00
€ 200,00
€ 7.000,00

Toelichting:
Ontvangsten:
Subsidies:

€ 1.904,- van Gemeente Hardenberg inclusief
€ 200,- herdenking 4 mei

Contributie:

€ 5.490,- geïncasseerd via incasso en kwitanties.
Afgeschreven:
37 opzeggingen/verhuizing € -166,50
18 banknummers veranderd/aangepast, moet nog innen.
Algemeen:
35 nieuwe leden met kerstmarkt, moet nog invoeren.

Acties:
Uitgaven:
1. De ledenweringskosten bestaan uit: kosten advertenties, D&P media, kleding bestuursleden
2. Vergaderkosten
3. De kosten adm/secr.zijn: Website, onkostenvergoeding voor bestuursleden, bankkosten
aanpassen administratie i.v.m. IBAN nummers en systeemaanpassing
4. De uitgaven bij de post ''Acties/Sponsor'' bestaan uit: kosten in verband met afscheid
bestuursleden en jubilarisen, attenties, kosten advertenties
Kosten voor de rotonde Julianastraat/Langewijk, herdenking 4 mei
Sponsoring divese instanties
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Aantal leden per 31 december 2015: 1220
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Notities

Overzicht saldi en ontvangsten/uitgaven
Saldo rekening courant (€ 4.939,-) + spaarrekening (€ 24.402,36) 31-12-2014
€ 29.341,36
Totale
inkomsten:
Rekening courant 2015:
Rente spaarrekening 2015:
Totale uitgaven
2015:

€ 7.640,25
€ 120,00
€ 7.760,25
€ 10.388,25

Saldo rekening courant (€ 85,82) + spaarrekening (€ 26.627,47) op afschrift 31.12.2015
26.713,29

€

Begroting 2016

Contributie
Subsidie
Rente

Ontvangsten
€ 6.000,00
€ 1.904,00
€ 100,00
€ 8.004,00

Ledenwerving
Vergaderkosten
Adm./Secr. Kosten
Acties
Diversen/onvoorzien

Uitgaven
€
500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 8.000,00

Tinus de Vries
Penningmeeser Pl. Belang Dedemsvaart
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Notities
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Notities
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