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Ook het afgelopen jaar hebben wij ons naar beste weten weer ingezet voor het algemene 
welzijn van de inwoners van Dedemsvaart en omgeving. 
Van de zaken waaraan wij aandacht hebben besteed vindt u een opsomming in dit 
jaarboekje 
 
In het Masterplan Centrum Dedemsvaart worden flinke vorderingen gemaakt. De 
Julianastraat en de Wisseling zijn ingericht naar het principe van “Shared Space” 
Veel weggebruikers hebben zich naadloos aangepast aan de nieuwe situatie, maar dat 
geldt niet voor iedereen. Veel ouderen hebben ons laten weten dat zij de vertrouwde 
Julianastraat en Wisseling missen. In onze contacten met de gemeente hebben wij deze 
problematiek aan de orde gesteld. Er is onlangs een film van situaties in het shared 
space gebied gemaakt om te laten zien hoe men daar als weggebruiker moet handelen. 
Wij hopen dat de film meer duidelijkheid geeft en dat een ieder zich op den duur in de 
Julianastraat en de Wisseling veilig en vertrouwd voelt. 
Vanavond beleeft u de première van de film. 
 
Het afgelopen jaar hebben wij met een gerichte actie geprobeerd meer leden te werven 
en dat is gelukt. Wij hebben 75 nieuwe leden kunnen inschrijven en dat is een mooi 
resultaat. Om het draagvlak voor onze inspanningen zo breed mogelijk te laten zijn 
willen wij ons ook in de toekomst sterk maken het ledenaantal nog meer te laten 
groeien. Wij hebben nu 1250 leden.  
 
 
Gerrit Schipper. 
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Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart en 
Omgeving” d.d. Maandag 23 april 2012 om 20.00 uur in gebouw ’t Centrum, 
Julianastraat 54 te Dedemsvaart. 
 

AGENDA 
 

1. Opening door voorzitter Gerrit Schipper 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Notulen : Algemene Ledenvergadering d.d. 05 april 2011 
4. Financiële stukken / verslag boekjaar 2011      

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2011 door Gert de Vogel 
 verslag kascontrole commissie 
 vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2011 
 begroting 2012 
4.b. jaarverslag secretaresse 

      5.   Bestuursverkiezingen : 
 > Aftredend en herkiesbaar mevrouw Marleen Frankes 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Marleen Frankes 
 > Aftredend en niet herkiesbaar mevrouw Riet Vogelzang 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Maus Westerbaan 
 > Aftredend en herkiesbaar mevrouw Tineke Strijker  
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Tineke Strijker 
 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. M. Westerbaan 
7. Moedige Moeders – incl. kascontrole Moedige Moeders 
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 14 april downloaden via de site : 
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl en/of op te vragen bij het Secr. PBD 0523-617848 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING 
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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 
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UITNODIGING 

 
Na de pauze zal er een toelichting worden gegeven over de vorderingen van :  

 Bereikbaarheidsplan van het centrum van Dedemsvaart (i.v.m. de bouwactiviteiten op en 
aan de Markt) 

 Definitief ontwerp MFC Dedemsvaart 
 Film Shared Space zal getoond worden 

  
Voor de toelichting mbt bovenstaande onderwerpen zijn aanwezig deze avond : 
De verantwoordelijk wethouder van het Masterplan Centrum Dedemsvaart de heer Douwe Prinsse. 
De projectleider van het Masterplan Centrum Dedemsvaart de heer Hessel Posthuma. 
De heer Henk Zomer(voorzitter nieuwe MFC bestuur) en Heidi Mensink (namens gemeente 
Hardenberg) – beiden verzorgen deze avond de presentatie aangaande MFC  
De project coordinator van het MFC Dedemsvaart de heer Jan Dragt  
De verkeersdeskundige van de gemeente Hardenberg de heer Dimitri Drijver. 
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Bestuurssamenstelling PBD in het jaar 2011 
 
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 K. Thalen, Moerheimstraat 69, 7701 CB Dedemsvaart 
De heer H. Drogt, De Mulderij 3, 7701 RM Dedemsvaart 
Mevrouw M. Frankes, Tottenhamstraat 30, 7701 BN Dedemsvaart  
Mevrouw R. Vogelzang, Rheezerend 166, 7701 BK  Dedemsvaart 
Mevrouw H. van Dijk, Marktstraat 31, 7701 GT Dedemsvaart 
 
 
 
Internetsite : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
Email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuurssamenstelling PBD 2011 



6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ; 
De heer G. de Vogel, penningmeester (tel.nr. 0523-614004) 
 
Of gewoon per email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl we nemen daarna zo 
spoedig mogelijk contact met u op. 
 
 
Het contributiegeld wordt geind middels een automatische incasso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelstelling uit de statuten van PBD 

Lidmaatschap 
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Verslag ledenvergadering, gehouden op 05 april 2011 in gebouw ’t Centrum te Dedemsvaart. 
Aanwezig : 68 leden / genodigden. (via presentielijst) 
 

 

 

 

1.OPENING 

Openingstoespraak/ welkomdoor voorzitter Gerrit Schipper 

Mooi dat u vanavond naar Het Centrum bent gekomen voor de algemene ledenvergadering van 
Plaatselijk Belang Dedemsvaart.  
 
Van harte welkom tevens : De burgemeester, Plaatselijk Belang Balkbrug 
De heer Willem Foorthuis inleider van het principe shared space, dat straks in het hele centrum van 
Dedemsvaart gaat gelden, mevr. Heidi Mensink, beheerder van dit Gebouw en projectleider van het 
nieuwe MFC. de heer de Vries, contact ambtenaar van de gemeente, Pl. Belang Balkbrug 
 
Bericht van verhindering. 
Hessel Posthuma projectleider van het centrumplan., mevr. Riekje Meijboom Henk IJmker (later), 
Bert van Faassen, Roelie IJmker, Willem Komduur 
 
Even een leidraad voor vanavond (ingekomen stukken/mededelingen) 

1. het zakelijke gedeelte van de vergadering. In een kort tijdsbestek zullen wij het jaar 2010 
doornemen. 

2. Heidi Mensink  (MFC) 
3. Willem Foorthuis (Shared space). 
4. Daarna pauze (Rob Hamer van de gemeente zal aanwezig zijn met een stand over Bewust 

Duurzaam Thuis) Het gaat over energiebesparende maatregelen 
5. ongeveer 22.00 uur einde vergadering tijd om na te praten onder genot van een drankje 

Rob Hamer is dan ook nog aanspreekbaar.  
6. Ledenwervingsflyer. 

 
Graag wil ik een paar wat grotere zaken, waar wij ons het afgelopen jaar mee bezig hebben 
gehouden, aanstippen. 
 
Verfraaiing van de entree. 
Het waterornament op de rotonde Julianastraat/Zuidwolderstraat en Langewijk is bijna klaar en zal 
op vrijdag 29 april officieel worden onthuld. Dit zal samen met de heringerichte Julianastraat gaan 
gebeuren. Wij vinden dat het monument  een mooie entree van het “nieuwe” centrum van 
Dedemsvaart is 
 
Het Masterplan Centrum Dedemsvaart: 
Het centrum van Dedemsvaart ondergaat momenteel een metamorfose 
In vlot tempo volgen de onderdelen van het plan elkaar op. De Julianastraat is bijna klaar. Daarna 
wordt voor de vakantie de Marktstraat nog aangepakt en vervolgens komen de Wisseling en het 

VERSLAG LEDENVERGADERING 05.04.2011 
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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 

kerkbosje aan de beurt. Ook het nieuwe MFC (Multi Functionele Centrum) maakt deel uit van het 
Masterplan. Leden van het bestuur van plaatselijk belang hebben zitting in de adviesgroepen en 
spreken mee over de plannen.  
 
Jeugdproblematiek: 
Dit onderwerp stond vorig jaar nadrukkelijk op de agenda. Was ook nodig omdat het niet goed ging 
met de opvang van de jeugd. Het gaat nu beter. De jeugdwerker, Ruben Drost doet zijn werk 
goed. De jeugd wordt een paar avonden per week opgevangen in Wanhatti. Uit een enquête die 
onder alle bewoners van de Markt is gehouden kwam naar voren dat men minder overlast heeft en 
dat is goed om dat te constateren. Achterover leunen is er niet bij. Wij moeten alert blijven en 
aandacht blijven schenken aan de jeugd. Wij hopen dat ook deze groep een goede plek krijgt in het 
nieuwe MFC. 
 
Het Ommerkanaal  
Er is kort geleden van de gemeente een bericht binnen gekomen dat Het Ommerkanaal in de volle 
lengte wordt aangepakt. Deze zal worden voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Dit zal op korte 
termijn gebeuren. Het was ook nodig. De druk die wij telkenmale hebben uitgeoefend wordt 
hiermee gehonoreerd.  
 
Vogelbuurt: 
Na goed overleg en inspraak met de bewoners is de aannemer bezig de 
Lijsterstraat/Reigerweg/Eiberweg en Lepelaarweg opnieuw in te richten. Met de wensen van de 
bewoners is zoveel mogelijk rekening gehouden. In week 19 van dit jaar is de klus geklaard.  
 
Blauwalg: 
Kwam de laatste 2 jaren voor in het Kotermeer. In letterlijke en figuurlijke zin is dit een hardnekkig 
probleem. In een gesprek met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente is na het 
zwemseizoen van 2010 dit probleem nadrukkelijk aan de orde gesteld. Het Kotermeer is “ons” 
buitenbad en de betrouwbaarheid van het zwemwater moet veel beter worden. Daar hebben wij 
Dedemsvaarters recht op. 
 
Dit zijn een paar zaken waar wij ons mee bezig hebben gehouden. Een volledige lijst van 
onderwerpen vindt u op de pagina’s 12/13 en 14 van het blauwe boekje.  
 
 
Wat verder ter sprake komt: 
Op de site van de vereniging hebben wij de mogelijkheid geboden foto’s van ons dorp te laten 
plaatsen. Een jury vanuit het bestuur vond de foto, die heer M. Wink gemaakt had in de winter van 
de Wisseling en de natuurlijk daarbij de Dedemsvaart het mooist. De heer Wink is daarvoor 
beloond met een cadeaubon. Hij kon vanavond niet aanwezig zijn. 
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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 
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VERSLAG LEDENVERGADERING 28.04.2010 

 
 
     
 
2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 28.04.2010 

Geen bijzonderheden, deze worden goedgekeurd.  

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

Geen 

4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2010 

Toelichting door penningmeester Riet Vogelzang 

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2010 

Note : 2010 automatische incasso lidmaatschap. 

Verder wordt gemeld dat bestuurslid Gert de Vogel per 01 juni 2011 de functie van penningmeester op zich zal 
nemen. 

4.b. verslag kascontrolecommissie (door de heer J. Mol en de heer A.P. Frankes) 

De kascontrole commissie geeft aan dat dit prima voor elkaar was. De complimenten, decharge voor de 
penningmeester. Hierbij tevens de opmerking dat ook de kas van Moedige Moeders is gecontroleerd en 
akkoord is bevonden. 

4.c. benoeming kascontrole commissie. 

De heer Frankes wordt bedankt voor zijn inzet in de kascontrolecommissie. Voor hem in de plaats wordt 
benoemd de heer M. Westerbaan. 

4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2010 en begroting 2011 

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

Toelichting op de ontvangsten: 

Aan subsidie ontvangen : 

30.000 euro van de gemeente Hardenberg hebben wij ontvangen voor de verfraaiiing van de rotonde 
Zuidwolderstraat/Langewijk/Julianastraat. Deze verfraaiing zal voor 01 mei van dit jaar afgerond zijn en de 
aannemer zal dan ook betaald worden voor de werkzaamheden. 

1.704 euro jaarlijkse subsidie van de gemeente 

200 euro jaarlijkse subsidie voor de dodenherdenking , hiervan gaat 75 euro naar Jubal en 75 euro naar de 
Scouting, terug te vinden onder de akties. 

Toelichting op de uitgaven: 

Akties 550 euro kosten van de tekening voor de rotonde wordt door Boomkamp weer overgemaakt daar 
Boomkamp de order 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 etc.  

Promotiekosten: onderhouden van de website, advertentiekosten. 
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Representatiekosten : kosten gemaakt voor bijv. uitnodigingen, recepties etc. 

Begroting wordt bij deze dan ook goedgekeurd. 

4.e. jaarverslag secretaresse 

Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering. 

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 Gerrit Schipper 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Gerit Schipper 
 

Aftredend en herkiesbaar de heer Harry Drogt 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Harry Drogt 
 

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 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 (6) gaan 
hiermede akkoord en de benoeming wordt dan ook aangenomen door betrokkenen, met dank in het gestelde 
vertrouwen. Alle 6 kandidaten zijn bij acclamatie gekozen 

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

Gerrit Schipper neemt op gepaste wijze afscheid van Joop Supheert, 7 jaar lid van het bestuur. Hij had de 
functie van algemeen adjunct en was hierdoor overal inzetbaar. speciale taken: het maandelijkse overleg met 
de gemeente,moedige moeders,wandelen is zijn passie.  Een bloemetje is dan ook zeker op z’n plaats. 

Hanneke van Dijk wordt namens Gerrit Schipper welkom geheten in het bestuur van Plaatselijk 
Belang met een welkomst bloemetje. 
 

. STATUS AUTOMATISCHE INCASSO DOOR PENNINGMEESTER RIET VOGELZANG. 6

Er waren op 31 december 2010 1220 leden, in 2009 waren er 1265 leden, in 2010 zijn er 45 opzeggingen 
geweest, 10 leden zijn overleden en de overige 35 leden zijn verdwenen door verhuizingen en opzegging van 
het lidmaatschap. In 2010 zijn we overgegaan tot het automatisch incasseren van het lidmaatschapgeld. 1048 
leden zijn bereid gevonden hiertoe over te willen gaan. 

7. RONDVRAAG 
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7.1. dhr. Veerbeek merkt op dat 5 leden herkiesbaar zijn dit jaar. Is de verdeling van aftreden wel juist ? 
 Wellicht goed om te kijken naar evenredigheid. AKTIE BESTUUR 

7.2. dhr. Veerbeek geeft de “hondenpoep overlast” aan. Wellicht kan de gemeente hierin nog iets 
 betekenen, bijv. brief bij de hondenbelasting toevoegen. AKTIE BESTUUR 

7.3. dhr. Vogelzang geeft aan dat in de Vogelbuurt de verzamel-/hangplaats jeugd veel overlast bezorgt. 
 (Eiberweg / Peterswijk) Pl. Belang geeft aan dat dit reeds bij de wijkagent gemeld is. 

7.4. dhr. Kamps vraagt aandacht voor de Nieuwewijk (Onderhoud). Dit ligt bij de gemeente (onderhoud 
 wegen) aldus het bestuur Pl. Belang Dedemsvaart 

7.5. dhr. Mensink vraagt aandacht voor de verhogingen Stegerensallee. 

7.6. dhr. A. Wessels vraagt aandacht voor de sluitingstijden van Cheech & Chong. Dit bezorgt nl. de nodige 
 overlast (sluiting 04.45 uur). Burgemeester Meulman reageert hierop met de uitgifte van “rode/gele” 
 kaarten bij overtredingen van de sluitingstijden. 

 

8. PAUZE 

 

 Aansluitend aan de vergadering wordt er een presentatie verzorgd door Heidi Mensink 
aangaande het MFC (Multi Functionele Centrum) . Indien n.a.v. deze presentatie nog vragen 
etc. zijn., deze graag richten aan Heidi.Mensink@hardenberg.nl 

 Daarna was het de beurt aan dhr. Willem Foorthuis die een wervelende presentatie 
verzorgde over het onderwerp “SHARED SPACE” 

 

9. SLUITING 

Sluiting om 22.00 uur,  daarna was er voor een ieder een drankje en een hapje ter afsluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid dhr. J. Supheert       Indruk jaarvergadering Pl. Belang Dedemsvaart 

Foto’s Gert Vogelzang 
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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 (6) gaan 
hiermede akkoord en de benoeming wordt dan ook aangenomen door betrokkenen, met dank in het gestelde 
vertrouwen. Alle 6 kandidaten zijn bij acclamatie gekozen 

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

Gerrit Schipper neemt op gepaste wijze afscheid van Joop Supheert, 7 jaar lid van het bestuur. Hij had de 
functie van algemeen adjunct en was hierdoor overal inzetbaar. speciale taken: het maandelijkse overleg met 
de gemeente,moedige moeders,wandelen is zijn passie.  Een bloemetje is dan ook zeker op z’n plaats. 

Hanneke van Dijk wordt namens Gerrit Schipper welkom geheten in het bestuur van Plaatselijk 
Belang met een welkomst bloemetje. 
 

. STATUS AUTOMATISCHE INCASSO DOOR PENNINGMEESTER RIET VOGELZANG. 6

Er waren op 31 december 2010 1220 leden, in 2009 waren er 1265 leden, in 2010 zijn er 45 opzeggingen 
geweest, 10 leden zijn overleden en de overige 35 leden zijn verdwenen door verhuizingen en opzegging van 
het lidmaatschap. In 2010 zijn we overgegaan tot het automatisch incasseren van het lidmaatschapgeld. 1048 
leden zijn bereid gevonden hiertoe over te willen gaan. 
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Bestuursleden PBD :  Gerrit Schipper, Tineke Strijker,  Willem Veerbeek, Hanneke van Dijk, 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 ongeveer 11 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 zoal zijn besproken : 

 Opwaardering woonomgeving 

 Verfraaien entree dorp / rotonde 

 Hondenpoep 

 Zebra Sportlaan 

 Fietspad Stegerensallee 

 Gladheidsbestrijding 

 Verkeerstelling Stegerensallee 

 Onderhoud voormalig busstation 

 Schoonmaakrondes 

 Kotermeerstal ; vernielingen , opknappen hiervan etc 

 Collegebezoek 27 mei jl. 

 Herinrichting Tottenhamstraat 

 Aansluiting fietspad langs Mien Ruyslaan op Nieuwewijk 

 Jeugdproblematiek 

 Dedemsvaart Schoon 

 N-377 / N48 

 Blauwalg Kotermeer 

Jaarverslag PBD / 2011 
9 
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 Dodenherdenking 

 Groot onderhoud Wegen 

 Contact met Yarden 

 Shared Space 

 Moedige Moeders 

 MFC Multi Functioneel Centrum 

 Bord Plattegrond van Dedemsvaart aan de Hoofdvaart 

 Telefoonnummer 14 0523 

 Paaltjes van Rooijenshoofdwijk 

 Trottoir Gentiaanstraat 

 Abri’s Magnolia 

 Trapveldje Westzijde Kotermeerstal 

 Deelname adviescie gebouw ’t Centrum 

 Bijeenkomst bijgewoond bewegwijzering / verlichting gemeente 

 Nieuwe bestrating Julianastraat 

 Mega stallen 

 Fietsverbinding Hoofdvaart-Kolonie 

 Speelterrein Diepenbrockstraat 

 Snelheid Lijsterstraat 

 Pleintje achter woningen Eiberweg/Peterswijk/Lijsterstaat 

 Windenergie 

 Snelheid Adelaarweg 

 Meldpunt vernielingen 

 Waardering vrijwilligers 

 Ontbrekende paaltje Wisseling zuid 

 Vlonder Diepenbrockstraat/Jonkerswijk (t.b.v.vissen/schaatsen) 

 Fietsknooppunten 

 Fris over drank – campagne gemeente 

 Zinloze vernielingen Kotermeerstal 

 Vernauwingen Moerheimstraat 

 Polspad 

 Otterswijk – slechte staat van onderhoud 
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 Wandelnetwerk 

 Centrumplan 

 Vrienden van Kotermeer (mw. H. Waning) 

 Glasbakken Berberis 

 Schoonmaken sloten 

 Bejaardenwoningen Magnolia 

 Bladhekken 

 Parkeerprobleem Aalscholver 

 Betonblokken Wisseling 

 Bankje Noord Stegeren 

Etc etc. 

Algemeen / Diversen : 

 overleg met de Veste  

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

 Maandelijks overleg met de gemeente 

 Voorstellen aangeleverd straatnaamgeving Bransveen / Oranjebuurt / Poolmanserf 

 Hondenuitlaatplaatsen 

 Opwaarderen woonomgevingen 

 N-377 

 Werkbijeenkomst LIK / ontwikkelingvisie 

 Kontakt met sleutelfiguren Hardenberg 

 PBD is betrokken bij sanering verkeersborden 

 Bestemmingsplan Dedemsvaart 

 

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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WIJ HEBBEN U NODIG ! 

OM MET EEN ZO KRACHTIG MOGELIJKE STEM TE KUNNEN 
SPREKEN  

Vernieuwde website : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 

De website PBD is steeds vernieuwd ! Neem gerust eens een kijkje en laat ons (Bestuur PBD) zaken horen. 

 

Vanaf heden kunt u Plaatselijk Belang Dedemsvaart ook volgen op TWITTER 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2011. 
 
Ontvangsten   2011   Begroting 2011 2010  
 
Contributie   € 5432,75 € 5400,00 € 5463,00 
 
Donaties/Subsidies  € 1904,00 € 1904,00 €      31904,00 
 
Rente    €  389,12 €   390,00 €   544,07 
 
Acties:    € 1880,00 
 
Totalen:   € 9605,87 € 7694,00 €      37911,07 
 
 
 
 
 
 
Uitgaven   2011   Begroting 2011 2010 
 
Ledenwerving   € 1669,25 € 1600,00 €   984,85 
 
Promotiekosten  €      0,00 € 1650,00 €   948,75 
 
Vergaderkosten  € 3297,22 € 3000,00 € 3521,08 
 
Adm/Secr. Kosten  € 2006,80 €  500,00 €   477,41 
 
Acties    €      33428,65 €      30000,00 €   841,75 
 
Representatiekosten  €     25,90 €  500,00 €   287,43 
 
Diversen/onvoorzien  €   €  500,00 €      0,00 
 
 
Totalen:   €      40427,82 €     37750,00 € 7061,27 
 
 
 
 
 
 

FINANCIEEL OVERZICHT 2011 
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Toelichting: 
 
Ontvangsten: 
 
Subsidies:  €  1904,00 via gemeente Hardenberg, incl. Voor dodenherdenking 4 mei. 
Contributie:  €  5432,75 grotendeels via incasso, na aftrek van kosten. 
Acties:   €  1880,00 credit betalingen Boomkamp i.v.m. rotonde Julianastraat en  
        terugbetaling kosten door gemeente van bezoek    
                  gemeentebestuur aan Dedemsvaart. 
Uitgaven: 
 
Promotiekosten zijn dit jaar ondergebracht in ledenwervingkosten en adm./secretariaatskosten. 
De ledenwervingkosten bestaan uit kosten voor; maken en verspreiden van de flyer en advertentie. 
De kosten adm. /secretariaatskosten zijn; de website, onkostenvergoeding voor bestuursleden, drukkosten en 
bankkosten.  
 
Aantal leden per 31 december 2011 is 1236.  
 
De uitgaven bij de post Acties bestaan uit kosten voor de rotonde Julianastraat/Langewijk, waarvoor in 2010 
een bedrag van € 30.000,00 is ontvangen van de gemeente. Daarnaast is een bijdrage gedaan van € 1000,00 
in verband met de heropening van de Julianastraat. De overschrijding van de kosten voor de rotonde is 
ontstaan door onvoorziene extra werkzaamheden en kosten voor het aanleggen van elektra en de kosten van 
elektra. Een bedrag van € 1550,00 is daarvoor terugontvangen van Boomkamp.  
 
De kosten voor de acties (rotonde, Julianastraat) veroorzaken de overschrijding van de daadwerkelijke kosten 
ten opzichte van de begroting over 2011. 
 
 
 
 

Overzicht saldi en ontvangsten/uitgaven 2011. 
 
 
Saldo rekening courant + spaarrekening 01-01-2011:    € 56.737,16 
 
 
Totale inkomsten: 
Rekening courant 2011:  €   9.216,75    
Spaarrekening 2011:  €      389,12    
 
 
Totale uitgaven 2011:  € 40.427,82    
 
Saldo per 31-12-2011.         € 25.915,21   
 
 
      
Saldo rekening courant + Spaarrekening op basis van afschrift 31-12-2011: € 25.915,21   
 
 
 

Begroting 2012: 
 
   Ontvangsten:      Uitgaven: 
 
Contributie  €  5400,00  Ledenwerving   €  1000,00 
Subsidie   €  1900,00  Vergaderkosten   €  3200,00 
Rente   €    370,00  Adm/secr. Kosten  €  2000,00 
      Representatiekosten  €    500,00 
      Diversen    €    500,00 
 
   € 7670,00      € 7200,00 

 
 
Gert de Vogel 
Penningmeester Pl. Belang Dedemsvaart 

 



18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notities



19

Notities




