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 2013

VOORWOORD DOOR VOORZITTER GERRIT SCHIPPER
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Geachte leden,
Ook afgelopen jaar hadden wij weer een groot aantal zaken op de agenda staan. In het voor u
liggende boekje worden deze zaken op een beknopte wijze weergegeven. Al vele jaren vergaderen
wij periodiek met de heer J. de Vries van de gemeente Hardenberg. In dit overleg komen deze
zaken aan de orde en over de afhandeling hiervan zijn wij zeer tevreden.
De meest in het oog springende onderwerpen dit jaar zijn de reconstructie van de Nieuwewijk en
de Schuttevaer, die op ons verzoek vervroegd zijn uitgevoerd. In het Kotermeer is een airlift
geplaatst, die er voor moet zorgen dat de blauwalg tijdens de zomermaanden weg blijft. Ook zijn
tot opluchting van de bewoners in de Oranjewijk de grote bomen, na lang en moeizaam overleg,
gekapt.
De leefbaarheid in ons dorp staat, net als in andere plaatsen, onder druk. Hierbij kunt u denken
aan de ouderen en andere hulpbehoevenden in onze samenleving. Wat blijft er in de toekomst door
de veranderende wetgeving van hun zorgpakket over. Het is en blijft noodzakelijk dat wij daar als
gemeenschap aandacht voor hebben en zonodig een handje helpen.
Uit een rapport van Stimuland is naar voren gekomen dat er in Dedemsvaart veel te doen is, maar
het ontbreekt aan samenwerking. Er is te weinig overleg. Het zou beter zijn de krachten meer te
bundelen om tot een gezamenlijk doel te komen.
Het afgelopen jaar hebben wij samen met De Stuw twee bijeenkomsten voor verenigingen en
instellingen gehouden, met als doel elkaar beter te leren kennen. Ook is er gesproken over de zorg
en is aan de orde geweest hoe je als vereniging omgaat met vrijwilligers. De avonden werden goed
bezocht en positief beoordeeld.
In de toekomst hebben wij te maken met een veranderende samenleving en daarom blijft het
nodig elkaar op te zoeken en samen te werken. Daar worden wij als samenleving sterker door.
Voorzitter
Gerrit Schipper.
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Bestuurssamenstelling PBD 2012

Bestuurssamenstelling PBD in het jaar 2013
De heer G. Schipper, Rozenheim 46, 7701 NG Dedemsvaart (voorzitter)
De heer G. de Vogel, Wisseling 32, 7701 GS Dedemsvaart (penningmeester)
Mevrouw T. Strijker, De Widtstraat 12, 7701 XM Dedemsvaart (secretaris)
De heer W. Veerbeek, Julianastraat 15a, 7701 GH Dedemsvaart
De heer H. Drogt, De Mulderij 3, 7701 RM Dedemsvaart
Mevrouw M. Frankes, Tottenhamstraat 30, 7701 BN 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

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

Doelstelling uit de statuten van PBD
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

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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gesproken. Het zou een goede zaak zijn binnenkort een beslissing te nemen om te komen tot een
verlichting die wat meer licht geeft.

VERSLAG LEDENVERGADERING 22.04.2013

Verslag ledenvergadering, gehouden op 22 april 2013 in gebouw ’t Centrum te Dedemsvaart.
Aanwezig : 73 leden / genodigden. (via presentielijst)

1.OPENING
Openingstoespraak/ welkom door voorzitter Gerrit Schipper
Busstation.
Wij hebben er lang op gewacht, maar vorige week kwam het bericht dat het busstation zijn
oorspronkelijke bestemming terug krijgt. De lijnbussen van het vervoersbedrijf Syntus zullen vanaf
september van dit jaar weer gestald kunnen worden aan de Hoofdvaart. Ook zal de brandweer
vanaf de Markt naar het busstation verhuizen. Een prachtige oplossing en in de huidige brandweer
kazerne komen appartementen voor jongeren. Dat zijn resultaten waar de verantwoordelijke
wethouder trots op mag zijn.
Nieuwe wijk/Schuttevaer:
Tijdens de jaarvergadering van vorig jaar is er ook over de Nieuwewijk gesproken. Wij hebben toen
aangekondigd met de gemeente in gesprek te gaan om te kijken of het mogelijk was deze straat
eerder aan te pakken dan de Schuttevaer. Dit omdat er veel klachten waren over het slechte
wegdek van de Nieuwewijk. Bij de gemeente vonden wij een gewillig oor en inmiddels is de
Nieuwewijk heringericht en wij vinden dat het resultaat mooi is geworden. Ook op deze vernieuwde
Nieuwewijk mag zoals bijna op alle straten in ons dorp 30 kilometer per uur worden gereden. Nu
hopen wij dat binnenkort de Schuttevaer wordt aangepakt. Het wegdek is oud en versleten en het
is nodig dat er een nieuw wegdek komt. De werkzaamheden bij Avondlicht zijn achter de rug, dus
dat hoeft geen beletsel te zijn. Binnenkort komt er van de gemeente een nieuwe planning over de
wegen die de komende jaren zullen worden aangepakt.
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Masterplan Centrum Dedemsvaart:
2012 heeft in het teken gestaan van het aanleggen van 2 parkeerplaatsen. Eén achter de NH kerk
aan de Zacharias Tijllaan en één aan de Langewijk ten westen van de Zeven Linden. Het
parkeerterrein aan de Langewijk heeft nooit ter discussie gestaan maar dat was anders met de
parkeerplaats aan de Tijllaan. In eerste instantie stond een groot deel van de bevolking nogal
sceptisch tegenover het aanleggen van de parkeerplaats. Het terrein is al enig tijd klaar en u hebt
zelf al een mening kunnen vormen hoe het eruit ziet. Wij hebben in ieder geval alleen maar
positieve opmerkingen gekregen. Ook het parkeerterrein aan de Langewijk is helemaal af. Er
kunnen 70 auto’s worden achter gelaten.
Verder is er de afgelopen maanden in de omgeving van de Markt veel werk verricht om de juiste
bekabeling aan te brengen. Het Gebouw Het Centrum is afgebroken en inmiddels zijn de eerste
handelingen verricht om te komen tot een nieuw MFC.
Wat ons wel zorgen baart is de straatverlichting in de Julianastraat. De lantaarnpalen leveren te
weinig licht en daardoor is het te donker in één van de belangrijkste straten van ons dorp. Vanaf 1
juli 2010 wordt er in de vergaderingen van de adviescommissie van het Masterplan over

Kotermeer:
Vorig jaar tijdens de jaarvergadering berichten wij negatief over Kotermeer. Dat had te maken met
de vele vernielingen, die in 2011 waren gepleegd. Nu kunnen wij gelukkig een positiever geluid
laten horen, omdat er veel minder vernielingen hebben plaats gevonden. Het was natuurlijk nog
beter geweest dat er helemaal geen vernielingen waren gepleegd, maar dat is helaas niet waar.
Verder is het positief te melden dat klassen van het Vechtdal College in het kader van de
maatschappelijke stage een aantal keren per jaar naar het Kotermeer gaat om daar zwerfafval in
te zamelen. Een prima initiatief dat wij als plaatselijk belang van harte ondersteunen.
Tijdens de zomervakantie kon er eindelijk gezwommen worden in het Kotermeer. De blauwalg is er
wel geweest, maar dat was vroeger in het seizoen en dat had geen gevolg voor het zwemseizoen.
Er wordt nu gekeken of er een apparaat, airlift genoemd, in het water kan worden geplaatst. Met
de airlift wordt er lucht in het water geblazen en in beweging gebracht. Op deze wijze wordt de
ontwikkeling van blauwalg tegen gegaan. Op andere plaatsen in het land is blauwalg al met succes
bestreden. Wij verwachten dat de gemeente het project ondersteunt en omarmt en dat hierdoor de
betrouwbaarheid van het zwemwater niet langer ter discussie staat. In deze economisch slechte
tijd is het van groot belang dat gezinnen, die niet met vakantie kunnen, wel gebruik kunnen maken
van het zwemwater van het Kotermeer.
Jeugd:
Mede omdat er op de uren van de jongerenwerker bezuinigd moet worden en omdat hij de
beschikbare uren anders moet invullen was het nodig dat er een nieuw jeugdbestuur moest worden
gevormd. Dat is inmiddels gebeurd. Een prima zaak dat er vrijwilligers zijn opgestaan die zich in
willen zetten voor de jeugd. Het bestuur is er dus maar er moeten nog wat vrijwilligers bij komen,
die het mede mogelijk maken dat de jeugdsoos op geplande avonden open kan blijven. Voelt u zich
aangesproken geef meldt dat dan even. Het is belangrijk dat er voor de jeugd in het dorp een
goede opvang is.
Dedemsvaria:
Tot slot nog iets over de Dedemsvaria. Ook hiervoor zijn een vijftal enthousiastelingen bezig om
een programma in elkaar te zetten. Petje af voor het vijftal. De boodschap van onze kant is deze
mensen niet alleen te laten staan/werken, maar ze te ondersteunen. De financiën om zaken te
kunnen regelen zijn belangrijk maar ook het mee helpen bij de uitvoering van het programma is
van groot belang. Wij hopen dat er voldoende vrijwilligers opstaan, die iets voor het Dedemsvaria
Comité willen betekenen. De voorzitter Maikel van Marle is vanavond hier aanwezig en als u iets
met hem wilt regelen dan weet ik zeker dat hij daarvoor open staat.
Veel succes Dedemsvaria Comité.
Bericht van verhindering : J. Martens / B. Kamps / Buurtvereniging Huisturf / Pl. Belang Balkbrug
(ook jaarvergadering vanavond)
Bijzonder welkom : wethouder Douwe Prinsse, mw. Baarslag, dhr. Van Faassen, dhr. Otter, dhr. Schulte, dhr.
Perlot

2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 23.04.2012
Geen bijzonderheden, deze worden goedgekeurd.
3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Geen
4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2012
Toelichting door penningmeester Gert de Vogel
* ontvangsten hoger dan begroot
* dit jaar minder uitgaven
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4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2012

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

* geen op- of aanmerkingen

Op gepaste wijze middels een bloemetje en afscheidskadootje wordt Klaas Thalen bedankt voor
zijn inzet en betrokkenheid bij Plaatselijk Belang Dedemsvaart.
Nieuw bestuurslid Stefan Mensink ontvangt namens Pl. Belang Dedemsvaart een welkomst
bloemetje en hem wordt veel succes gewenst in zijn nieuwe funktie.

4.b. verslag kascontrolecommissie (door de heer J. Mol en de heer M. van Marle)
De kascontrole commissie geeft aan dat dit prima in orde is. Op 03 april jl een bezoek gebracht aan
penningmeester Gert de Vogel (PBD). Ontvangsten/uitgaven gecontroleerd.
Verzoek om decharge te verlenen aan de penningmeester Gert de Vogel
Ook heeft de kascontrolecommissie de kas van Moedige Moeders gecontroleerd, dit betrof een eenvoudige
administratie.
Wel zijn er zorgen om het voortbestaan van Moedige Moeders.
De kas klopte perfect dus ook bij deze het verzoek om decharge te verlenen aan mw. Ritfeld / penningmeester
Moedige Moeders.
4.c. benoeming kascontrole commissie.

Bron www.dedemsvaartinvogelvlucht.nl

De heer Mol zal vertrekken uit de kascontrolecommissie. Voor hem in de plaats wordt benoemd de heer Ben
Juurlink.
De heer Mol wordt op gepaste wijze bedankt voor de inzet voor Pl. Belang Dedemsvaart

6. MOEDIGE MOEDERS

4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2012 en begroting 2013

Toelichting uit de huidige stand van zaken Moedige Moeders door bestuurslid PBD : Hanneke van Dijk

Deze wordt definitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester Gert de Vogel
4.e. jaarverslag secretaresse

Waar het bestuur van Moedige Moeders zich het afgelopen mee bezig heeft gehouden.

Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering.

De Moedige Moeders komen maandelijks bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken en
eventuele nieuwe programma’s te organiseren. Ook wordt hierbij de web-site besproken en
eventueel aangepast.
Iedere maand is er een praatgroep voor ouders van verslaafde kinderen onder begeleiding van
professionele hulp. Dit doen wij nu voor het vierde jaar. Er is veel vraag naar deze hulp en we
hebben ook verschillende deelnemers uit de gemeente Hardenberg. In 2011 hebben hebben we
een interview aan de krant gegeven om deze groep onder de aandacht te brengen.
Dit jaar geven we voor het vijfde jaar weerbaarheidtrainingen op de basisscholen voor groep 8. De
trainingen worden verzorgd door St.Voorkom en betaald door MMD. De voorlichtingsavond voor
ouders hebben we gegeven op 1 oktober 2012 voor de 7 scholen in Dedemsvaart en op 3 oktober
2012 voor de 3 scholen in Balkbrug en Oud-Avereest.
Omdat er veel vraag was over het internetten en cyberpesten hebben we op 20 maart 2013
iemand uitgenodigd van een bedrijf uit Arnhem om de ouders wegwijs te maken en eventuele
vragen te beantwoorden. Er was een redelijke opkomst en ook de Dedemsvaartse krant was hierbij
aanwezig.
Ook hebben we dit jaar,17 januari 2013, meegedaan met het project van de gemeente over het
meedenken over het drankgebruik onder jongeren. Er waren meerdere instanties bij aanwezig, o.a.
Tactus, de politie, de Stuw, politiek en kerk. Op 28 februari 2013 had dit een vervolg in de
Gashouder in Dedemsvaart.
Wij hopen in het jaar 2013 weer voor verrassende ontwikkelingen te komen

Met betrekking tot Moedige Moeders : reakties vanuit de vergadering :
> Heidi Mensink : doet een oproep voor een bijdrage voor Moedige Moeders
> Dhr. H. Jabben zegt een eventuele bijdrage toe vanuit de buurtvereniging de Flierefluiters
> Dhr. J. Uythof geeft aan of het niet mogelijk is vanuit PBD (saldo’s) een financiele bijdrage te storten op
Moedige Moeders.
5. BESTUURSVERKIEZINGEN
Aftredend en niet herkiesbaar de heer Klaas Thalen
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Stefan Mensink
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

7. RONDVRAAG
De voorzitter vraagt of schriftelijke stemming gewenst is aan de vergadering : NIEMAND reageert hierop, dus
er zal bij acclamatie gestemd worden.

7.1.

Mw. Krol pleit voor het opruimen van zwerfvuil in Dedemsvaart

Er zijn geen tegenkandidaten ontvangen.

7.2.

dhr. Kuik vraagt aandacht voor het schelpenpad (entree van ons dorp) – overleg HVA

Met bovenstaande voorstel wordt door de vergadering ingestemd. De voorgestelde kandidaat gaat hiermede
akkoord en de benoeming wordt dan ook aangenomen door betrokkene, met dank in het gestelde vertrouwen.
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dhr. Kuik vraagt aandacht voor de hoogte van de struikgewassen bij de afrit Dedemsvaart
dhr. Kuik vraagt aandacht voor de vlonders (t.o. Bella Roma) – kinderen die de straat op rennen
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7.3.

dhr. Jabben vraagt aandacht voor de snelheid op de Sportlaan > 100 km
dhr. Jabben vraagt aandacht voor het schoonmaken van de verkeersborden
dhr. Jabben vraagt aandacht voor de parkeerplaats Sportpark

7.4.

dhr. Supheert vraagt aandacht voor de mogelijke sluiting Veldzicht Balkbrug
Is het niet verstandig om als PBD samen op te trekken met PBB “samen sterk”
Gerrit Schipper neemt kontakt hierover op met Henk Hof / voorzitter PBB

7.5.

dhr. G. Vogelzang vraagt aandacht voor Glasvezel / Reggefiber en voor een mogelijk televisie kanaal
Dedemsvaart (interactieve TV)


tzt zal dhr. Vogelzang hier verder op ingaan

8.

PAUZE

9.

WETHOUDER DOUWE PRINSSE AAN HET WOORD
Presentatie ontwikkelingen Sociaal Domein
Participatie wet
Veranderen van “waar heb ik recht op …”  “wat heb ik nodig om te funktioneren”
Zelfredzaamheid

Jaarverslag PBD / 2013
9
Bestuursleden PBD : Gerrit Schipper, Tineke Strijker, Willem Veerbeek, Hanneke van Dijk, Gert de
Vogel, Harry Drogt, Klaas Thalen, Marleen Frankes, Maus Westerbaan
Doelstelling PBD : Het doel van de vereniging is het bevorderen van het algemeen welzijn van de
inwoners van Dedemsvaart en omgeving.
Waar heeft PBD zich zoal het afgelopen jaar mee bezig gehouden ?
Het afgelopen jaar zijn er een groot aantal zaken de revue gepasseerd in het bestuur PBD. We willen u
een aantal zaken noemen.
airlift plaatsing Kotermeer
speelplek/uitlaatplek voor honden

10.

SLUITING
Sluiting : 22.10 uur

schelpenpaden
hondenuitslaatstrook
verlengen trottoir langs Langewijk

Aansluitend is er gelegenheid voor een hapje en een drankje

reinigen verkeersborden en verlichtingsarmaturen
parkeerplaats hoek Sportlaan/Eiberweg
beplanting langs fietspad Valkeniersweg
Volleybalnet Hoofdvaart
Berm langs Hoofdvaart Zuidzijde
Bermen langs Nieuwe Wijk
Kotermeerbrug
Monitoren snelheid diverse lokaties

Bron : www.dedemsvaartinvogelvlucht.nl

Overgroeiende beplanting trottoirs
Lichtmasten staan in de boom
Tegelpaden langs opgewaardeerde straten in Vogelbuurt
Straatwerkzaamheden
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Opruimen gesloopte panden
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Thema bijeenkomsten Sociaal Domein bijgewoond

Paaltjes van Rooijenshoofdwijk

Kruising Magnolia Langewijk

GrasbetonstenenTottenhamstraat

Snippergroen

Brief over rioolverstoppingen Bartokstraat

Verplaatsen straatnaambord van Goghstraat

Handhaving op honden uitlaten

Boomwortels in fietspad langs Kotermeer t.h.v. zwembad de Kiefer

STIMULAND 03 juni 2013

Schapenkeutels

Groot Onderhoud Wegen 2013

Project energie besparing

Organisatie Dodenherdenking 2013

Windenergie

Fietspad langs Linderweg – Zuidwolderstraat

Yarden

Organisatie van de maandeijkse inloopspreekuren voor bewoners uit Dedemsvaart
Voorstel andere routing scholen Ark/Eiber in kader veiligheid - Mien Ruyslaan
Hondenspeelweide Kotermeer
WC Unit Kotermeer – posters

Nieuw 2013 bijeenkomst Stimuland : bijeenkomst Dedemsvaartse organisaties
Uit de gehouden inventarisatie op het gebied van leefbaarheid in Dedemsvaart bleek dat
verschillende organisaties het zinvol vonden om elkaar beter te leren kennen, zodat je elkaar

Bomen Oranjewijk

makkelijker weet te vinden. Plaatselijk Belang heeft het initiatief genomen om naar aanleiding

Afronding project “opwaarderen woonomgeving”

hiervan een bijeenkomst te organiseren en wel op maandagavond 3 juni. Hierbij waren ruim 50

Reclame borden rotonde Julianastraat

concrete suggesties in groepen uitgewerkt door de Waardewijzer in te vullen. Conclusie van de

Onderhoud sloten in de Kern van Dedemsvaart

avond: ‘Elkaar ontmoeten zorgt dat je elkaar leert kennen. Dat leidt tot klikken, gunnen en

Fietspad langs Kotermeer
Wateroverlast Kotermeer
Straatwerk na aanleg glasvezel

mensen van 35 organisaties aanwezig, professionals en vrijwilligers. Aansluitend zijn verschillende

verbinden.’
Resultaten, ideeën, suggesties van 3 juni
De bijeenkomst van 3 juni heeft geleid tot een heel rijtje aan suggesties en wensen. Een
samenvatting (per groep een andere kleur):
-

o

Maaiwerkzaamheden Hoofdvaart
Onoverzichtelijke situaties ter hoogte van Hoofdvaart West/Sportlaan

-

Bushaltes aan de Nieuwe Wijk

-

N377
N48

Onderhoud Meubilair Kotermeer
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Verlichting Julianastraat

Ambulante begeleiding - Dekibo

Markt van organisaties waarbij stichtingen en verenigingen zichzelf aan elkaar presenteren.
Samenwerking/afstemming tussen verenigingen en instellingen met name op straat/wijkniveau
Bereikbaarheid verbeteren door een lokale sociale kaart op Dedemsvaart niveau. Mensen
weten dan beter de weg te vinden.

-

De Stuw zou een coördinerende functie kunnen vervullen in de beschikbaarheid van
vrijwilligers van de vele verenigingen en instellingen.

-

Afstemming/samenwerking tussen verschillende groeperingen die kwetsbare groepen
begeleiden.

-

Vraag/meldpunt, soort loket voor als je niet weet bij wie je terecht kunt. Er kunnen dan direct
verbindingen worden gelegd. Zoveel mogelijk partijen hierbij betrekken.

-

Het verbindingsnetwerk organiseren; gezichten achter de organisaties leren kennen, zodat de
ingang makkelijker wordt. Je weet elkaar makkelijker te vinden.

Jeugdzaken
Openbare verlichting

Basisschool en De Stuw (vrijwilligerscentrale)

verbeteren.

Aandacht voor meldpunt vernielingen
Verplaatsingen brievenbus Magnolia

o

Kansrijk, want zo krijg je een beeld van organisaties binnen Dedemsvaart.

Busstation

Aanplant Koningslinde

Meer samenwerking tussen:

-

MFC: elkaar kennen creëert kansen. Ontmoeten = leren kennen = klikken, gunnen en
verbinden.

-

Sociale media benutten.

-

Er zijn volop samenwerkingsmogelijkheden – behoeften van mensen, vervoersregeling,
vrijwilligers bij de kerk. Bijvoorbeeld eens per maand een ontmoeting op ongedwongen wijze
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(bijv. businesscafé), misschien straks in het nieuwe MFC! Door elkaar te ontmoeten en je
presenteren, gebruik maken van elkaars mogelijkheden en deskundigheid. Sommige
organisaties en initiatieven sluiten naadloos op elkaar aan. Speerpunt: elkaar beter leren
kennen!
-

Afstemming tussen zorgorganisaties verbeteren; sociaal geïsoleerde mensen gezamenlijk meer

-

Actieve werving vrijwilligersbank, gericht benaderen

-

Leefbaarheidsmakelaar, die actief verbindingen legt tussen organisaties, vrijwilligers en

betrekken bij de maatschappij.

bedrijven
-

Netwerkbijeenkomsten in kleiner verband/op thema (natuur/cultuur, leed achter de voordeur)

-

Eén keer per jaar in de setting van vanavond bijeen komen. Dan ook een inhoudelijk thema
toevoegen dat voor meer organisaties interessant is (bijvoorbeeld presentatie ‘vinden en
binden van vrijwilligers’ door Rob de Jong), zoals nu in Dalfsen gebeurt.

Vervolg
Plaatselijk Belang Dedemsvaart heeft de suggesties besproken. Deels vullen de ideeën elkaar aan
en zijn ze te clusteren. PB neemt zelf het initiatief om met een aantal suggesties aan de slag te
gaan. De Stuw heeft de medewerking toegezegd, maar wij kunnen ons ook voorstellen dat anderen
mee willlen denken en/of praten. Zij zijn van harte welkom zich dan bij PB te melden. Wanneer u
zelf met één van de suggesties aan de slag bent of gaat, dan zou het een goede zaak zijn PB
daarvan op de hoogte te brengen.
Wij houden graag het overzicht van de lopende initiatieven en kunnen zonodig zaken koppelen.

Ook in 2013 : Maandelijks verchijnt er (na iedere bestuursvergadering) een nieuwsbrief op
de website van Plaatselijk Belang Dedemsvaart, van zaken die er spelen op dat moment en
zaken waar het bestuur mee bezig is.
Overleg met buurtverenigingen
Het overleg met de buurtverenigingen heeft een vervolg gekregen ook in 2013 : 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
Jaarlijks organiseert PBD de dodenherdenking op 04 mei. Indruk van de dodenherdenking 2013 :

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

Structureel maandelijks overleg met de gemeente Hardenberg (verslagen zijn te vinden op de site)
Algemeen / Diversen :

Raads- en commissievergaderingen

overleg met de Veste

PBD bezoekt maandelijks de Raads- en commissievergaderingen. Speciale aandacht voor de
onderwerpen aangaande Dedemsvaart.

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

Totaal aantal leden PBD

1x per 6 weken overleg met de gemeente
2x per jaar overleg met DMC (Dedemsvaartse Middenstands Centrale)

Communicatie richting leden / internet site
Communicatie veelal via pers, en via de internetsite van PBD: www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl

Nieuwsbrief Plaatselijk Belang
Dedemsvaart
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
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Bron ; www.dedemsvaartinvogelvlucht.nl

Op dit moment rond de 1241 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
INLOOPSPREEKUUR VOOR BURGERS : iedere laatste maandag van de maand van 19.00 – 19.30 uur
in gebouw ’t Centrum en inmiddels 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.
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WIJ HEBBEN U NODIG !
OM MET EEN ZO KRACHTIG MOGELIJKE STEM TE KUNNEN
SPREKEN
Vernieuwde website : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
De website PBD wordt steeds vernieuwd ! Neem gerust eens een kijkje en laat ons (Bestuur PBD) zaken
horen.

FINANCIEEL OVERZICHT 2013.
Ontvangsten

2013

Jaarverslag PBD / 2013
Contributie
€
9

Begroting 2013
5449,50

€

5400,00

2012
€

5535.00

Bestuursleden PBD : Gerrit Schipper,
Tineke Strijker,€ Willem
Veerbeek, Hanneke
van
Dijk, Gert de
Donaties/Subsidies
€
1904,00
1900,00
€
1904,00
Vogel, Harry Drogt, Klaas Thalen, Marleen Frankes, Maus Westerbaan

Rente

€

396,92

€

Overige:

€

327,05

€

450,00

€

469,40

€

345,33

€

8253,73

Doelstelling PBD : Het doel van de vereniging is het bevorderen van het algemeen welzijn van de
inwoners van Dedemsvaart en omgeving.
Waar heeft PBD zich zoal het afgelopen jaar mee bezig gehouden ?

Totalen:

€

8077,47

€

7750,00

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

Uitgaven
Ledenwerving

2013

airlift plaatsing Kotermeer

Begroting 2013

2012

€

0,00

€

500,00

€

115,31

€

2485,11

€

2700,00

€

2277,13

Adm/Secr. Kosten hondenuitslaatstrook
€
1366,47

€

2000,00

€

1291,71

verlengen trottoir
langs
Langewijk €
€
1537,31

1200,00

€

1047,20

reinigen verkeersborden
en verlichtingsarmaturen
Diversen/onvoorzien
€
81,00
€
1000,00

€

315,11

€

5046,46

Vergaderkosten

Acties

speelplek/uitlaatplek voor honden
schelpenpaden

parkeerplaats hoek Sportlaan/Eiberweg

Totalen:

€
5469,89
€
beplanting langs
fietspad
Valkeniersweg

7400,00

Volleybalnet Hoofdvaart

Toelichting:
Ontvangsten:

Berm langs Hoofdvaart Zuidzijde
Bermen langs Nieuwe Wijk

Subsidies:
Contributie:

Kotermeerbrug
€ 5449,50 geïncasseerd via incasso en kwitanties.

€ 1904,00 van gemeente Hardenberg, inclusief € 200,- herdenking 4 mei.

Acties:

Monitoren snelheid diverse lokaties

Uitgaven:

Overgroeiende beplanting trottoirs

Gemaakte kosten: € 99,75 en € 81,00 teruggeboekt door diverse leden.

staan in
deeen
boom
De ledenwervingkostenLichtmasten
bestaan uit kosten
van
advertentie in Variakrant.
De kosten adm. /secretariaatskosten zijn; de website, onkostenvergoeding voor bestuursleden, drukkosten en
bankkosten.
Tegelpaden langs opgewaardeerde straten in Vogelbuurt
De uitgaven bij de post Acties bestaan onder andere uit kosten in verband met afscheid, kosten advertenties,
Straatwerkzaamheden
ondersteuning Dedemsvaria, balpennen in kader van vrienden van de kotermeer, attenties, kosten voor de
rotonde Julianastraat/Langewijk en herdenking 4 mei.
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Opruimen gesloopte panden

Aantal leden per 31 december 2013 is 1241.
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Overzicht saldi en ontvangsten/uitgaven 2013.
Saldo rekening courant + spaarrekening 01-01-2013:
Totale inkomsten:
Rekening courant 2013:
Spaarrekening 2013:

€
€

7.680,55
396,92

Totale uitgaven 2013:

€

5.469,89

Saldo rekening courant + spaarrekening 31-12-2013.

Notities

€ 29.122,48

€ 31.730,06

Saldo rekening courant + Spaarrekening op basis van afschrift 31-12-2013:

€ 31.730,06

Begroting 2014:
Ontvangsten:
Contributie
Subsidie
Rente

€ 5400,00
€ 1900,00
€ 400,00

€ 7700,00

Uitgaven:
Ledenwerving
Vergaderkosten
Adm/secr. Kosten
Acties
Diversen/onvoorzien

€ 500,00
€ 2800,00
€ 1700,00
€ 1800,00
€ 200,00
€ 7000,00

Gert de Vogel
Penningmeeser Pl. Belang Dedemsvaart
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