
Jaarpresentatie 2010



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte leden, 
 
Het jaar 2010 was een bijzonder jaar. Vooral omdat wij veel aandacht hebben besteed aan de 
ontwikkeling en het realiseren van het Masterplan Centrum Dedemsvaart.  
De gemeente heeft ons daarvoor alle ruimte geboden 
Het eerste gedeelte van het project, het herinrichten van de Julianastraat waarbij het principe 
“shared space” is toegepast, nadert zijn voltooiing.  
 
                  Van shared space zult u als toekomstige gebruiker binnenkort meer horen. 
 
Wij vinden het erg belangrijk dat door de veranderingen het centrum van ons dorp wordt versterkt 
en de aantrekkingskracht nog groter wordt. Kortom het is een prachtig project waarmee 
Dedemsvaart nadrukkelijk op “de kaart” wordt gezet. 
 
De regie is in handen van de gemeente en dat wordt op een prima wijze gedaan. Over alle 
onderdelen van de plannen wordt goed gecommuniceerd en inspraak is zeker mogelijk. 
Wij zijn erg tevreden over de mogelijkheden die ons worden geboden om over de plannen mee te 
praten. Bestuursleden van Plaatselijk Belang hebben zitting in de adviescommissies van Het 
Masterplan Centrum Dedemsvaart en van ’t Gebouw Het Centrum 
 
Het is voor ons een intensief en boeiend jaar geweest. Wij vinden het belangrijk dat Plaatselijk 
Belang bij de verdere veranderingen van het Centrumplan betrokken blijft en dat willen wij in de 
toekomst met uw steun graag voor Dedemsvaart blijven doen. 
 
Gerrit Schipper 
voorzitter. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD DOOR VOORZITTER GERRIT SCHIPPER 
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Uitnodiging 
 
Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving” d.d. 
Dinsdag 05 april  2011 om 20.00 uur in gebouw ’t Centrum, Julianastraat 54 te Dedemsvaart. 
 

AGENDA 
 

1. Opening door voorzitter Gerrit Schipper 
2. Notulen : Algemene Ledenvergadering d.d. 28 april 2010 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Financiële stukken / verslag boekjaar 2010      

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2010 door Riet Vogelzang 
 verslag kascontrole commissie 
 vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2010 begroting 2011 
4.b. jaarverslag secretaresse 

      5.   Bestuursverkiezingen : 
 > Aftredend en herkiesbaar de heer Klaas Thalen 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Klaas Thalen 
 > Aftredend en herkiesbaar de heer Gert de Vogel 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Gert de Vogel 
 >Aftredend en herkiesbaar de heer Harry Drogt 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Harry Drogt 
 > Aftredend en herkiesbaar de heer Gerrit Schipper 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Gerrit Schipper 
 > Aftredend en niet herkiesbaar de heer Joop Supheert  
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Hanneke van Dijk 
 > Aftredend en herkiesbaar mevrouw Tineke Strijker  
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Tineke Strijker, voor  
 een periode van 1 jaar 
 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 

6. Benoemen lid van kascontrole commissie ivm vertrek van dhr. H. Bakker 
7. Status automatische incasso’s door penningmeester Riet Vogelzang 
8. Rondvraag (zijn er vooraf reeds vragen voor de rondvraag, wellicht kunt u ze voorafgaande 

aan de vergadering  mailen naar info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl) 
9. Sluiting 
10. Pauze 
 

De stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 28 maart downloaden via de site : 
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl en/of op te vragen bij het Secr. PBD 0523-617848 
 
Na de pauze zal er een toelichting worden gegeven over de vorderingen van het nieuwe MFC 
(Multi Funktionele Centrum)  door de projectleider Heidi Mensink. Vervolgens zal de heer W.R. 
Foorthuis een lezing geven over Shared Space. De Julianastraat wordt als zodanig ingericht. 
De heer Willem Foorthuis is als directeur werkzaam bij het Keuning-instituut te Groningen, een 
instelling die zich heeft gespecialiseerd in ruimtelijke en culturele transformatie processen in 
Nederland en daarbuiten. Van het verkeersconcept Shared Space of Gedeeld Ruimtegebruik is 
Foorthuis een belangrijke pleitbezorger. 
 

UITNODIGING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
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) en/of bij ; 
Mevrouw R. Vogelzang, Rheezerend 166, te 7701 BK Dedemsvaart (tel.nr. 0523-612367) 
 
Of gewoon per email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
 
 
Het contributiegeld werd jaarlijks geind, maar ingaande 2010 vond dit door een automatische 
incasso plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelstelling uit de statuten van PBD 

Lidmaatschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuurssamenstelling PBD in het jaar 2010 
 
De heer G. Schipper, Rozenheim 46, 7701 NG Dedemsvaart (voorzitter) 
Mevrouw R. Vogelzang, Rheezerend 166, 7701 BK  Dedemsvaart (penningmeester) 
Mevrouw T. Strijker, De Widtstraat 12, 7701 XM Dedemsvaart (secretaris) 
De heer J. H. Supheert, Hoofdvaart 26, 7701 JL Dedemsvaart 
De heer W. Veerbeek, Julianastraat 15a, 7701 GH Dedemsvaart 
De heer K. Thalen, Moerheimstraat 69, 7701 CB Dedemsvaart 
De heer G. de Vogel, Wisseling 32, 7701 GS Dedemsvaart 
De heer H. Drogt, De Mulderij 3, 7701 RM Dedemsvaart 
Mevrouw M. Frankes, Tottenhamstraat 30, 7701 BN Dedemsvaart 
 
 
 
 
Internetsite : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
Email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
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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 
 
 
 
 
 
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) en/of bij ; 
Mevrouw R. Vogelzang, Rheezerend 166, te 7701 BK Dedemsvaart (tel.nr. 0523-612367) 
 
Of gewoon per email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
 
 
Het contributiegeld werd jaarlijks geind, maar ingaande 2010 vond dit door een automatische 
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Verslag ledenvergadering, gehouden op 28 april 2010 in gebouw ’t Centrum te 
Dedemsvaart. 
Aanwezig : 65 leden / genodigden. (via presentielijst) 
 

 

 

 

1.OPENING 

Opening door voorzitter Gerrit Schipper :  

10 jarig bestaan: 
Vandaag precies10 jaar geleden werd de vereniging Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving 
opgericht. Het leek ons een leuk idee daarom juist vandaag onze ledenvergadering te houden. 
Na de gemeentelijke herindeling ontstond de vereniging om voor het belang van het dorp, in de 
gemeente Hardenberg, op te komen. Na wat aanloop problemen met de plaatselijke overheid wordt 
er nu constructief overleg gevoerd met de bestuurders en ambtenaren. Er is maandelijks overleg 
met de contact ambtenaar de heer De Vries, maar ook is de afgelopen tijd heer Jansen, als 
gebiedswethouder altijd voor ons bereikbaar geweest. Over het algemeen ben ik tevreden over de 
projecten, die zijn gerealiseerd of die in de nabije toekomst worden gerealiseerd. Denk hierbij aan: 
 

de rotonde Industrieweg/Langewijk/Het Rheezerend 
De reconstructie van de wegen op het industrieterrein 
een kunstgrasveld op “De Boekweit” 
reconstructie van het Rheezerend 
de nieuwe bedrijventerreinen 
woon/zorgcomplexen De Magnolia, Buitengaats, Judith van Marlelaan 
de wijk Kotermeer 
het centrumplan 
de woonwijk Bransveen 
de nieuwe school Het Vechtdal College. 
 

maar er blijven nog wel een aantal zaken over die voor verbetering vatbaar zijn. Hoe gaat het 
verder met ’t Gebouw Het Centrum. Ook een onderkomen voor de jeugd staat op deze lijst en de 
entree Zuidwolderstraat m.n. voormalig Arizona, blijft onze aandacht houden. De wegen 
Ommerkanaal/Nieuwewijk en Schuttevaer zijn dringend aan een nieuw wegdek toe. Dit is al ruime 
tijd geleden onder de aandacht van de gemeente gebracht. Verder zijn er nog tal van kleinere 
zaken, die op de agenda staan. 
Er is dus nog genoeg werk te doen. Wij blijven actief en alert. Wij gaan gewoon verder op de 
ingeslagen weg om de belangen van Dedemsvaart te behartigen. De enige uiting van het 2e 
lustrum van de vereniging is het gebakje dat u vanavond bij de koffie hebt gekregen. 
 
Nu wil ik graag op een aantal zaken, die ons het afgelopen jaar bezig hebben gehouden wat 
uitvoeriger ingaan. 
  

VERSLAG LEDENVERGADERING 28.04.2010 
Voltooiing viaduct Stegerensallee: 
Na 8 maanden omrijden of gebruik maken van een moeilijk berijdbare Van Rooijens Hoofdwijk is 
op 12 april jl het viaduct Stegerensallee in gebruik genomen. Eindelijk kunnen de inwoners van 
Dedemsvaart, die voor hun werk in Twenthe moeten zijn weer van de kortste weg gebruik maken. 
Een paar bestuursleden van plaatselijk belang hebben 3 willekeurige dedemsvaarters even in de 
bloemetjes gezet vooraf gaand aan hun dagelijkse reis. Hopelijk heeft de afsluiting van de 
Stegerensallee de uitvoerders en beslissers van een project (aanleg rijksweg 36) aan het denken 
gezet dat niet alleen het project belangrijk is, maar ook de mensen, die er mee te maken hebben. 
 
Verfraaiing entrees: 
De gemeente heeft aan Plaatselijk Belang een bedrag van €30.000 beschikbaar gesteld om 
daarmee de entrees van het dorp te verfraaien. Tijdens de bestuursvergaderingen is er veel over 
gesproken hoe wij dit aan zouden pakken. Wij hebben namelijk 7 invalswegen naar ons dorp. 
Uiteindelijk hebben wij er voor gekozen dat wij voor kwaliteit gaan en met het bedrag de entree 
Zuidwolderstraat/Langewijk/Julianastraat zullen gaan verfraaien . Deze verfraaiing moet aansluiten 
op het nieuwe centrum. Er ligt een plan op tafel om een waterkunstwerk te realiseren. Dit plan 
moet nog wel verder worden uitgewerkt. 
 
 
Het centrumplan: 
Achteer de schermen wordt druk gewerkt aan het centrumplan. Dit jaar in de maand augustus 
wordt begonnen met de realisering van de eerste fase van het plan. Als eerste gaat de 
Julianastraat op de schop. De planning geeft aan, dat de Julianastraat in april/mei 2011 helemaal 
opnieuw moet zijn ingericht. Het komt er wel heel anders uit te zien. De gebruikers van de weg 
hebben dan allemaal evenveel rechten. Wij noemen dat “shared space” . De snelheidslimiet is dan 
op 30 kilometer per uur gesteld. Na de Julianastraat is de Wisseling aan de beurt om opnieuw te 
worden ingericht en zo wordt het hele centrum van ons dorp aangepakt. Enkele bestuursleden van 
Plaatselijk Belang hebben zitting in de adviesgroep en praten dus mee over de invulling van de 
plannen. Ik kan u zeggen dat het er allemaal veel belovend uitziet. Ik maak nog even gebruik van 
de gelegenheid u te wijzen op het projectbureau, dat is gevestigd aan de Julianastraat op de hoek 
van de Tuinstraat. Daar kunt u gerust naar te gaan en wordt u op deskundige wijze voorgelicht. Na 
het zakelijke gedeelte van deze vergadering zullen wethouder Douwe Prinsse en de projectleider 
Hessel Posthuma over het centrumplan aan het woord komen. 
 
jeugdproblematiek: 
Dit onderwerp heeft ons het afgelopen jaar behoorlijk bezig gehouden, omdat gebleken is dat er 
weinig tot niets gedaan werd aan jeugd opvang en dat er geen jongerenwerker actief was in 
Dedemsvaart.  Wij hebben alle politieke partijen in de gemeente uitgenodigd om met ons over de 
problematiek te praten. Dit heeft geresulteerd dat er vanuit de raad collectief vragen zijn gesteld 
aan de wethouder. Vervolgens is er afgesproken dat er binnenkort, op de zaak zal worden terug 
gekomen. Er is een werkgroep gevormd, die zich bezig houdt met het probleem. Wij maken deel 
uit van die werkgroep.  Er is inmiddels ook een jeugdwerker benoemd die zich volledig richt op 
Dedemsvaart Hij heet Ruben Drost en hij zal zich straks even voorstellen. Wij streven nog altijd 
naar een onderkomen voor de jeugd met deskundige leiding. 
 
’t Gebouw Het Centrum: 
Wij weten allemaal dat ’t gebouw Het Centrum nu geëxploiteerd wordt de gemeente en dat er 
achter de schermen druk gewerkt wordt hoe Het Centrum er in de toekomst uit moet gaan zien. 3 
mensen hebben in opdracht van de gemeente gesprekken gevoerd met een 30 tal personen uit de 
gemeenschap. De uitkomst van deze gesprekken zijn naar het gemeentebestuur gestuurd en er 
zullen vervolgstappen worden gezet. Wij vinden dat ‘t Gebouw een centrale plaats in het centrum 
moet krijgen en dat er veel functionaliteiten in onder moeten worden gebracht. Ook bij de invulling 
van de verdere plannen zullen wij graag blijven meepraten. 
 
Publieksdienst gemeente: 
Wij zijn erg blij dat er in het politiebureau aan de Gentiaanstraat een permanente publieksdienst 
van de gemeente is gevestigd. Wij als plaatselijk belang hebben daarvoor in het verleden gepleit.  
Op 7 april is de dienst geopend. 
Naast de publieksdienst blijft ook de politie bereikbaar De openingstijden zijn op  
maandag van 14.30 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur en  
op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.   
De diensten waarvoor u terecht kunt staan op de site van de gemeente.  
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Het Centrum 

Uiteindelijk zijn de “Stichting Het Centrum” en de Gemeente tot overeenstemming gekomen 

over de overdracht van het gebouw “Het Centrum” aan de Gemeente. 
Wij zijn hier jaren mee bezig geweest. Wij zijn zeer benieuwd hoe het nu verder gaat. 

Eindelijk komt er nu een plan voor een nieuw Multifunctioneel Centrum. 

 
Kruising Moerheimstraat Magnolia 

Niets heeft ons de laatste tijd zo bezig gehouden dan deze kruising. 

Heel veel negatieve reacties en verwijten aan ons adres dat wij als PB te weinig actie 

zouden ondernemen om te bewerkstelligen de kruising veiliger te maken hebben wij 
ontvangen. 

Wij vinden het een primaire taak de kruising veiliger te maken, laat dat duidelijk zijn. 

De onveiligheid is voor een deel te wijten aan de te hoge brugleuningen die het uitzicht 
beperken en aan de bocht in de Magnolia, die te dicht op de kruising ligt.   

De onveiligheid is voor een deel te wijten aan die dorpelingen die veel te hard rijden over de 

Magnolia en de Mien Ruyslaan en door het verkeer op de Moerheimstraat dat niet weet of 
ziet dat de voorrangsregels zijn gewijzigd.  

 

 

Wij als Plaatselijk Belang hebben alles in het werk gesteld om dit alles te verbeteren. 
Het was voor ons echter vechten tegen de bierkaai. 

Niet het veiligheidsbesef, maar formaliteiten hebben een streep gezet door het 

bezwaarschrift van Plaatselijk Belang tegen de onveilige kruising. 
De Commissie Bezwaarschriften verklaarde ons bezwaar niet ontvankelijk omdat onze 

statuten daar niet in voorzagen. Het in onze statuten gestelde  

“het kritisch volgen van de overheid” bleek niet voldoende. 

De derde macht ( de ambtenaren ) maakte toen de dienst uit en het college nam zonder ook 
maar enig overleg dat advies over. 

Wij hebben dit na alle voorgesprekken die wij hierover al hadden gehad ervaren als een 

dolksteek in de rug. 
Wij vinden het jammer dat dit is gebeurd en dat Plaatselijk Belang, zoals bij andere 

overlegsituaties, hier niet als volwaardig overlegorgaan is geaccepteerd. 

 
Wij hebben vernomen dat er in mei wederom aanpassingen worden gerealiseerd bij de 

kruising.Wij hopen dat door deze verbeteringen de meest gevaarlijke kruising in de 

Gemeente Hardenberg een stuk overzichtelijker en veiliger zal worden. 

 
Om in de toekomst overlegsituaties niet te frustreren, hebben wij onze statuten aangepast. 

Hierover mag u zich straks uitspreken.  

 
Afsluiting Stegerensallee 

Bericht ontvangen van de gemeente : afsluiting 08 juni 2009  - 05 mei 2010 
 
 

2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 15.05.2008 

Geen bijzonderheden, deze worden goedgekeurd. 

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

* Gerard Froeling, Bert van Faassen met kennisgeving afwezig 

Verder geen binnengekomen stukken en/of afmeldingen. Wel de opmerking dat om 20.00 uur de 
presentatie AED uitleg zal plaatsvinden 
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bloemetjes gezet vooraf gaand aan hun dagelijkse reis. Hopelijk heeft de afsluiting van de 
Stegerensallee de uitvoerders en beslissers van een project (aanleg rijksweg 36) aan het denken 
gezet dat niet alleen het project belangrijk is, maar ook de mensen, die er mee te maken hebben. 
 
Verfraaiing entrees: 
De gemeente heeft aan Plaatselijk Belang een bedrag van €30.000 beschikbaar gesteld om 
daarmee de entrees van het dorp te verfraaien. Tijdens de bestuursvergaderingen is er veel over 
gesproken hoe wij dit aan zouden pakken. Wij hebben namelijk 7 invalswegen naar ons dorp. 
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wordt begonnen met de realisering van de eerste fase van het plan. Als eerste gaat de 
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de gelegenheid u te wijzen op het projectbureau, dat is gevestigd aan de Julianastraat op de hoek 
van de Tuinstraat. Daar kunt u gerust naar te gaan en wordt u op deskundige wijze voorgelicht. Na 
het zakelijke gedeelte van deze vergadering zullen wethouder Douwe Prinsse en de projectleider 
Hessel Posthuma over het centrumplan aan het woord komen. 
 
jeugdproblematiek: 
Dit onderwerp heeft ons het afgelopen jaar behoorlijk bezig gehouden, omdat gebleken is dat er 
weinig tot niets gedaan werd aan jeugd opvang en dat er geen jongerenwerker actief was in 
Dedemsvaart.  Wij hebben alle politieke partijen in de gemeente uitgenodigd om met ons over de 
problematiek te praten. Dit heeft geresulteerd dat er vanuit de raad collectief vragen zijn gesteld 
aan de wethouder. Vervolgens is er afgesproken dat er binnenkort, op de zaak zal worden terug 
gekomen. Er is een werkgroep gevormd, die zich bezig houdt met het probleem. Wij maken deel 
uit van die werkgroep.  Er is inmiddels ook een jeugdwerker benoemd die zich volledig richt op 
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naar een onderkomen voor de jeugd met deskundige leiding. 
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zullen vervolgstappen worden gezet. Wij vinden dat ‘t Gebouw een centrale plaats in het centrum 
moet krijgen en dat er veel functionaliteiten in onder moeten worden gebracht. Ook bij de invulling 
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Publieksdienst gemeente: 
Wij zijn erg blij dat er in het politiebureau aan de Gentiaanstraat een permanente publieksdienst 
van de gemeente is gevestigd. Wij als plaatselijk belang hebben daarvoor in het verleden gepleit.  
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Kruising Moerheimstraat/Mien Ruyslaan/De Magnolia. 
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weer gebruik kunnen maken van de Moerheimstraat en de Nieuwewijk, dus de oorspronkelijke 
route weer kunnen nemen. Verder zal er op de Moerheimstraat tussen de brug en de Nieuwe Wijk 
een maximum snelheid van 30 kilometer worden ingesteld en zal de nieuwe brug van opvallender 
kleuren worden voorzien, wat de veiligheid ten goede moet komen. Het is te hopen dat de 
werkzaamheden, die nog uitgevoerd moeten worden, afdoende zijn om de veiligheid op de kruising 
te blijven waarborgen. In dezelfde raadsvergadering werden door de raad een aantal 
verkeersmaatregelen niet aangenomen. De raad vond dat daar eerst in breder verband naar 
gekeken moest worden gekeken. Plaatselijk Belang heeft zich opgeworpen om daar als platform 
voor te dienen. Op 21 juni van dit jaar zullen de bestuursleden v.d. buurtverenigingen, de 
bewoners van De Magnolia en de Mien Ruyslaan worden uitgenodigd om met elkaar te praten over 
de verkeersveiligheid. Veilig Verkeer Hardenberg en de Politie zullen hier ook over mee praten. 
 
Het publieke domein:  
In het voorwoord van het jaarboekje heb ik er hierover al een opmerking gemaakt. Het publieke 
domein, is van ons allemaal en voor ons allemaal. Wat ons steeds meer zorgen maakt is hoe een 
klein gedeelte van de maatschappij om gaat met het gebruik van het publieke domein, zeg maar 
de straat en het gegeven dat er steeds minder mensen, al dan niet in overheid dienst, op letten dat 
het netjes blijft in uw eigen omgeving. Er zit niets anders op dan daar met elkaar op te letten. Dit 
komt ten goede van de leefbaarheid. Wij willen graag dat u de vernielingen en overlast zaken bij 
ons meldt. Dat is via de website van plaatselijk belang mogelijk. Wij zullen dan zorgen dat deze 
zaken dan terecht komen bij de instellingen die het moeten weten. Wij rekenen op u. 
 
 
2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 28.04.2010 

Naar aanleiding van deze notulen worden de volgende op- of aanmerkingen gemaakt : 

2.1. Nav punt 7.3. Opmerking : betreft een gelijkwaardige kruising / borden zijn correct. 

Verder geen bijzonderheden, deze notulen worden dan ook goedgekeurd.  

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

Speciaal welkom voor Douwe Prinsse ivm het centrumplan, Plaatselijk Belang Balkbrug, De “Pers”. Met 
kennisgeving afwezig Klaas Thalen en Jan Martens. Aanvullend zal Ruben Drost (jongerenwerker) zich nog 
even presenteren vanavond. De heer Meulman zal later aanwezig zijn deze avond. 

4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2009 

Toelichting door penningmeester Riet Vogelzang.  

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2009 

Toelichting op het punt/onderwerp Dodenherdenking. Dit betreft een subsidie van 1704 euro van de gemeente 
en tevens 200 euro van de gemeente (totaal 1904 euro) 

4.b. verslag kascontrolecommissie 

Dhr. Bakker heeft samen met de heer Frankes de kasstukken gecontroleerd. Prima voor elkaar. (incl. de 
financieen van Moedige Moeders)  Er wordt dan ook decharge verleend aan de penningmeester. 

4.c. benoeming kascontrole commissie. 

Dhr. Bakker treedt af als lid van de kascontrole commissie en wordt bij deze ook bedankt.  De heer J. Mol 
wordt benoemd als opvolger van de heer Bakker. 

4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2009 

Deze wordt definitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester mw. Vogelzang 

4.e. begroting 2010 

Voltooiing viaduct Stegerensallee: 
Na 8 maanden omrijden of gebruik maken van een moeilijk berijdbare Van Rooijens Hoofdwijk is 
op 12 april jl het viaduct Stegerensallee in gebruik genomen. Eindelijk kunnen de inwoners van 
Dedemsvaart, die voor hun werk in Twenthe moeten zijn weer van de kortste weg gebruik maken. 
Een paar bestuursleden van plaatselijk belang hebben 3 willekeurige dedemsvaarters even in de 
bloemetjes gezet vooraf gaand aan hun dagelijkse reis. Hopelijk heeft de afsluiting van de 
Stegerensallee de uitvoerders en beslissers van een project (aanleg rijksweg 36) aan het denken 
gezet dat niet alleen het project belangrijk is, maar ook de mensen, die er mee te maken hebben. 
 
Verfraaiing entrees: 
De gemeente heeft aan Plaatselijk Belang een bedrag van €30.000 beschikbaar gesteld om 
daarmee de entrees van het dorp te verfraaien. Tijdens de bestuursvergaderingen is er veel over 
gesproken hoe wij dit aan zouden pakken. Wij hebben namelijk 7 invalswegen naar ons dorp. 
Uiteindelijk hebben wij er voor gekozen dat wij voor kwaliteit gaan en met het bedrag de entree 
Zuidwolderstraat/Langewijk/Julianastraat zullen gaan verfraaien . Deze verfraaiing moet aansluiten 
op het nieuwe centrum. Er ligt een plan op tafel om een waterkunstwerk te realiseren. Dit plan 
moet nog wel verder worden uitgewerkt. 
 
 
Het centrumplan: 
Achteer de schermen wordt druk gewerkt aan het centrumplan. Dit jaar in de maand augustus 
wordt begonnen met de realisering van de eerste fase van het plan. Als eerste gaat de 
Julianastraat op de schop. De planning geeft aan, dat de Julianastraat in april/mei 2011 helemaal 
opnieuw moet zijn ingericht. Het komt er wel heel anders uit te zien. De gebruikers van de weg 
hebben dan allemaal evenveel rechten. Wij noemen dat “shared space” . De snelheidslimiet is dan 
op 30 kilometer per uur gesteld. Na de Julianastraat is de Wisseling aan de beurt om opnieuw te 
worden ingericht en zo wordt het hele centrum van ons dorp aangepakt. Enkele bestuursleden van 
Plaatselijk Belang hebben zitting in de adviesgroep en praten dus mee over de invulling van de 
plannen. Ik kan u zeggen dat het er allemaal veel belovend uitziet. Ik maak nog even gebruik van 
de gelegenheid u te wijzen op het projectbureau, dat is gevestigd aan de Julianastraat op de hoek 
van de Tuinstraat. Daar kunt u gerust naar te gaan en wordt u op deskundige wijze voorgelicht. Na 
het zakelijke gedeelte van deze vergadering zullen wethouder Douwe Prinsse en de projectleider 
Hessel Posthuma over het centrumplan aan het woord komen. 
 
jeugdproblematiek: 
Dit onderwerp heeft ons het afgelopen jaar behoorlijk bezig gehouden, omdat gebleken is dat er 
weinig tot niets gedaan werd aan jeugd opvang en dat er geen jongerenwerker actief was in 
Dedemsvaart.  Wij hebben alle politieke partijen in de gemeente uitgenodigd om met ons over de 
problematiek te praten. Dit heeft geresulteerd dat er vanuit de raad collectief vragen zijn gesteld 
aan de wethouder. Vervolgens is er afgesproken dat er binnenkort, op de zaak zal worden terug 
gekomen. Er is een werkgroep gevormd, die zich bezig houdt met het probleem. Wij maken deel 
uit van die werkgroep.  Er is inmiddels ook een jeugdwerker benoemd die zich volledig richt op 
Dedemsvaart Hij heet Ruben Drost en hij zal zich straks even voorstellen. Wij streven nog altijd 
naar een onderkomen voor de jeugd met deskundige leiding. 
 
’t Gebouw Het Centrum: 
Wij weten allemaal dat ’t gebouw Het Centrum nu geëxploiteerd wordt de gemeente en dat er 
achter de schermen druk gewerkt wordt hoe Het Centrum er in de toekomst uit moet gaan zien. 3 
mensen hebben in opdracht van de gemeente gesprekken gevoerd met een 30 tal personen uit de 
gemeenschap. De uitkomst van deze gesprekken zijn naar het gemeentebestuur gestuurd en er 
zullen vervolgstappen worden gezet. Wij vinden dat ‘t Gebouw een centrale plaats in het centrum 
moet krijgen en dat er veel functionaliteiten in onder moeten worden gebracht. Ook bij de invulling 
van de verdere plannen zullen wij graag blijven meepraten. 
 
Publieksdienst gemeente: 
Wij zijn erg blij dat er in het politiebureau aan de Gentiaanstraat een permanente publieksdienst 
van de gemeente is gevestigd. Wij als plaatselijk belang hebben daarvoor in het verleden gepleit.  
Op 7 april is de dienst geopend. 
Naast de publieksdienst blijft ook de politie bereikbaar De openingstijden zijn op  
maandag van 14.30 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur en  
op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.   
De diensten waarvoor u terecht kunt staan op de site van de gemeente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag ledenvergadering, gehouden op 28 april 2010 in gebouw ’t Centrum te 
Dedemsvaart. 
Aanwezig : 65 leden / genodigden. (via presentielijst) 
 

 

 

 

1.OPENING 

Opening door voorzitter Gerrit Schipper :  

10 jarig bestaan: 
Vandaag precies10 jaar geleden werd de vereniging Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving 
opgericht. Het leek ons een leuk idee daarom juist vandaag onze ledenvergadering te houden. 
Na de gemeentelijke herindeling ontstond de vereniging om voor het belang van het dorp, in de 
gemeente Hardenberg, op te komen. Na wat aanloop problemen met de plaatselijke overheid wordt 
er nu constructief overleg gevoerd met de bestuurders en ambtenaren. Er is maandelijks overleg 
met de contact ambtenaar de heer De Vries, maar ook is de afgelopen tijd heer Jansen, als 
gebiedswethouder altijd voor ons bereikbaar geweest. Over het algemeen ben ik tevreden over de 
projecten, die zijn gerealiseerd of die in de nabije toekomst worden gerealiseerd. Denk hierbij aan: 
 

de rotonde Industrieweg/Langewijk/Het Rheezerend 
De reconstructie van de wegen op het industrieterrein 
een kunstgrasveld op “De Boekweit” 
reconstructie van het Rheezerend 
de nieuwe bedrijventerreinen 
woon/zorgcomplexen De Magnolia, Buitengaats, Judith van Marlelaan 
de wijk Kotermeer 
het centrumplan 
de woonwijk Bransveen 
de nieuwe school Het Vechtdal College. 
 

maar er blijven nog wel een aantal zaken over die voor verbetering vatbaar zijn. Hoe gaat het 
verder met ’t Gebouw Het Centrum. Ook een onderkomen voor de jeugd staat op deze lijst en de 
entree Zuidwolderstraat m.n. voormalig Arizona, blijft onze aandacht houden. De wegen 
Ommerkanaal/Nieuwewijk en Schuttevaer zijn dringend aan een nieuw wegdek toe. Dit is al ruime 
tijd geleden onder de aandacht van de gemeente gebracht. Verder zijn er nog tal van kleinere 
zaken, die op de agenda staan. 
Er is dus nog genoeg werk te doen. Wij blijven actief en alert. Wij gaan gewoon verder op de 
ingeslagen weg om de belangen van Dedemsvaart te behartigen. De enige uiting van het 2e 
lustrum van de vereniging is het gebakje dat u vanavond bij de koffie hebt gekregen. 
 
Nu wil ik graag op een aantal zaken, die ons het afgelopen jaar bezig hebben gehouden wat 
uitvoeriger ingaan. 
  

VERSLAG LEDENVERGADERING 28.04.2010 

Kruising Moerheimstraat/Mien Ruyslaan/De Magnolia. 
De gemeenteraad heeft bijna een half jaar geleden het besluit genomen dat de drempel op de 
Moerheimstraat aan de westzijde van de brug verlaagd moet worden. Dit omdat de lijnbussen dan 
weer gebruik kunnen maken van de Moerheimstraat en de Nieuwewijk, dus de oorspronkelijke 
route weer kunnen nemen. Verder zal er op de Moerheimstraat tussen de brug en de Nieuwe Wijk 
een maximum snelheid van 30 kilometer worden ingesteld en zal de nieuwe brug van opvallender 
kleuren worden voorzien, wat de veiligheid ten goede moet komen. Het is te hopen dat de 
werkzaamheden, die nog uitgevoerd moeten worden, afdoende zijn om de veiligheid op de kruising 
te blijven waarborgen. In dezelfde raadsvergadering werden door de raad een aantal 
verkeersmaatregelen niet aangenomen. De raad vond dat daar eerst in breder verband naar 
gekeken moest worden gekeken. Plaatselijk Belang heeft zich opgeworpen om daar als platform 
voor te dienen. Op 21 juni van dit jaar zullen de bestuursleden v.d. buurtverenigingen, de 
bewoners van De Magnolia en de Mien Ruyslaan worden uitgenodigd om met elkaar te praten over 
de verkeersveiligheid. Veilig Verkeer Hardenberg en de Politie zullen hier ook over mee praten. 
 
Het publieke domein:  
In het voorwoord van het jaarboekje heb ik er hierover al een opmerking gemaakt. Het publieke 
domein, is van ons allemaal en voor ons allemaal. Wat ons steeds meer zorgen maakt is hoe een 
klein gedeelte van de maatschappij om gaat met het gebruik van het publieke domein, zeg maar 
de straat en het gegeven dat er steeds minder mensen, al dan niet in overheid dienst, op letten dat 
het netjes blijft in uw eigen omgeving. Er zit niets anders op dan daar met elkaar op te letten. Dit 
komt ten goede van de leefbaarheid. Wij willen graag dat u de vernielingen en overlast zaken bij 
ons meldt. Dat is via de website van plaatselijk belang mogelijk. Wij zullen dan zorgen dat deze 
zaken dan terecht komen bij de instellingen die het moeten weten. Wij rekenen op u. 
 
 
2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 28.04.2010 

Naar aanleiding van deze notulen worden de volgende op- of aanmerkingen gemaakt : 

2.1. Nav punt 7.3. Opmerking : betreft een gelijkwaardige kruising / borden zijn correct. 

Verder geen bijzonderheden, deze notulen worden dan ook goedgekeurd.  

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

Speciaal welkom voor Douwe Prinsse ivm het centrumplan, Plaatselijk Belang Balkbrug, De “Pers”. Met 
kennisgeving afwezig Klaas Thalen en Jan Martens. Aanvullend zal Ruben Drost (jongerenwerker) zich nog 
even presenteren vanavond. De heer Meulman zal later aanwezig zijn deze avond. 

4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2009 

Toelichting door penningmeester Riet Vogelzang.  

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2009 

Toelichting op het punt/onderwerp Dodenherdenking. Dit betreft een subsidie van 1704 euro van de gemeente 
en tevens 200 euro van de gemeente (totaal 1904 euro) 

4.b. verslag kascontrolecommissie 

Dhr. Bakker heeft samen met de heer Frankes de kasstukken gecontroleerd. Prima voor elkaar. (incl. de 
financieen van Moedige Moeders)  Er wordt dan ook decharge verleend aan de penningmeester. 

4.c. benoeming kascontrole commissie. 

Dhr. Bakker treedt af als lid van de kascontrole commissie en wordt bij deze ook bedankt.  De heer J. Mol 
wordt benoemd als opvolger van de heer Bakker. 

4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2009 

Deze wordt definitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester mw. Vogelzang 

4.e. begroting 2010 

Begroting wordt bij deze dan ook goedgekeurd. 

4.f. jaarverslag secretaresse 

Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering. Vanuit de vergadering wordt nog aandacht 
gevraagd voor het website gebruik. 

5. BESTUURSVERKIEZINGEN 

Aftredend en herkiesbaar De heer Willem Veerbeek 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Willem Veerbeek 
   
 Aftredend en herkiesbaar de heer Joop Supheert 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Joop Supheert 
 
 Aftredend en herkiesbaar mevrouw Tineke Strijker 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Tineke Strijker (voor de periode van 
 1 jaar) 
  
   
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 voorstellen wordt door de vergadering ingestemd. De voorgestelde kandidaten (3) gaan 
hiermede akkoord en de benoeming wordt dan ook aangenomen door betrokkenen, met dank in het gestelde 
vertrouwen. Alle 3 kandidaten zijn bij acclamatie gekozen 

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

6. STATUS AUTOMATISCHE INCASSO’S 

Er zal binnenkort worden gestart met automatische incasso’s mbt contributie. Een ieder wordt bedankt voor de 
medewerkering in deze. Een paar leden hebben aangegeven niet in te gaan op automatische incasso’s en 
blijven de contributie contant betalen. 

7. AAN HET WOORD RUBEN DROST- JONGERENWERKER 

Ruben Drost introduceert zich deze avond als jongerenwerker voor Dedemsvaart. Inmiddels reeds 1 maand al 
aktief bezig. Taken o.a. ambulant jongerenwerker op straat / jongerenwerker op school (7-Linden), bezig met 
tienerwerk (Wanhatti). Ruben wordt voor 32 uur per week ingezet. Verder zal hij zich o.a. samen met collega’s 
in gaan zetten voor “meidenwerk”, maar ook een samenwerking met de Nationale Sportweek staat op de 
agenda. (lees gezonde leefstijl) Op deze manier wil Ruben de overlast trachten te reduceren. 

Ruben wordt bedankt voor zijn toelichting door de voorzitter en hem wordt veel succes gewenst. 

8. RONDVRAAG 

8.1. De heer Froeling merkt nog even op mbt de bestuursverkiezingen dat Joop en Willem voor een periode 
 van 3 jaren worden benoemd en Tineke voor een periode van 1 jaar. Dit klopt ! 

8.2. De heer Sasbrink vraagt aandacht voor het busstation (glas ligt eruit / prullebakken zijn verdwenen / 
 klok inmiddels zonder wijzers). Gerrit Schipper geeft aan dat dit de volle aandacht heeft van het 
 bestuur PBD. 

8.3. De heer Sasbrink vraagt tevens aandacht voor : Graffiti bij  Arriva, Troep bij voormalig Arizona bar, 
 Plakzuilen (t.o. Habana) geeft veel troep, kortom lijkt nergens op. Ook dit wordt door PBD 
 meegenomen. 



Het Centrum 

Uiteindelijk zijn de “Stichting Het Centrum” en de Gemeente tot overeenstemming gekomen 

over de overdracht van het gebouw “Het Centrum” aan de Gemeente. 
Wij zijn hier jaren mee bezig geweest. Wij zijn zeer benieuwd hoe het nu verder gaat. 

Eindelijk komt er nu een plan voor een nieuw Multifunctioneel Centrum. 

 
Kruising Moerheimstraat Magnolia 

Niets heeft ons de laatste tijd zo bezig gehouden dan deze kruising. 

Heel veel negatieve reacties en verwijten aan ons adres dat wij als PB te weinig actie 

zouden ondernemen om te bewerkstelligen de kruising veiliger te maken hebben wij 
ontvangen. 

Wij vinden het een primaire taak de kruising veiliger te maken, laat dat duidelijk zijn. 

De onveiligheid is voor een deel te wijten aan de te hoge brugleuningen die het uitzicht 
beperken en aan de bocht in de Magnolia, die te dicht op de kruising ligt.   

De onveiligheid is voor een deel te wijten aan die dorpelingen die veel te hard rijden over de 

Magnolia en de Mien Ruyslaan en door het verkeer op de Moerheimstraat dat niet weet of 
ziet dat de voorrangsregels zijn gewijzigd.  

 

 

Wij als Plaatselijk Belang hebben alles in het werk gesteld om dit alles te verbeteren. 
Het was voor ons echter vechten tegen de bierkaai. 

Niet het veiligheidsbesef, maar formaliteiten hebben een streep gezet door het 

bezwaarschrift van Plaatselijk Belang tegen de onveilige kruising. 
De Commissie Bezwaarschriften verklaarde ons bezwaar niet ontvankelijk omdat onze 

statuten daar niet in voorzagen. Het in onze statuten gestelde  

“het kritisch volgen van de overheid” bleek niet voldoende. 

De derde macht ( de ambtenaren ) maakte toen de dienst uit en het college nam zonder ook 
maar enig overleg dat advies over. 

Wij hebben dit na alle voorgesprekken die wij hierover al hadden gehad ervaren als een 

dolksteek in de rug. 
Wij vinden het jammer dat dit is gebeurd en dat Plaatselijk Belang, zoals bij andere 

overlegsituaties, hier niet als volwaardig overlegorgaan is geaccepteerd. 

 
Wij hebben vernomen dat er in mei wederom aanpassingen worden gerealiseerd bij de 

kruising.Wij hopen dat door deze verbeteringen de meest gevaarlijke kruising in de 

Gemeente Hardenberg een stuk overzichtelijker en veiliger zal worden. 

 
Om in de toekomst overlegsituaties niet te frustreren, hebben wij onze statuten aangepast. 

Hierover mag u zich straks uitspreken.  

 
Afsluiting Stegerensallee 

Bericht ontvangen van de gemeente : afsluiting 08 juni 2009  - 05 mei 2010 
 
 

2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 15.05.2008 

Geen bijzonderheden, deze worden goedgekeurd. 

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

* Gerard Froeling, Bert van Faassen met kennisgeving afwezig 

Verder geen binnengekomen stukken en/of afmeldingen. Wel de opmerking dat om 20.00 uur de 
presentatie AED uitleg zal plaatsvinden 

 
Kruising Moerheimstraat/Mien Ruyslaan/De Magnolia. 
De gemeenteraad heeft bijna een half jaar geleden het besluit genomen dat de drempel op de 
Moerheimstraat aan de westzijde van de brug verlaagd moet worden. Dit omdat de lijnbussen dan 
weer gebruik kunnen maken van de Moerheimstraat en de Nieuwewijk, dus de oorspronkelijke 
route weer kunnen nemen. Verder zal er op de Moerheimstraat tussen de brug en de Nieuwe Wijk 
een maximum snelheid van 30 kilometer worden ingesteld en zal de nieuwe brug van opvallender 
kleuren worden voorzien, wat de veiligheid ten goede moet komen. Het is te hopen dat de 
werkzaamheden, die nog uitgevoerd moeten worden, afdoende zijn om de veiligheid op de kruising 
te blijven waarborgen. In dezelfde raadsvergadering werden door de raad een aantal 
verkeersmaatregelen niet aangenomen. De raad vond dat daar eerst in breder verband naar 
gekeken moest worden gekeken. Plaatselijk Belang heeft zich opgeworpen om daar als platform 
voor te dienen. Op 21 juni van dit jaar zullen de bestuursleden v.d. buurtverenigingen, de 
bewoners van De Magnolia en de Mien Ruyslaan worden uitgenodigd om met elkaar te praten over 
de verkeersveiligheid. Veilig Verkeer Hardenberg en de Politie zullen hier ook over mee praten. 
 
Het publieke domein:  
In het voorwoord van het jaarboekje heb ik er hierover al een opmerking gemaakt. Het publieke 
domein, is van ons allemaal en voor ons allemaal. Wat ons steeds meer zorgen maakt is hoe een 
klein gedeelte van de maatschappij om gaat met het gebruik van het publieke domein, zeg maar 
de straat en het gegeven dat er steeds minder mensen, al dan niet in overheid dienst, op letten dat 
het netjes blijft in uw eigen omgeving. Er zit niets anders op dan daar met elkaar op te letten. Dit 
komt ten goede van de leefbaarheid. Wij willen graag dat u de vernielingen en overlast zaken bij 
ons meldt. Dat is via de website van plaatselijk belang mogelijk. Wij zullen dan zorgen dat deze 
zaken dan terecht komen bij de instellingen die het moeten weten. Wij rekenen op u. 
 
 
2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 28.04.2010 

Naar aanleiding van deze notulen worden de volgende op- of aanmerkingen gemaakt : 

2.1. Nav punt 7.3. Opmerking : betreft een gelijkwaardige kruising / borden zijn correct. 

Verder geen bijzonderheden, deze notulen worden dan ook goedgekeurd.  

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

Speciaal welkom voor Douwe Prinsse ivm het centrumplan, Plaatselijk Belang Balkbrug, De “Pers”. Met 
kennisgeving afwezig Klaas Thalen en Jan Martens. Aanvullend zal Ruben Drost (jongerenwerker) zich nog 
even presenteren vanavond. De heer Meulman zal later aanwezig zijn deze avond. 

4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2009 

Toelichting door penningmeester Riet Vogelzang.  

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2009 

Toelichting op het punt/onderwerp Dodenherdenking. Dit betreft een subsidie van 1704 euro van de gemeente 
en tevens 200 euro van de gemeente (totaal 1904 euro) 

4.b. verslag kascontrolecommissie 

Dhr. Bakker heeft samen met de heer Frankes de kasstukken gecontroleerd. Prima voor elkaar. (incl. de 
financieen van Moedige Moeders)  Er wordt dan ook decharge verleend aan de penningmeester. 

4.c. benoeming kascontrole commissie. 

Dhr. Bakker treedt af als lid van de kascontrole commissie en wordt bij deze ook bedankt.  De heer J. Mol 
wordt benoemd als opvolger van de heer Bakker. 

4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2009 

Deze wordt definitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester mw. Vogelzang 

4.e. begroting 2010 

Voltooiing viaduct Stegerensallee: 
Na 8 maanden omrijden of gebruik maken van een moeilijk berijdbare Van Rooijens Hoofdwijk is 
op 12 april jl het viaduct Stegerensallee in gebruik genomen. Eindelijk kunnen de inwoners van 
Dedemsvaart, die voor hun werk in Twenthe moeten zijn weer van de kortste weg gebruik maken. 
Een paar bestuursleden van plaatselijk belang hebben 3 willekeurige dedemsvaarters even in de 
bloemetjes gezet vooraf gaand aan hun dagelijkse reis. Hopelijk heeft de afsluiting van de 
Stegerensallee de uitvoerders en beslissers van een project (aanleg rijksweg 36) aan het denken 
gezet dat niet alleen het project belangrijk is, maar ook de mensen, die er mee te maken hebben. 
 
Verfraaiing entrees: 
De gemeente heeft aan Plaatselijk Belang een bedrag van €30.000 beschikbaar gesteld om 
daarmee de entrees van het dorp te verfraaien. Tijdens de bestuursvergaderingen is er veel over 
gesproken hoe wij dit aan zouden pakken. Wij hebben namelijk 7 invalswegen naar ons dorp. 
Uiteindelijk hebben wij er voor gekozen dat wij voor kwaliteit gaan en met het bedrag de entree 
Zuidwolderstraat/Langewijk/Julianastraat zullen gaan verfraaien . Deze verfraaiing moet aansluiten 
op het nieuwe centrum. Er ligt een plan op tafel om een waterkunstwerk te realiseren. Dit plan 
moet nog wel verder worden uitgewerkt. 
 
 
Het centrumplan: 
Achteer de schermen wordt druk gewerkt aan het centrumplan. Dit jaar in de maand augustus 
wordt begonnen met de realisering van de eerste fase van het plan. Als eerste gaat de 
Julianastraat op de schop. De planning geeft aan, dat de Julianastraat in april/mei 2011 helemaal 
opnieuw moet zijn ingericht. Het komt er wel heel anders uit te zien. De gebruikers van de weg 
hebben dan allemaal evenveel rechten. Wij noemen dat “shared space” . De snelheidslimiet is dan 
op 30 kilometer per uur gesteld. Na de Julianastraat is de Wisseling aan de beurt om opnieuw te 
worden ingericht en zo wordt het hele centrum van ons dorp aangepakt. Enkele bestuursleden van 
Plaatselijk Belang hebben zitting in de adviesgroep en praten dus mee over de invulling van de 
plannen. Ik kan u zeggen dat het er allemaal veel belovend uitziet. Ik maak nog even gebruik van 
de gelegenheid u te wijzen op het projectbureau, dat is gevestigd aan de Julianastraat op de hoek 
van de Tuinstraat. Daar kunt u gerust naar te gaan en wordt u op deskundige wijze voorgelicht. Na 
het zakelijke gedeelte van deze vergadering zullen wethouder Douwe Prinsse en de projectleider 
Hessel Posthuma over het centrumplan aan het woord komen. 
 
jeugdproblematiek: 
Dit onderwerp heeft ons het afgelopen jaar behoorlijk bezig gehouden, omdat gebleken is dat er 
weinig tot niets gedaan werd aan jeugd opvang en dat er geen jongerenwerker actief was in 
Dedemsvaart.  Wij hebben alle politieke partijen in de gemeente uitgenodigd om met ons over de 
problematiek te praten. Dit heeft geresulteerd dat er vanuit de raad collectief vragen zijn gesteld 
aan de wethouder. Vervolgens is er afgesproken dat er binnenkort, op de zaak zal worden terug 
gekomen. Er is een werkgroep gevormd, die zich bezig houdt met het probleem. Wij maken deel 
uit van die werkgroep.  Er is inmiddels ook een jeugdwerker benoemd die zich volledig richt op 
Dedemsvaart Hij heet Ruben Drost en hij zal zich straks even voorstellen. Wij streven nog altijd 
naar een onderkomen voor de jeugd met deskundige leiding. 
 
’t Gebouw Het Centrum: 
Wij weten allemaal dat ’t gebouw Het Centrum nu geëxploiteerd wordt de gemeente en dat er 
achter de schermen druk gewerkt wordt hoe Het Centrum er in de toekomst uit moet gaan zien. 3 
mensen hebben in opdracht van de gemeente gesprekken gevoerd met een 30 tal personen uit de 
gemeenschap. De uitkomst van deze gesprekken zijn naar het gemeentebestuur gestuurd en er 
zullen vervolgstappen worden gezet. Wij vinden dat ‘t Gebouw een centrale plaats in het centrum 
moet krijgen en dat er veel functionaliteiten in onder moeten worden gebracht. Ook bij de invulling 
van de verdere plannen zullen wij graag blijven meepraten. 
 
Publieksdienst gemeente: 
Wij zijn erg blij dat er in het politiebureau aan de Gentiaanstraat een permanente publieksdienst 
van de gemeente is gevestigd. Wij als plaatselijk belang hebben daarvoor in het verleden gepleit.  
Op 7 april is de dienst geopend. 
Naast de publieksdienst blijft ook de politie bereikbaar De openingstijden zijn op  
maandag van 14.30 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur en  
op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.   
De diensten waarvoor u terecht kunt staan op de site van de gemeente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag ledenvergadering, gehouden op 28 april 2010 in gebouw ’t Centrum te 
Dedemsvaart. 
Aanwezig : 65 leden / genodigden. (via presentielijst) 
 

 

 

 

1.OPENING 

Opening door voorzitter Gerrit Schipper :  

10 jarig bestaan: 
Vandaag precies10 jaar geleden werd de vereniging Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving 
opgericht. Het leek ons een leuk idee daarom juist vandaag onze ledenvergadering te houden. 
Na de gemeentelijke herindeling ontstond de vereniging om voor het belang van het dorp, in de 
gemeente Hardenberg, op te komen. Na wat aanloop problemen met de plaatselijke overheid wordt 
er nu constructief overleg gevoerd met de bestuurders en ambtenaren. Er is maandelijks overleg 
met de contact ambtenaar de heer De Vries, maar ook is de afgelopen tijd heer Jansen, als 
gebiedswethouder altijd voor ons bereikbaar geweest. Over het algemeen ben ik tevreden over de 
projecten, die zijn gerealiseerd of die in de nabije toekomst worden gerealiseerd. Denk hierbij aan: 
 

de rotonde Industrieweg/Langewijk/Het Rheezerend 
De reconstructie van de wegen op het industrieterrein 
een kunstgrasveld op “De Boekweit” 
reconstructie van het Rheezerend 
de nieuwe bedrijventerreinen 
woon/zorgcomplexen De Magnolia, Buitengaats, Judith van Marlelaan 
de wijk Kotermeer 
het centrumplan 
de woonwijk Bransveen 
de nieuwe school Het Vechtdal College. 
 

maar er blijven nog wel een aantal zaken over die voor verbetering vatbaar zijn. Hoe gaat het 
verder met ’t Gebouw Het Centrum. Ook een onderkomen voor de jeugd staat op deze lijst en de 
entree Zuidwolderstraat m.n. voormalig Arizona, blijft onze aandacht houden. De wegen 
Ommerkanaal/Nieuwewijk en Schuttevaer zijn dringend aan een nieuw wegdek toe. Dit is al ruime 
tijd geleden onder de aandacht van de gemeente gebracht. Verder zijn er nog tal van kleinere 
zaken, die op de agenda staan. 
Er is dus nog genoeg werk te doen. Wij blijven actief en alert. Wij gaan gewoon verder op de 
ingeslagen weg om de belangen van Dedemsvaart te behartigen. De enige uiting van het 2e 
lustrum van de vereniging is het gebakje dat u vanavond bij de koffie hebt gekregen. 
 
Nu wil ik graag op een aantal zaken, die ons het afgelopen jaar bezig hebben gehouden wat 
uitvoeriger ingaan. 
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Kruising Moerheimstraat/Mien Ruyslaan/De Magnolia. 
De gemeenteraad heeft bijna een half jaar geleden het besluit genomen dat de drempel op de 
Moerheimstraat aan de westzijde van de brug verlaagd moet worden. Dit omdat de lijnbussen dan 
weer gebruik kunnen maken van de Moerheimstraat en de Nieuwewijk, dus de oorspronkelijke 
route weer kunnen nemen. Verder zal er op de Moerheimstraat tussen de brug en de Nieuwe Wijk 
een maximum snelheid van 30 kilometer worden ingesteld en zal de nieuwe brug van opvallender 
kleuren worden voorzien, wat de veiligheid ten goede moet komen. Het is te hopen dat de 
werkzaamheden, die nog uitgevoerd moeten worden, afdoende zijn om de veiligheid op de kruising 
te blijven waarborgen. In dezelfde raadsvergadering werden door de raad een aantal 
verkeersmaatregelen niet aangenomen. De raad vond dat daar eerst in breder verband naar 
gekeken moest worden gekeken. Plaatselijk Belang heeft zich opgeworpen om daar als platform 
voor te dienen. Op 21 juni van dit jaar zullen de bestuursleden v.d. buurtverenigingen, de 
bewoners van De Magnolia en de Mien Ruyslaan worden uitgenodigd om met elkaar te praten over 
de verkeersveiligheid. Veilig Verkeer Hardenberg en de Politie zullen hier ook over mee praten. 
 
Het publieke domein:  
In het voorwoord van het jaarboekje heb ik er hierover al een opmerking gemaakt. Het publieke 
domein, is van ons allemaal en voor ons allemaal. Wat ons steeds meer zorgen maakt is hoe een 
klein gedeelte van de maatschappij om gaat met het gebruik van het publieke domein, zeg maar 
de straat en het gegeven dat er steeds minder mensen, al dan niet in overheid dienst, op letten dat 
het netjes blijft in uw eigen omgeving. Er zit niets anders op dan daar met elkaar op te letten. Dit 
komt ten goede van de leefbaarheid. Wij willen graag dat u de vernielingen en overlast zaken bij 
ons meldt. Dat is via de website van plaatselijk belang mogelijk. Wij zullen dan zorgen dat deze 
zaken dan terecht komen bij de instellingen die het moeten weten. Wij rekenen op u. 
 
 
2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 28.04.2010 

Naar aanleiding van deze notulen worden de volgende op- of aanmerkingen gemaakt : 

2.1. Nav punt 7.3. Opmerking : betreft een gelijkwaardige kruising / borden zijn correct. 

Verder geen bijzonderheden, deze notulen worden dan ook goedgekeurd.  

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

Speciaal welkom voor Douwe Prinsse ivm het centrumplan, Plaatselijk Belang Balkbrug, De “Pers”. Met 
kennisgeving afwezig Klaas Thalen en Jan Martens. Aanvullend zal Ruben Drost (jongerenwerker) zich nog 
even presenteren vanavond. De heer Meulman zal later aanwezig zijn deze avond. 

4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2009 

Toelichting door penningmeester Riet Vogelzang.  

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2009 

Toelichting op het punt/onderwerp Dodenherdenking. Dit betreft een subsidie van 1704 euro van de gemeente 
en tevens 200 euro van de gemeente (totaal 1904 euro) 

4.b. verslag kascontrolecommissie 

Dhr. Bakker heeft samen met de heer Frankes de kasstukken gecontroleerd. Prima voor elkaar. (incl. de 
financieen van Moedige Moeders)  Er wordt dan ook decharge verleend aan de penningmeester. 

4.c. benoeming kascontrole commissie. 

Dhr. Bakker treedt af als lid van de kascontrole commissie en wordt bij deze ook bedankt.  De heer J. Mol 
wordt benoemd als opvolger van de heer Bakker. 

4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2009 

Deze wordt definitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester mw. Vogelzang 

4.e. begroting 2010 

Begroting wordt bij deze dan ook goedgekeurd. 

4.f. jaarverslag secretaresse 

Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering. Vanuit de vergadering wordt nog aandacht 
gevraagd voor het website gebruik. 

5. BESTUURSVERKIEZINGEN 

Aftredend en herkiesbaar De heer Willem Veerbeek 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Willem Veerbeek 
   
 Aftredend en herkiesbaar de heer Joop Supheert 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Joop Supheert 
 
 Aftredend en herkiesbaar mevrouw Tineke Strijker 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Tineke Strijker (voor de periode van 
 1 jaar) 
  
   
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 voorstellen wordt door de vergadering ingestemd. De voorgestelde kandidaten (3) gaan 
hiermede akkoord en de benoeming wordt dan ook aangenomen door betrokkenen, met dank in het gestelde 
vertrouwen. Alle 3 kandidaten zijn bij acclamatie gekozen 

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

6. STATUS AUTOMATISCHE INCASSO’S 

Er zal binnenkort worden gestart met automatische incasso’s mbt contributie. Een ieder wordt bedankt voor de 
medewerkering in deze. Een paar leden hebben aangegeven niet in te gaan op automatische incasso’s en 
blijven de contributie contant betalen. 

7. AAN HET WOORD RUBEN DROST- JONGERENWERKER 

Ruben Drost introduceert zich deze avond als jongerenwerker voor Dedemsvaart. Inmiddels reeds 1 maand al 
aktief bezig. Taken o.a. ambulant jongerenwerker op straat / jongerenwerker op school (7-Linden), bezig met 
tienerwerk (Wanhatti). Ruben wordt voor 32 uur per week ingezet. Verder zal hij zich o.a. samen met collega’s 
in gaan zetten voor “meidenwerk”, maar ook een samenwerking met de Nationale Sportweek staat op de 
agenda. (lees gezonde leefstijl) Op deze manier wil Ruben de overlast trachten te reduceren. 

Ruben wordt bedankt voor zijn toelichting door de voorzitter en hem wordt veel succes gewenst. 

8. RONDVRAAG 

8.1. De heer Froeling merkt nog even op mbt de bestuursverkiezingen dat Joop en Willem voor een periode 
 van 3 jaren worden benoemd en Tineke voor een periode van 1 jaar. Dit klopt ! 

8.2. De heer Sasbrink vraagt aandacht voor het busstation (glas ligt eruit / prullebakken zijn verdwenen / 
 klok inmiddels zonder wijzers). Gerrit Schipper geeft aan dat dit de volle aandacht heeft van het 
 bestuur PBD. 

8.3. De heer Sasbrink vraagt tevens aandacht voor : Graffiti bij  Arriva, Troep bij voormalig Arizona bar, 
 Plakzuilen (t.o. Habana) geeft veel troep, kortom lijkt nergens op. Ook dit wordt door PBD 
 meegenomen. 
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Begroting wordt bij deze dan ook goedgekeurd. 

4.f. jaarverslag secretaresse 

Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering. Vanuit de vergadering wordt nog aandacht 
gevraagd voor het website gebruik. 

5. BESTUURSVERKIEZINGEN 

Aftredend en herkiesbaar De heer Willem Veerbeek 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Willem Veerbeek 
   
 Aftredend en herkiesbaar de heer Joop Supheert 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Joop Supheert 
 
 Aftredend en herkiesbaar mevrouw Tineke Strijker 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Tineke Strijker (voor de periode van 
 1 jaar) 
  
   
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 voorstellen wordt door de vergadering ingestemd. De voorgestelde kandidaten (3) gaan 
hiermede akkoord en de benoeming wordt dan ook aangenomen door betrokkenen, met dank in het gestelde 
vertrouwen. Alle 3 kandidaten zijn bij acclamatie gekozen 

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

6. STATUS AUTOMATISCHE INCASSO’S 

Er zal binnenkort worden gestart met automatische incasso’s mbt contributie. Een ieder wordt bedankt voor de 
medewerkering in deze. Een paar leden hebben aangegeven niet in te gaan op automatische incasso’s en 
blijven de contributie contant betalen. 

7. AAN HET WOORD RUBEN DROST- JONGERENWERKER 

Ruben Drost introduceert zich deze avond als jongerenwerker voor Dedemsvaart. Inmiddels reeds 1 maand al 
aktief bezig. Taken o.a. ambulant jongerenwerker op straat / jongerenwerker op school (7-Linden), bezig met 
tienerwerk (Wanhatti). Ruben wordt voor 32 uur per week ingezet. Verder zal hij zich o.a. samen met collega’s 
in gaan zetten voor “meidenwerk”, maar ook een samenwerking met de Nationale Sportweek staat op de 
agenda. (lees gezonde leefstijl) Op deze manier wil Ruben de overlast trachten te reduceren. 

Ruben wordt bedankt voor zijn toelichting door de voorzitter en hem wordt veel succes gewenst. 

8. RONDVRAAG 

8.1. De heer Froeling merkt nog even op mbt de bestuursverkiezingen dat Joop en Willem voor een periode 
 van 3 jaren worden benoemd en Tineke voor een periode van 1 jaar. Dit klopt ! 

8.2. De heer Sasbrink vraagt aandacht voor het busstation (glas ligt eruit / prullebakken zijn verdwenen / 
 klok inmiddels zonder wijzers). Gerrit Schipper geeft aan dat dit de volle aandacht heeft van het 
 bestuur PBD. 

8.3. De heer Sasbrink vraagt tevens aandacht voor : Graffiti bij  Arriva, Troep bij voormalig Arizona bar, 
 Plakzuilen (t.o. Habana) geeft veel troep, kortom lijkt nergens op. Ook dit wordt door PBD 
 meegenomen. 

8.4. De heer Sasbrink vraagt tevens wanneer “Het Konijn”op de Kotermeerstal geplaatst wordt. De heer 
 IJmker reageert hierop dat hier morgenochtend een vergadering voor gepland staat. 

8.5. Busstation – busroute : PBD maakt zich hard om de busroute aan te passen langs de scholen etc. 

8.6. Henk IJmker merkt het volgende op : Hij verbaast zich over “het uniform” van jongerenwerker Ruben 
 Drost 

8.7. Henk IJmker vraagt  aandacht voor 2 wildtrappen Zwanen  (Westkant/Oostkant Van Haeringenstraat) 

8.8. Henk IJmker reageert op het nieuwe viaduct Stegerensallee deze is te smal ! : Hij vraagt hiervoor met 
 name in de winterperiode de nodige aandacht hiervoor ter voorkoming van ongelukken. De heer 
 Kamps reageert hierop vanuit de vergadering, dat dit volgens hem wel meevalt, 2 vrachtwagens 
 kunnen er zeker tegelijk (naast elkaar) over. 

8.9. De heer Mensink vraagt naar het nieuwe viaduct of nu ook de drempels verdwijnen op de 
 Stegerensallee. 

8.10. De heer Mensink vraagt naar de Moerheimstraat of deze ook 30 km wordt? Raad heeft niet zo beslist. 

8.11. Aandacht wordt gevraagd voor onvoldoende parkeergelegenheid in de Marijkestraat. PBD zal dit 
 meenemen in het overleg met de gemeente. 

8.12. De heer Frankes vraagt aandacht voor de middenberm Tottenhamstraat richting Lutten. Veel troep. 

 

9. WAT VERDER TER TAFEL KOMT 

9.1. De voorzitter geeft aan dat  PBD ook de dodenherdenking weer organiseert dit jaar. Dit jaar zal 
 medewerking worden verleend van het Vechtdalcollege (HAVO-3). Het ene jaar zal het Vechtdal college 
 medewerking verlenen, het andere jaar de Zeven Linden. 

 Dit jaar tevens een concert in de Ned. Herv. Kerk op 04 mei a.s. 

9.2. Verzoek aan een ieder om de presentielijst nog even te tekenen voorzover nog niet gedaan is. 

 

Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering. 

Aansluitend een presentatie/ toelichting op het onderwerp  SHARED SPACE / NIEUWE CENTRUMPLAN 

• start centrumplan 23 augustus 2010 – gereed mei 2011 

• uitvoerinig door Lareco onder leiding van Henri Snoeijer 

Aanvullende vragen vanuit de vergadering naar aanleiding van de presentatie : 

 Riolering is dit een “gescheiden”systeem 

 Fietsen op de rijbaan wordt als gevaarlijk gezien 

 Fietsers en voetgangers zijn “de baas” in het Shared Space gebeuren 

 Laden en lossen kan gewoon op de rijbaan Julianastraat (2-zijdig). Goed bevoorradingssysteem 

 Linde bomen in de zomer : denk aan mogelijke luizen op de bomen met alle gevolgen van dien. De 
heer Prinsse reageert hierop dat het “lekvrije linden” betreft (met garantie!) 

 Nu lijkt de Julianastraat na 18.00 uur wel een racebaan, hoe gaat dit straks ?  

 Stapvoetsrijden betekent een mentaliteitsverandering ! 

8.4. De heer Sasbrink vraagt tevens wanneer “Het Konijn”op de Kotermeerstal geplaatst wordt. De heer 
 IJmker reageert hierop dat hier morgenochtend een vergadering voor gepland staat. 

8.5. Busstation – busroute : PBD maakt zich hard om de busroute aan te passen langs de scholen etc. 

8.6. Henk IJmker merkt het volgende op : Hij verbaast zich over “het uniform” van jongerenwerker Ruben 
 Drost 

8.7. Henk IJmker vraagt  aandacht voor 2 wildtrappen Zwanen  (Westkant/Oostkant Van Haeringenstraat) 

8.8. Henk IJmker reageert op het nieuwe viaduct Stegerensallee deze is te smal ! : Hij vraagt hiervoor met 
 name in de winterperiode de nodige aandacht hiervoor ter voorkoming van ongelukken. De heer 
 Kamps reageert hierop vanuit de vergadering, dat dit volgens hem wel meevalt, 2 vrachtwagens 
 kunnen er zeker tegelijk (naast elkaar) over. 

8.9. De heer Mensink vraagt naar het nieuwe viaduct of nu ook de drempels verdwijnen op de 
 Stegerensallee. 

8.10. De heer Mensink vraagt naar de Moerheimstraat of deze ook 30 km wordt? Raad heeft niet zo beslist. 

8.11. Aandacht wordt gevraagd voor onvoldoende parkeergelegenheid in de Marijkestraat. PBD zal dit 
 meenemen in het overleg met de gemeente. 

8.12. De heer Frankes vraagt aandacht voor de middenberm Tottenhamstraat richting Lutten. Veel troep. 

 

9. WAT VERDER TER TAFEL KOMT 

9.1. De voorzitter geeft aan dat  PBD ook de dodenherdenking weer organiseert dit jaar. Dit jaar zal 
 medewerking worden verleend van het Vechtdalcollege (HAVO-3). Het ene jaar zal het Vechtdal college 
 medewerking verlenen, het andere jaar de Zeven Linden. 

 Dit jaar tevens een concert in de Ned. Herv. Kerk op 04 mei a.s. 

9.2. Verzoek aan een ieder om de presentielijst nog even te tekenen voorzover nog niet gedaan is. 

 

Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering. 

Aansluitend een presentatie/ toelichting op het onderwerp  SHARED SPACE / NIEUWE CENTRUMPLAN 

• start centrumplan 23 augustus 2010 – gereed mei 2011 

• uitvoerinig door Lareco onder leiding van Henri Snoeijer 

Aanvullende vragen vanuit de vergadering naar aanleiding van de presentatie : 

 Riolering is dit een “gescheiden”systeem 

 Fietsen op de rijbaan wordt als gevaarlijk gezien 

 Fietsers en voetgangers zijn “de baas” in het Shared Space gebeuren 

 Laden en lossen kan gewoon op de rijbaan Julianastraat (2-zijdig). Goed bevoorradingssysteem 

 Linde bomen in de zomer : denk aan mogelijke luizen op de bomen met alle gevolgen van dien. De 
heer Prinsse reageert hierop dat het “lekvrije linden” betreft (met garantie!) 

 Nu lijkt de Julianastraat na 18.00 uur wel een racebaan, hoe gaat dit straks ?  

 Stapvoetsrijden betekent een mentaliteitsverandering ! 

 Dwarsdoorsnede Julianastraat 25 meter : in ieder geval 8/9 meter uit de gevels blijven 

 Als de supermarkten naar de Markt verhuizen, routing dan via de Julianastraat ? Antwoord : routing 
kan heel divers zijn 

 Funktie van de Tuinstraat : bevoorrading / fietsen en voetgangers : kortom verkeersluwe straat 

 

Verder wordt een ieder geadviseerd om zoveel mogelijk binnen te lopen bij het projektbureau, waar men alle 
vragen kan stellen, tevens proefstroken voor het projektbureau van de bestrating, straatmeubilair etc. 

 

10. SLUITING  

Sluiting om 22.10 uur. Aansluitend gelegenheid voor een hapje en een drankje. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Begroting wordt bij deze dan ook goedgekeurd. 

4.f. jaarverslag secretaresse 

Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering. Vanuit de vergadering wordt nog aandacht 
gevraagd voor het website gebruik. 

5. BESTUURSVERKIEZINGEN 

Aftredend en herkiesbaar De heer Willem Veerbeek 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Willem Veerbeek 
   
 Aftredend en herkiesbaar de heer Joop Supheert 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Joop Supheert 
 
 Aftredend en herkiesbaar mevrouw Tineke Strijker 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Tineke Strijker (voor de periode van 
 1 jaar) 
  
   
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 voorstellen wordt door de vergadering ingestemd. De voorgestelde kandidaten (3) gaan 
hiermede akkoord en de benoeming wordt dan ook aangenomen door betrokkenen, met dank in het gestelde 
vertrouwen. Alle 3 kandidaten zijn bij acclamatie gekozen 

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

6. STATUS AUTOMATISCHE INCASSO’S 

Er zal binnenkort worden gestart met automatische incasso’s mbt contributie. Een ieder wordt bedankt voor de 
medewerkering in deze. Een paar leden hebben aangegeven niet in te gaan op automatische incasso’s en 
blijven de contributie contant betalen. 

7. AAN HET WOORD RUBEN DROST- JONGERENWERKER 

Ruben Drost introduceert zich deze avond als jongerenwerker voor Dedemsvaart. Inmiddels reeds 1 maand al 
aktief bezig. Taken o.a. ambulant jongerenwerker op straat / jongerenwerker op school (7-Linden), bezig met 
tienerwerk (Wanhatti). Ruben wordt voor 32 uur per week ingezet. Verder zal hij zich o.a. samen met collega’s 
in gaan zetten voor “meidenwerk”, maar ook een samenwerking met de Nationale Sportweek staat op de 
agenda. (lees gezonde leefstijl) Op deze manier wil Ruben de overlast trachten te reduceren. 

Ruben wordt bedankt voor zijn toelichting door de voorzitter en hem wordt veel succes gewenst. 

8. RONDVRAAG 

8.1. De heer Froeling merkt nog even op mbt de bestuursverkiezingen dat Joop en Willem voor een periode 
 van 3 jaren worden benoemd en Tineke voor een periode van 1 jaar. Dit klopt ! 

8.2. De heer Sasbrink vraagt aandacht voor het busstation (glas ligt eruit / prullebakken zijn verdwenen / 
 klok inmiddels zonder wijzers). Gerrit Schipper geeft aan dat dit de volle aandacht heeft van het 
 bestuur PBD. 

8.3. De heer Sasbrink vraagt tevens aandacht voor : Graffiti bij  Arriva, Troep bij voormalig Arizona bar, 
 Plakzuilen (t.o. Habana) geeft veel troep, kortom lijkt nergens op. Ook dit wordt door PBD 
 meegenomen. 

8.4. De heer Sasbrink vraagt tevens wanneer “Het Konijn”op de Kotermeerstal geplaatst wordt. De heer 
 IJmker reageert hierop dat hier morgenochtend een vergadering voor gepland staat. 

8.5. Busstation – busroute : PBD maakt zich hard om de busroute aan te passen langs de scholen etc. 

8.6. Henk IJmker merkt het volgende op : Hij verbaast zich over “het uniform” van jongerenwerker Ruben 
 Drost 

8.7. Henk IJmker vraagt  aandacht voor 2 wildtrappen Zwanen  (Westkant/Oostkant Van Haeringenstraat) 

8.8. Henk IJmker reageert op het nieuwe viaduct Stegerensallee deze is te smal ! : Hij vraagt hiervoor met 
 name in de winterperiode de nodige aandacht hiervoor ter voorkoming van ongelukken. De heer 
 Kamps reageert hierop vanuit de vergadering, dat dit volgens hem wel meevalt, 2 vrachtwagens 
 kunnen er zeker tegelijk (naast elkaar) over. 

8.9. De heer Mensink vraagt naar het nieuwe viaduct of nu ook de drempels verdwijnen op de 
 Stegerensallee. 

8.10. De heer Mensink vraagt naar de Moerheimstraat of deze ook 30 km wordt? Raad heeft niet zo beslist. 

8.11. Aandacht wordt gevraagd voor onvoldoende parkeergelegenheid in de Marijkestraat. PBD zal dit 
 meenemen in het overleg met de gemeente. 

8.12. De heer Frankes vraagt aandacht voor de middenberm Tottenhamstraat richting Lutten. Veel troep. 

 

9. WAT VERDER TER TAFEL KOMT 

9.1. De voorzitter geeft aan dat  PBD ook de dodenherdenking weer organiseert dit jaar. Dit jaar zal 
 medewerking worden verleend van het Vechtdalcollege (HAVO-3). Het ene jaar zal het Vechtdal college 
 medewerking verlenen, het andere jaar de Zeven Linden. 

 Dit jaar tevens een concert in de Ned. Herv. Kerk op 04 mei a.s. 

9.2. Verzoek aan een ieder om de presentielijst nog even te tekenen voorzover nog niet gedaan is. 

 

Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering. 

Aansluitend een presentatie/ toelichting op het onderwerp  SHARED SPACE / NIEUWE CENTRUMPLAN 

• start centrumplan 23 augustus 2010 – gereed mei 2011 

• uitvoerinig door Lareco onder leiding van Henri Snoeijer 

Aanvullende vragen vanuit de vergadering naar aanleiding van de presentatie : 

 Riolering is dit een “gescheiden”systeem 

 Fietsen op de rijbaan wordt als gevaarlijk gezien 

 Fietsers en voetgangers zijn “de baas” in het Shared Space gebeuren 

 Laden en lossen kan gewoon op de rijbaan Julianastraat (2-zijdig). Goed bevoorradingssysteem 

 Linde bomen in de zomer : denk aan mogelijke luizen op de bomen met alle gevolgen van dien. De 
heer Prinsse reageert hierop dat het “lekvrije linden” betreft (met garantie!) 

 Nu lijkt de Julianastraat na 18.00 uur wel een racebaan, hoe gaat dit straks ?  

 Stapvoetsrijden betekent een mentaliteitsverandering ! 
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heer Prinsse reageert hierop dat het “lekvrije linden” betreft (met garantie!) 

 Nu lijkt de Julianastraat na 18.00 uur wel een racebaan, hoe gaat dit straks ?  

 Stapvoetsrijden betekent een mentaliteitsverandering ! 

 Dwarsdoorsnede Julianastraat 25 meter : in ieder geval 8/9 meter uit de gevels blijven 

 Als de supermarkten naar de Markt verhuizen, routing dan via de Julianastraat ? Antwoord : routing 
kan heel divers zijn 

 Funktie van de Tuinstraat : bevoorrading / fietsen en voetgangers : kortom verkeersluwe straat 

 

Verder wordt een ieder geadviseerd om zoveel mogelijk binnen te lopen bij het projektbureau, waar men alle 
vragen kan stellen, tevens proefstroken voor het projektbureau van de bestrating, straatmeubilair etc. 

 

10. SLUITING  

Sluiting om 22.10 uur. Aansluitend gelegenheid voor een hapje en een drankje. 
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Bestuursleden PBD :  Gerrit Schipper, Tineke Strijker,  Willem Veerbeek,  Joop Supheert, Riet 
Vogelzang, Gert de Vogel, Harry Drogt, Klaas Thalen, Marleen Frankes 

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 ? 

PBD bestaat nu 10 jaar. Het afgelopen jaar zijn er een groot aantal PBD zaken de revue gepasseerd in 
het bestuur PBD. We willen u een aantal zaken noemen. 

Structureel maandelijks overleg met de gemeente Hardenberg , hieronder een opsomming van een 
reeks onderwerpen welke hier zoal zijn besproken : 

• verfraaien entrees 

• kauwgum op straten verwijderd 

• onderhoudstoestand Schuttevaer/Ommerkanaal/Nieuwewijk 

• busroute aanpassing 

• Abri bij busstation 

• Berm langs de Hoofdvaart 

• Fiets ontsluitingsroute Parcours 

• Hondenuitlaatplek Langewijk 

• Blauwalg 

• Hondenpoepzuiger 

• Speelterrein Smetanahof 

• Zwarte Pad/Stegerensallee 

• Ruit Abri Magnolia 

• Onderhoudstoestand voormalig busstation 

• Plattegrond Hoofdvaart West 

• Ontbrekende verlichting 

• Middenberm Tottenhamstraat 

Jaarverslag PBD / 2010 

Algemeen 

 duurzame verkeersveiligheid in wijken en dorpen 

 masterplan centrumplan : PBD heeft hier een bijdrage aan geleverd 

 opwaarderen woonomgeving (PBD heeft hier een belangrijke rol in gespeeld) 

 informatie woonwijk Bransveen (+ naamgeving voorstel) 

 projekt N377 

 plaatsing CI Love You bijgewoond (Kotermeerstal) 

 straatnaamgeving uitbreidingsplan  Citadel 

 Opening Dedemsvaria Feestweek bijgewoond 

 Straatnaamgeving Oranjebuurt 

 Tunnels N-48 

 Enquete jeugd op de Markt  

 Betrokken geweest bij de buurtkamer / Centrum 

 Gebouw ’t Centrum  MFC 

 Moedige Moeders  

 Inzet automatische incasso’s in 2010 

 Publieksdienst 

 Bestemmingsplan Buitengebied 

 

Algemeen / Diversen : 

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

• Maandelijks overleg met de gemeente 

 

Communicatie richting leden / internet site 

Communicatie veelal via pers, en via de internetsite van PBD: www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
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Waar heeft PBD zich zoal het afgelopen jaar mee bezig gehouden ? 

PBD bestaat nu 10 jaar. Het afgelopen jaar zijn er een groot aantal PBD zaken de revue gepasseerd in 
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• Hondenpoepzuiger 

• Speelterrein Smetanahof 

• Zwarte Pad/Stegerensallee 

• Ruit Abri Magnolia 

• Onderhoudstoestand voormalig busstation 

• Plattegrond Hoofdvaart West 

• Ontbrekende verlichting 

• Middenberm Tottenhamstraat 

Jaarverslag PBD / 2010 
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• Schoonmaakrondes na festiviteiten 

• Wildtrappen voor zwanen geplaatst 

• Parkeren Zwiersstraat 

• Knelpunten BTB 

• Mien Ruyslaan – Magnolia 

• Fietspad van Roijenshoofdwijk 

• Muskusratten van Roijenshoofdwijk 

• Afval in kanaal 

• Verkeerstellingen Stegerensallee 

• Klussen aan auto’s 

• Slagboom kotermeerstal 

• Steenkorven Kotermeerstal 

• Evaluatie gladheidsbestrijding 

• Onderhoud Tuinen van particulieren 

• Herinrichting Julianastraat 

• Bomen langs Mien Ruyslaan 

• 30 km gebied Vogelbuurt 

• Hondenpoep – algemeen 

• Snippergroen 

• Parkeren Krikkensraat 4 

• Zebra Sportlaan 

• Klantenpanel politie 

• Plastic Afval 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

 duurzame verkeersveiligheid in wijken en dorpen 

 masterplan centrumplan : PBD heeft hier een bijdrage aan geleverd 

 opwaarderen woonomgeving (PBD heeft hier een belangrijke rol in gespeeld) 

 informatie woonwijk Bransveen (+ naamgeving voorstel) 

 projekt N377 

 plaatsing CI Love You bijgewoond (Kotermeerstal) 

 straatnaamgeving uitbreidingsplan  Citadel 

 Opening Dedemsvaria Feestweek bijgewoond 

 Straatnaamgeving Oranjebuurt 

 Tunnels N-48 

 Enquete jeugd op de Markt  

 Betrokken geweest bij de buurtkamer / Centrum 

 Gebouw ’t Centrum  MFC 

 Moedige Moeders  

 Inzet automatische incasso’s in 2010 

 Publieksdienst 

 Bestemmingsplan Buitengebied 

 

Algemeen / Diversen : 

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

• Maandelijks overleg met de gemeente 

 

Communicatie richting leden / internet site 

Communicatie veelal via pers, en via de internetsite van PBD: www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
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Nieuwsbrief Plaatselijk Belang 
Dedemsvaart 
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
Ook in 2010 : Maandelijks verschijnt 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. 

Nieuw logo 
Logo PBD is in 2010 iets aangepast (kleur) 
 
Overleg met buurtverenigingen 
Het overleg met de buurtverenigingen heeft  ook in 2010 weer een vervolg gekregen. :  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 dodenherdenking 2010 : 
 
Kontakten met de jongerenwerker 
Veelvuldig kontakt met jongerenwerker om de  
jongerenproblematiek in goede banen te leiden 
 
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 1218 leden. In 2011 zal er een ledenwervingscampagne opgestart worden. 

Hoe ziet PBD de toekomst ? 

In de toekomst zal richting het bestuur gezocht worden naar jonge bestuursleden. Verder zal PBD een 
aktieve rol blijven vervullen richting de ontwikkelingen gemeente Hardenberg en met name gericht op 
Dedemsvaart. Voor 2011 blijft PBD de ontwikkelingen nieuwe Centrumplan Dedemsvaart volgen (shared 
space) 

Schades en/of andere zaken melden. 

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 om verpaupering te voorkomen en te zorgen voor een goed 
leefklimaat. De  schades graag blijven melden via de website : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 

 
Inloopspreekuur voor burgers 

Daarnaast zal ook het INLOOPSPREEKUUR VOOR BURGERS : iedere laatste maandag van de maand 
van 19.00 – 19.30 uur in gebouw ’t Centrum doorgang blijven vinden 

Het is ons aller gezamenlijk belang, dat er iets gedaan wordt. 
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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 dodenherdenking 2010 : 
 
Kontakten met de jongerenwerker 
Veelvuldig kontakt met jongerenwerker om de  
jongerenproblematiek in goede banen te leiden 
 
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 1218 leden. In 2011 zal er een ledenwervingscampagne opgestart worden. 

Hoe ziet PBD de toekomst ? 

In de toekomst zal richting het bestuur gezocht worden naar jonge bestuursleden. Verder zal PBD een 
aktieve rol blijven vervullen richting de ontwikkelingen gemeente Hardenberg en met name gericht op 
Dedemsvaart. Voor 2011 blijft PBD de ontwikkelingen nieuwe Centrumplan Dedemsvaart volgen (shared 
space) 

Schades en/of andere zaken melden. 

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 om verpaupering te voorkomen en te zorgen voor een goed 
leefklimaat. De  schades graag blijven melden via de website : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 

 
Inloopspreekuur voor burgers 

Daarnaast zal ook het INLOOPSPREEKUUR VOOR BURGERS : iedere laatste maandag van de maand 
van 19.00 – 19.30 uur in gebouw ’t Centrum doorgang blijven vinden 

Het is ons aller gezamenlijk belang, dat er iets gedaan wordt. 
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SAMEN TREKKEN WIJ DE KAR, MAAR HEBBEN DAARVOOR UW 
STEUN NODIG ! 

 

 

 
 
 

 

www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 

Voor meer info en actuele zaken zie onze website. 

 
 

 

 

 
 

Op de foto : 
Op de kar Willem Veerbeek(l), Joop Supheert (r) 
Midden Van links naar rechts : Klaas Thalen, Gert de Vogel, Marleen Frankes, Tineke Strijker, Harry Drogt 
Voor van links naar rechts : Riet Vogelzang, Gerrit Schipper 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ONTVANGSTEN 2010 Begroting 2010 2009  
     
     

Contributie €            5.463,00  €               5.800,00  
                  
    €           5.488,31   

     
Donatie/sponsoring        31.904,00 1.904,00 3038,45  
     
Rente             544,07 650,00 709,06  
     
               - -   
     

 
               
€         37.911,07  €              8.354,00  €              9.235,82   

     
     
UITGAVEN 2010 Begroting 2010 2009  
     
     

Kosten ledenwerving €           984,85  €              1.3 00,00  

                    
                   
 €               519,50  

     
Promotiekosten      948,75 1.350,00                    606,57  
     
Vergaderkosten  3.521,08 3.000,00 3.302,13  
     
Adms/secr. Kosten    477,41 1.500,00 1.261,33  
     

Akties    841,75                   
                  

                7.846,39    
     
Representatiekosten   287,43 750,00  526,27  
     
Diverse/onvoorzien   500,00   
     
      
     
     
  €      7.061,27          €             8.400,00   €           14.062,19    
     
     

FINANCIEEL OVERZICHT 2010 
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Toelichting op de ontvangsten: 
 
Aan subsidie ontvangen: 
 
€ 30.000,--, van de gemeente Hardenberg hebben wij dit bedrag gekregen voor de verfraaiing van 
de rotonde Zuidwolderstraat/Langewijk/Julianastraat. Deze verfraaiing zal voor 1 mei van dit jaar 
zijn afgerond en de aannemer zal dan worden betaald voor de werkzaamheden. 
€   1.704,-- jaarlijkse subsidie van de gemeente 
€      200,-- jaarlijkse subsidie voor de dodenherdenking, hiervan gaat € 75,-- naar Jubal en  
                  € 75,-- naar de Scouting, terug te vinden onder akties. 
 
Er waren op 31 december 2010 1220 leden. 
In 2009 waren er 1265 leden  
In 2010 zijn er 45 opzeggingen geweest. 10 leden zijn er overleden en de overige 35 leden zijn 
verdwenen door verhuizingen en opzegging van het lidmaatschap. 
In 2010 zijn wij overgegaan tot het automatisch incasseren van het lidmaatschap geld. 
1048 leden zijn bereid gevonden hiertoe over te willen gaan. 
 
 
Toelichting op de uitgaven: 
 
Akties: € 550,--, kosten van de tekening voor de rotonde wordt door Boomkamp weer 
overgemaakt daar Boomkamp de order ook heeft gekregen. 
 
Vergaderkosten:  o.a. Algemene Ledenvergadering 2010 zoals: 

- Drukkosten van de agenda 
- Jaarrekening 2009 
- Verzending en uitnodiging aan leden 
- Honorarium van de spreker 
- Consumpties en zaalhuur 

 
Kosten ledenwerving: kosten o.a. gemaakt om het lidmaatschap te incasseren, invoeren van de 
rekeningnummers, terugboeking incasso’s enz.  
 
Promotiekosten: onderhouden van de website, advertentiekosten,  
 
Representatiekosten: kosten gemaakt voor bv uitnodigingen recepties enz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Saldo 1 januari 2010                                               €  25.887,36 
Bij: ontvangsten                                                         37.911,07 
 
                                                                             €  63.798,43 
 
Af: uitgaven                                                                 7.061,27 
                                                                             €  56.737,16 
 
 
Specificatie: 
Saldo rekening courant 31 dec. 2010                       €     2.222,71 
Saldo spaarrekening 31 dec. 2010                           €   54.514,45     
 
                                                                             €  56.737,16   
 

 

 

 

 

 

 

 

Riet Vogelzang 

Penningmeester PBD 

 

 

 

 

Financieel overzicht 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Ontvangsten                                                         Uitgaven 
 
Contributie              €       5.400.=                Ledenwerving                  €        1.600,= 
Donatie/sponsoring  -       1.904,=                 Promotiekosten                -        1.650,= 
Rente                       -          390,=                Vergaderkosten                 -        3.000,= 
                                                                    Adm/Secr.kosten              -           500,=                      
                                                                    Representatiekosten          -          500,=                      
                                                                    Diversen                          -           500,= 
                                                                            
                  
                                  €   7.694,=                                                          €      7.750,= 
 
 
 
 
 

BEGROTING 2011 
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