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  Jaarverslag 2019



Beste inwoners van Dedemsvaart en beste leden van PBD,

Terugkijkend op 2019 is het eerste wat me te binnen schiet: dat was 
nog voor Corona! Door de enorme gevolgen van de pandemie 
wereldwijd en als gevolg daarvan dus ook voor Dedemsvaart is het 
net of we al jaren geplaagd worden door dit virus en de gevolgen 
ervan voor ons allemaal. Goed beschouwd zijn we pas in de loop van 
2020 echt geconfronteerd met de gevolgen en die liegen er dus niet 
om!
Het jaar 2019 was vergeleken met 2020 wellicht minder spannend, 
maar in veel opzichten een constructief jaar. Het windmolenpark 
naderde de ingebruikname en de uitvoering van de plannen voor de 
N377 – dé verbinding tussen ons dorp en de regio – kwamen op 
gang.  In Bransveen wordt stevig gebouwd. De koopzondagen zijn 
ingevoerd en ook tamelijk geruisloos.  En eindelijk – het heeft even 
geduurd – zijn er op een aantal plaatsen in het centrum van het dorp 
openbare toiletten beschikbaar voor het winkelend publiek. 
Plaatselijk Belang Dedemsvaart heeft ook in 2019 op zeer veel 
terreinen haar inbreng mogen hebben ten einde onze dorpsbelangen 
zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Die veelheid toont de 
waarde van onze belangenorganisatie aan maar maakt ook duidelijk 
dat we er gemakkelijk in kunnen verzuipen. In dat kader moeten we 
blijven zoeken naar voldoende draagvlak voor onze inbreng en 
zorgen voor voldoende kennis van zaken. Verbinding zoeken met 
onze inwoners en verbinding zoeken met maatschappelijke 
organisaties zijn cruciaal voor ons werk.
Belangrijke schakel voor PBD is ook de gemeente Hardenberg en dan 
zowel in bestuurlijk (beleid) als ambtelijk (uitvoering) opzicht. We 
zijn zeer content met de korte lijnen richting het bestuur en de 
uitstekende rol van de contactambtenaar dhr. Jan de Vries. 

VOORWOORD DOOR VOORZITTER MEINE FERNHOUT



Tegelijk moet ons van het hart dat er in de uitvoering regelmatig van 
alles mis gaat: de uitvoering is stroperig, het kost veel te veel tijd en 
inwoners of groepen van inwoners verliezen hun enthousiasme en/of 
bereidheid zich voor initiatieven in te spannen. Het is aan te bevelen 
die wisselwerking tussen lokale overheid en plaatselijk belangen 
regelmatig te evalueren en waar mogelijk verbeteringen door te 
voeren. En om in dat kader toch nog maar even een duidelijk 
statement af te geven: plaatselijk belang is een belangenorganisatie 
en geen uitvoeringsorganisatie. 
In het volgende verslag wordt uitvoeriger ingegaan op de 
onderwerpen die hebben gespeeld in 2019. Als voorzitter wil ik toch 
één aspect hier nog even benoemen: de naderende wisselingen in 
ons bestuur. Deels als gevolg van het rooster van aftreden en deels 
door andere oorzaken zullen maar liefst vijf bestuursleden ons 
verlaten: Stefan Mensink, Tinus de Vries, Ronald Zwiep, Hanneke van
Dijk en ook ikzelf. Uiteraard komen we daar in onze jaarvergadering 
nog op terug. Het goede nieuws is dat we drie nieuwe bestuursleden 
aan u willen voordragen voor benoeming: Ada Ruitenberg, Evelien 
Hulter en Pier Mijnheer.  En wat het voorzitterschap aangaat en mijn 
eigen vertrek: met ingang van maart 2020 zijn wij verhuisd naar 
Balkbrug, waarmee mijn bestuurslidmaatschap tot een einde komt.  
Gelukkig is John Haverkort bereid het voorzitterschap op zich te 
nemen : John kent het dorp zeer goed en is een ervaren bestuurslid 
binnen PBD en een betrokken en deskundig belangenbehartiger! Het 
toekomstige bestuur van PBD komt daarmee op zeven leden en  met 
deze mensen is uw belangenorganisatie zeer goed in staat zich met u
en voor u in te spannen voor een leefbaar en mooi Dedemsvaart. 

Hartelijke groet namens uw bestuur,
Meine Fernhout, voorzitter.                   



Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang 
Dedemsvaart en Omgeving” d.d. Maandag  21 september 2020 om
19.30 uur !!! in de Baron, Julianastraat 54 te Dedemsvaart.

AGENDA

1. Opening door voorzitter Meine Fernhout
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen : Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2019
4. Financiële stukken / verslag boekjaar 2019

- rekening en verantwoording boekjaar 2019 door
          Tinus de Vries
 begroting 2020
 verslag kascontrole commissie + benoemen lid 
          kascontrole commissie
 de financiële stukken worden op beamer gepresenteerd

tijdens de vergadering.   
      5.   Bestuursverkiezingen :
          

> Aftredend en herkiesbaar: 
   John Haverkort

> Aftredend en niet herkiesbaar
    Hanneke van Dijk, Tinus de Vries (penningmeester)

> Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar
    Meine Fernhout (voorzitter), Stefan Mensink, Ronald Zwiep

 

UITNODIGING



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. 

> Nieuwe bestuursleden:
    Het bestuur heeft 3 nieuwe leden bereid gevonden om in
    het bestuur plaats te nemen, te weten Evelien Hulter, Pier 
    Mijnheer en Ada Ruitenberg en stelt de vergadering voor 
    hen in het bestuur te benoemen.

> Functies bestuur 
    Bestuur stelt de vergadering voor de volgende functies  
    te benoemen:
    
    Voorzitter John Haverkort
     
    Secretaris Patricia Nanning
    
    Penningmeester Peter Schlepers
    Vice penningmeester Evelien Hulter

         6.  Jaarverslag secretaris ( zie boekje)
      7.  Rondvraag (Hebt u nu al een vraag voor de rondvraag, wilt u deze 

dan mailen naar Patricia via  info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl)
8.   Sluiting

PAUZE

Vanaf 20:30 uur verandert de ledenvergadering in een 
bijeenkomst waar iedereen welkom is. Sprekers op deze 
avond zijn:

 de heer Bob Boer, van de gemeente Hardenberg, hij zal 
iets komen vertellen over biodiversiteit binnen 
Dedemsvaart.

 de heer Age Beuving, hij is projectmanager bij Vechtdal 
Verbinding en zal ons komen vertellen over de N377.

Rond 21.30 uur  onder genot van hapje en drankje. 

mailto:info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl


De heer Meine Fernhout, Moerheimstraat 104  (voorzitter)
Mevrouw Patricia Nanning, De Jasmijn 16, 7701 WT Dedemsvaart 
(secretaris)
De heer Tinus de Vries, De Aak 116, 7701LC Dedemsvaart 
(penningmeester) 
Mevrouw Hanneke van Dijk, Marktstraat 31, 7701 GT 
Dedemsvaart (ledenadministratie)
De heer John Haverkort, Valkenierweg 8, 7701 RA Dedemsvaart
De heer Ronald Zwiep, Hoofdvaart 12, 7701 JL Dedemsvaart
De heer Stefan Mensink, Langewijk 422, 7701 AT Dedemsvaart
De heer Peter Schlepers, Langewijk 396, 7701 AS Dedemsvaart
De heer Maus Westerbaan, De Praam 51, 7701 LL Dedemsvaart

Internetsite : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
Email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
Ook zijn we te vinden op facebook

Bestuurssamenstelling PBD 2019

mailto:info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
http://www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl/


Doelstelling :

► 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.

Voor € 4,50 per jaar bent u lid van Plaatselijk Belang Dedemsvaart. 
Deze contributie innen wij via een door u afgegeven automatische 
incasso. 

Wilt u lid worden? Neem dan contact op met mevrouw Hanneke van 
Dijk (ledenadministratie), telefoonnummer 06 33 85 06 46. U kunt 
zich ook aanmelden door op onze website het contactformulier in te 
vullen (www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl) of door een mail te 
sturen naar ons secretariaat (info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl) 
Hanneke stuurt u dan een aanmeldformulier. 

Doelstelling uit de statuten van PBD

Lidmaatschap

mailto:info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
http://www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl/


Verslag ledenvergadering, gehouden op dinsdag 16 april 2019 
om 19:30 in De Baron, Dedemsvaart.

Opening: 
Vergadering wordt geopend door voorzitter Meine Fernhout met een 
hartelijk welkom aan de ongeveer 35 aanwezigen. Bestuur wordt 
voorgesteld. VZ vertelt even kort waar we afgelopen jaar mee bezig 
zijn geweest, dit zal straks uitgebreider aan bod komen. Na de pauze 
zal spreker Ferenc van Damme zijn verhaal doen. Dit is ook 
toegankelijk voor niet-leden. 

Ingekomen stukken en mededelingen:
Geen.

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2018: 
Geen op- of aanmerkingen. Verslag is vastgesteld.

Financiële stukken / verslag boekjaar 2018:
Verslag ligt op de tafels, Tinus de Vries, penningmeester, krijgt het 
woord en legt kort uit wat er in het financieel verslag staat. Dit jaar 
zijn er wel wat extra kosten gemaakt, o.a. voor de nieuwe 
inwonersavond, het dorpsplan en een promotiefilmpje van PB. 
Kascontrole is gedaan door Henk van de Veen en Wout Otter. Er zijn 
verder geen op- of aanmerkingen op de financiële stukken dus deze 
zijn akkoord. 
Nieuwe kascontroleurs zijn Wout Otter en Wim Sekeris. 

VERSLAG LEDENVERGADERING 16-04-2019



Bestuursverkiezingen:
2 Bestuursleden aftredend en herkiesbaar. Stefan Mensink en Meine 
Fernhout (VZ)
Het voorstel voor herbenoeming werd met applaus begroet. 
Het bestuur neemt afscheid van Hilda Kist en bedankt haar voor haar 
inzet en enthousiasme de afgelopen jaren. 
Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld: Ronald Zwiep. Dit wordt met
applaus begroet. 
Ronalds interesse ligt vooral in de onderwerpen veiligheid, verkeer en
infrastructuur. 

Jaarverslag secretaris: Zie ook het boekje met daarin de verslagen
van afgelopen jaar. Meine vertelt over de inloopspreekuren, het 
contact met de gemeente. Ons doel voor komend jaar is iets meer 
vastzetten/smart maken, zodat er toch wat meer concreet opgepakt
wordt en afgerond kan worden, bijvoorbeeld in het overleg met de 
gemeente. 

Peter vertelt over huisvesting, afgelopen jaar heeft PBD een 
woningconvenant  ondertekend,
waardoor wij als PBD toch iets meer inzicht/inspraak in dit onderwerp
krijgen. Ook vertelt Peter over het windmolenpark waarvan de 
beginnende bouwwerkzaamheden recentelijk van start zijn gegaan. 

John vertelt over het hondenbeleid, waar hij ongeveer een jaar mee 
bezig is geweest, gelukkig is dit nu eindelijk zo goed als rond. Vraag 
uit de zaal is of er ook al iets voor een hondenspeelveld geregeld is? 
Er zijn 3 locaties aangewezen: Kotermeer, Valkeniersweg/Sportlaan 
en Gemeentepark aan Langewijkzijde, dit is nog in behandeling.

Stefan legt uit hoe we tot het maken van een dorpsplan zijn 
gekomen. Dit hebben we als PBD samen met DMC, PSD, HVA, de 
Gashouder, IKA opgepakt en zijn nu zo ver dat we een dorpsplan 
klaar hebben liggen dat we maandag 13 mei zullen gaan presenteren.
Mooi is om te zien dat bijvoorbeeld 1 van de punten uit dit plan al in 
werking is gezet: Tarief om te trouwen in eigen dorp is hoger dan in 
de stad Hardenberg, er is hierover nu een motie aangenomen in de 
gemeenteraad en dit wordt meegenomen in de volgende begroting. 

Met enige trots laten we vervolgens het promotiefilmpje van PBD 
zien. Dit wordt erg leuk ontvangen door het publiek. 



Rondvraag:
Willy Vrielink: Het is niet duidelijk waar nu de openbare toiletten zijn?
Dit is inderdaad nog steeds in behandeling. Wel zijn deze 
aangewezen, echter zijn er nog geen bordjes bij de gelegenheden 
geplaatst. De volgende 3 locaties zijn aangewezen:
MFC De Baron, de Markthal, de Brasserie Corner. 
De heer IJmker: Geeft aan dat hij de plukveldjes een mooi initiatief 
vindt en dat hij hoopt dat “Dedemsvaart open” (de kanalen) 
doorgezet wordt. 

Verder geen vragen uit de zaal. 

Na de pauze en sluiting:
Na de pauze neemt Ferenc van Damme het woord. Ferenc van 
Damme is communicatiestrateeg, energetisch therapeut, dichter en 
beleidsontwikkelaar 'Participatie & Communicatie’ bij de Provincie 
Overijssel. Hij leidt een vurige interactieve discussie met 
overtuigende cijfers, inspirerende praktijkervaringen en
werkbare inzichten. Hij vertelt wat er dan wel werkt als het gaat over
zeggenschap mbt verenigingen en inwoners van ons dorp. Niet bang 
om tegen huisjes aan te schoppen, zegt
waar het op staat. Misschien wel een eyeopener voor sommigen... 
Het was een interessant 2e deel van de avond en nodigt in ieder 
geval weer uit tot nadenken over hoe we dingen anders zouden 
kunnen aanpakken. 

Voorzitter Meine bedankt een ieder voor zijn/haar komst. 

              



Belangrijke ontwikkelingen in Dedemsvaart e.o. en de inbreng
van PBD.

Vergaderingen en inloopspreekuren in 2019.

Het bestuur van PBD vergaderde elf maal in 2019 (laatste 
maandagen van de maand) en daarnaast was er de ledenvergadering
op 16 april 2019. Voorafgaande aan de bestuursvergaderingen is er 
het inloopspreekuur voor inwoners gehouden. In 2019 hadden we 
weer zo rond de 20 bezoekers op ons inloopspreekuur, waar wij 
uiteraard blij mee zijn. Tevens wordt er goed gebruik gemaakt van 
ons contactformulier op de website. Op grond van de naar voren 
gebrachte knelpunten en verzoeken is onze actie uiteraard ook 
divers. Soms kunnen we inwoners doorverwijzen, soms kunnen we 
aandacht vragen bij instanties en een vinger aan de pols houden. In 
andere gevallen leidt onze inbreng tot concrete verbeteringen dan wel
afspraken richting toekomstige aanpak.

De volgende onderwerpen kwamen daarbij onder andere aan de 
orde:

 meer groen in centrum
 fietspaden
 fietsers in Marktstraat
 processierups
 maaibeleid
 onderhoud dorp 
 verlichting
 verkeer Veenderij
 kapot bankje aan 't Rak
 onderhoud/slechte staat van straten
 wegbelijning Sportlaan
 vervuiling in steeg
 Vervuiling en onderhoud Maalderij

Jaarverslag 2019 PBD
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Hockeyveldje, multifunctioneel sportveldje

Diverse overleggen zijn er geweest met hockeymeisjes Joelle, Esmee 
en Marc Ambergen (afd. sport gemeente Hardenberg). Er is groen 
licht, maar er moet meer jeugd bij betrokken worden om geld in te 
zamelen. Dit om te bereiken dat de jeugd zich hierdoor ook 
verantwoordelijk voelt voor het veldje. Daarom is er in december 
2019 contact gezocht met jongerenwerkster Sylke, van De Stuw. 
Plannen worden verder uitgewerkt in 2020. Er zal binnenkort nog een
actie op poten gezet worden om geld in te zamelen. 

Inclusieve speeltuin

Er zijn enkele momenten van overleg geweest over de inclusieve 
speeltuin, die Rick Brink aangeboden heeft gekregen door de 
gemeenteraad. Wethouder Gita Luiten heeft Ity Bustra opdracht 
gegeven om hier een plan voor in te dienen. Wij hebben met Ity haar
ideeën besproken en de locatie bij de Kotermeerstal bekeken.
(Inmiddels hebben we vernomen dat dit niet meer doorgaat)



Infrastructuur, Overleg Jan de Vries

Ongeveer 1 keer in de 6 weken hebben 1 of 2 bestuursleden een 
overleg met onze contactambtenaar van de gemeente. Hierin kunnen
wij zaken aanhalen die bij ons zijn binnengekomen. 

Enkele punten, die n.a.v. het inloopspreekuur zijn besproken met de 
contactambtenaar van de gemeente Hardenberg:

 openbare toiletten
 lift Citadel voor publiek
 eikenprocessierups overlast Steenbergerwijk
 kruising Magnoliabrug, liever een rotonde en betonrot in brug.
 onderhoud dorp (o.a. Schuttevaer bij parkeerplek)
 verlichting Zuidwolderstraat
 verkeer Veenderij, fietsroute
 wegbelijning Sportlaan (thv Dragt)
 fietsen en verlichting Markstraat
 wegdek Prins Bernhardstraat/Wilhelminastraat 

Nachtegaalstraat onderhoud
 't Rak bankje kapot

Ontsluiting Bransveen fase 2.

Op uitnodiging van de gemeente Hardenberg heeft Plaatselijk Belang 
Dedemsvaart meegedacht over de voorstellen zoals ze werden 
gepresenteerd betreffende uitbreiding fase 2 Bransveen.
Als bestuur maakten wij ons zorgen betreffende de verkeersstromen 
binnen deze jonge nieuwe wijk. Als alle bewoners van fase 1 en 2 en 
in de toekomst fase 3 de wijk moeten verlaten aan de westzijde met 
twee ontsluitingen op de Mien Ruyslaan was onze mening dat dit niet 
wenselijk zou zijn. Langs de ontsluitingswegen worden speelplaatsen 
aangelegd!  De verkeersdruk zal langs de westkant fors toenemen. 
Als voorstel heeft PBD geopperd om ook in een ontsluiting op de 
Stegerensallee te voorzien. Het voorstel is binnen de gemeente 
Hardenberg niet overgenomen, en PBD zal de verkeersdruk en de 
eventuele gevolgen hiervan nauwlettend in de gaten houden. 



Een hondvriendelijk Dedemsvaart
 
Eind 2017 heeft het bestuur van PBD een visie geschreven 
betreffende het bestaande hondenbeleid binnen Dedemsvaart. Het 
beleid dat van kracht was, was meer dan 15 jaar oud en toe aan een 
update. Op 6 januari 2018 is de visie ‘een hondvriendelijk 
Dedemsvaart’, aangeboden aan toenmalig wethouder Jannes Jansen. 
Een plan van aanpak om Dedemsvaart een stuk hondvriendelijker te 
maken. Enkele aanbevelingen waren aanpassing van locaties 
uitlaatstroken, twee nieuwe extra losloop velden, meerdere plekken 
om de uitwerpselen te kunnen opruimen, maar ook weer strengere 
controle op het opruimen daar waar het moet. In 2018 is alles in 
samenspraak tussen gemeente Hardenberg en PBD voortvarend 
gestart. De voorstellen zijn overgenomen, en (op een paar kleine 
zaken na )uitgevoerd. Het hondenbeleid zal de aandacht houden 
binnen PBD, aangezien er nog steeds uitbreiding en aanpassingen 
plaatsvinden in bebouwing van ons dorp.



Dorpsplan

Het dorpsplan is op maandag 13 mei 2019 gepresenteerd aan het 
dorp.
In de Baron werd een presentatie gegeven voor ongeveer 60 
mensen. Het Dorpsplan Dedemsvaart is een plan gemaakt door een 
brede vertegenwoordiging uit Dedemsvaart.
Historische Vereniging Avereest, Industrie Kring Avereest, De 
Dedemsvaartse Middenstand Centrale, Promotie Stichting 
Dedemsvaart, De Gashouder en verschillende inwoners op het gebied
van sport, cultuur, educatie, jeugd en welzijn uit Dedemsvaart.
Het plan ligt er nu ruim een jaar. Vanuit het plan zijn verschillende 
organisaties bezig met ontwikkelingen die plaatsvinden in 
Dedemsvaart. Deze ontwikkelingen zijn sinds de presentatie 
afzonderlijk in beweging gezet. De onderlinge afstemming daarin 
heeft nauwelijks plaatsgevonden.
Dit heeft enerzijds te maken met bestuursleden die voortijdig gestopt
zijn binnen Plaatselijk Belang en anderzijds te maken dat het niet 
altijd mee valt om de organisaties op een actieve wijze bij die 
ontwikkelingen te betrekken. Ook Corona heeft het onderling overleg 
natuurlijk niet bevorderd.
Het Plaatselijk Belang is kartrekker en als van daaruit geen 
initiatieven worden genomen dan blijft het stil.
Dat wil niet zeggen dat organisaties niet bezig zijn met 
ontwikkelingen voor Dedemsvaart. Er vinden zeker ontwikkelingen 
plaats waar de eerder genoemde verenigingen actief aan bij dragen. 
Het gezamenlijk optrekken en verbinden is en blijft een uitdaging.
Maar er ligt een mooi dorpsplan waar de verenigingen in d 
gezamenlijkheid zeker mee verder kunnen.



Dodenherdenking

Jaarlijks organiseert Plaatselijk Belang Dedemsvaart de 
dodenherdenking op 4 mei. We komen dan samen bij het 
oorlogsmonument in het gemeentepark. Dit alles in samenwerking 
met Jubal en Scouting Dedemsvaart. Ook in 2019 was er weer een 
grote opkomst. 

Stuurgroep Centrumplan

Er is een maandelijks overleg met o.a. Leo Hoksbergen 
(centrummanager), DMC, de gemeente en PBD. Een aantal zaken 
werden besproken zoals invulling van leegstaande panden, 
verfraaiing van het dorp, verbeteren sfeerbeleving, mogelijke 
winkelverplaatsingen, aantrekken landelijke winkelformules. 
Maar ook schuin parkeren en het toewerken naar een compact 
centrumplan kwam aan de orde. 

Ijslands model

Dedemsvaart is een van de dorpen waar de gemeente het Ijslands 
preventiemodel heeft geïntroduceerd. Dit om gebruik van drugs, 
alcohol en sigaretten terug te dringen. Dit in samenwerking met de 
scholen en jeugdwerk. Voor meer informatie kunt u kijken op 
https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/onderwijs-en-
kinderopvang/ijslands-preventiemodel.html
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Rol en positie PBD.

Plaatselijk Belang-organisaties hebben een gewaardeerde inbreng 
binnen de gemeente Hardenberg. Het is een mooi aanvullend middel 
om de relatie tussen inwoners en overheid te versterken. De vraag is 
en blijft echter wel hoe je dat dan doet. In de praktijk zien we tal van
variaties die recht doen aan de omvang van de kern en de 
knelpunten die spelen. Dedemsvaart is de tweede kern qua grootte in
de gemeente Hardenberg en gezien het aantal inwoners is het dus 
veel lastiger om te verwoorden wat dé inwoner vindt van een bepaald
onderwerp (vergelijk dit eens met een dorp als Ebbenbroek met 300 
inwoners die met z'n allen één appgroep vormen).  Daarbij zijn het 
aantal onderwerpen die spelen zeer omvangrijk en veelal ook 
behoorlijk complex. Dat vraagt op haar beurt om voldoende en goed 
ingevoerde bestuursleden. En tenslotte moet je ook duidelijk voor 
ogen houden welke insteek je kiest als PBD: alleen 
belangenbehartiger en pleitbezorger of wil je ook allerlei uitvoerende 
taken op je nemen? Dit soort vragen heeft het bestuur van PBD in 
2019 ook bezig gehouden: enige bezinning op rollen, taken en 
verantwoordelijkheden is van tijd tot nu nodig en leerzaam. We 
hebben hiertoe een aantal sessies gehouden onder begeleiding van 
Karola Schröder en  Giny Hoogeslag van Stimuland. Uiteindelijk heeft 
dit opgeleverd dat we nog eens onze rollen en taken goed hebben 
geïnventariseerd en beschreven. Belangrijkste speerpunt voor 2020 is
de communicatie met onze achterban: weten wat er speelt en 
uitleggen wat we doen! Kerntaken voor PBD blijven: luisteren naar de
achterban (dus weten wat er speelt), pleit bezorgen (opkomen voor 
en optrekken met de inwoners om de belangen te behartigen) en niet
te vergeten: verbindingen leggen tussen inwoners/initiatieven en 
maatschappelijke organisaties en gemeentelijke organisatie).
Het bestuur  van PBD mag best iets kleiner worden omdat dit het 
efficiënt vergaderen ten goede komt. Daarbij kun je de veelheid van 
taken opvangen door wat meer te gaan werken met werkgroepen 
rond bepaalde onderwerpen als verkeer en veiligheid, huisvesting, 
centrumontwikkelingen etc. Laatstgenoemde werkwijze maakt dat je 
je ook wat diepgaander met onderwerpen kunt bezighouden en het 
vergroot tevens het draagvlak. 
De uitkomst van onze gesprekken over dit onderwerp en begeleid 
door Stimuland zijn beschreven in een korte notitie. Uiteraard kunt u 
deze notitie inzien en opvragen bij onze secretaris Patricia Nanning.
  



Tenslotte
Dit verslag beoogt niet alle contacten, onderwerpen, ontmoetingen, 
activiteiten op te sommen die in 2019 de revue passeerden. We 
hebben ons beperkt tot de hoogtepunten of althans de onderwerpen 
die het meest in het oog sprongen. En hopen dat het u als lezer een 
beeld geeft van wat er leeft in uw dorp. En hoe wij daar als PBD op 
hebben ingespeeld.

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.

Inloopspreekuur en vergadering: 
Vooraf aan onze bestuursvergadering, is er van 19:00-19:30 altijd 
een inloopspreekuur in De Baron. Zie onze website en 
facebookpagina voor meer informatie, onze bestuursvergaderingen 
worden hierop aangekondigd, evenals nieuwsberichten. 

We hopen dat u onze site regelmatig bezoekt.

WIJ HEBBEN U NODIG !

OM  MET  EEN  ZO  KRACHTIG  MOGELIJKE  STEM  TE
KUNNEN SPREKEN 

website :   www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl  

http://www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl/



