
Voor u ligt het jaarverslag van Plaatselijk Belang Dedemsvaart en omstreken van het jaar 2004.

De aktiviteiten waar wij ons mee hebben beziggehouden vindt u gedetailleerd in het boekje.

Ook werd het “Eindrapport Leefbaarheid Onderzoek” gepresenteerd en aangeboden aan de 
Gebiedswethouder de heer A. Pouwels. De hoofdthema’s zijn :

• relatie Dedemsvaart – Hardenberg
• communicatie
• sociale veiligheid

Wij zijn blij dat in de beleidsvoornemens wij duidelijk de aanvullende positie ten opzichte van 
Hardenberg hebben ingenomen.

De grote economische vitaliteit, die wij als kern Dedemsvaart graag willen zal daardoor nog meer 
gestalte krijgen. Dit is o.a. merkbaar in de reeds gestarte bouwaktviteiten.

De sociale veiligheid heeft onze volle aandacht. Er is een breed overleg gestart, waarin diverse 
instanties maar ook jongeren zijn vertegenwoordigd om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de 
problemen.

Ook in 2005 zullen wij de belangen van Dedemsvaart weer zo goed mogelijk blijven behartigen.

Dedemsvaart, maart 2005.

Henk IJmker
Voorzitter Plaatselijk Belang Dedemsvaart.

VOORWOORD DOOR VOORZITTER H. IJMKER



Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving” d.d.
Maandag 04  april 2005 om 20.00 uur in gebouw ’t Centrum, Julianastraat 54 te Dedemsvaart.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter H. IJmker
2. Notulen : Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2004
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Financiele stukken / verslag boekjaar 2004

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2004
verslag kascontrole commissie
vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2004
begroting 2005

4.b. benoeming kascontrole-commissie voor het boekjaar 2005
(aftredend dhr. J. Huisman)

4.c. jaarverslag secretaresse
      5.   Bestuursverkiezingen

Aftredend en niet herkiesbaar de heer G. Kremer (algemeen adjunct)
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer W. Veerbeek

Aftredend en herkiesbaar de heer J. Kosters
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer J. Kosters

Aftredend en herkiesbaar de heer H. Kats
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer H. Kats

Aftredend en herkiesbaar de heer W. Komduur
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer W. Komduur (penningmeester)

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. Stand van zaken leefbaarheidsonderzoek
7. Rondvraag
8. Sluiting

UITNODIGING



Het bestuur Plaatselijk Belang Dedemsvaart nodigt u uit, aansluitend aan de vergadering, een 
presentatie / lezing van Cisca Joldersma met als titel 
“Wie houdt Dedemsvaart veilig ?”

Cisca Joldersma (1964) is geboren in Dedemsvaart en woont momenteel in Tilburg. Zij werd in mei 
2002 lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Daarvoor was zij werkzaam aan de Universiteit van 
Tilburg als hoofddocent beleids- en organisatiewetenschappen Zij heeft bestuurskunde gestudeerd 
aan de Universiteit Twente en is daar ook gepromoveerd op een proefschrift over alcohol- en 
drugsbeleid. In de Tweede Kamer is zij namens het CDA woordvoerder voor onderwijs (hoge scholen 
en universiteiten), zorg (verslaafden, daklozen en psychiatrische patiënten) en justitie (TBS, 
reclassering en drugs)

Wie houdt Dedemsvaart veilig ?
In haar lezing zal Cisca ingaan op het landelijke veiligheidsprogramma, coffeeshops en drugsoverlast 
en voorzieningen voor jongeren. Daarbij zal ze ook stilstaan bij wat van het College van Burgemeester 
en Wethouders en de gemeenteraad van Hardenberg mag worden verwacht en wat Plaatselijk Belang 
Dedemsvaart daaraan kan doen.

Bestuurssamenstelling PBD in het jaar 2004.

De heer H. IJmker, Moerheimstraat 95, 7701 CD Dedemsvaart (voorzitter)
De heer G. Kremer, Julianastraat 13a, 7701 GA Dedemsvaart (alg. adjunct)
De heer W. Komduur, De Aak 140, 7701 LD Dedemsvaart (penningmeester)

Bestuurssamenstelling PBD 2004

GASTOPTREDEN LEDENVERGADERING 04 APRIL 2005 



Mevrouw T. Strijker, Sweelinckstraat 24, 7701 TJ Dedemsvaart (secretaris)
De heer J. Kosters, Moerheimstraat 57, 7701 CB Dedemsvaart
Mevrouw J. Ritfeld-Jaarsveld, Rheezerend 33, 7701 BC Dedemsvaart
De heer J. H. Supheert, Hoofdvaart 26, 7701 JL Dedemsvaart
De heer H. Kats, Postbus 91, 7700 AB Dedemsvaart
De heer A.P. Frankes, Tottenhamstraat 30, 7701 BN Dedemsvaart

E-mail : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl

Doelstelling :

► De vereniging heeft geen binding met een politiek, 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

Doelstelling uit de statuten van PBD

http://www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl/


► 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 per deelnemer.

Indien nog géén lid ?
Dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat PBD : Sweelinckstraat 24, 7701 TJ Dedemsvaart
(tel.nr. 0523-617848) en/of bij ;
De heer W. Komduur, De Aak 140 te 7701 LD Dedemsvaart (tel.nr. 0523-612777)

Voor de leden wordt jaarlijks de contributie geïnd door de collectanten PBD.

Verslag ledenvergadering, gehouden op 20 april 2004 in gebouw ’t Centrum te Dedemsvaart

Lidmaatschap

VERSLAG VERGADERING 20.04.04



Aanwezig : 50 Leden PBD, wethouder Pouwels, dhr. Feijen, Raadsleden

1. OPENING

Henk IJmker opent deze 4e ledenvergadering  PBD door een ieder hartelijk welkom te heten.

In het bijzonder een woord van welkom aan wethouder Pouwels, dhr.  Feijen, raadsleden.

ENKELE MEDEDELINGEN :

 Presentatie jaarverslag ; in een nieuw jasje gestoken, dit t.a.v. verbeterde communicatie

 Vorig jaar had PBD aangegeven : “we hopen dat de positie van Dedemsvaart duidelijk wordt”, we 
zijn nu een jaar verder.

 Inspraakavond gehad over het ontwikkelingsplan. Een ieder kon zijn/haar voorkeur uitspreken 
voor Dedemsvaart . Voor de zomer zal dit plan in de Raad worden behandeld en vastgesteld. Dit 
plan zal handvaten moeten bieden voor onze toekomstige werkzaamheden.

 Het woonplan komt van de grond

 Positieve kontakten met woningstichting De Veste

 Kotermeerplan Oost, waarmee in 2005 kan worden gestart

 Positieve benadering uitbreiding werkgelegenheid : Hakvoort en Vogelzang door gemeente en 
Provincie

Kortom er staat wat te gebeuren in Dedemsvaart. 

Als PBD zijn we daar heel erg blij mee.

 We zijn niet blij met de plannen voor de N-34 aldus dhr. IJmker. PBD is er niet blij mee dat het  een 
op  initiatief  van  PBD  ingestelde  werkgroep  van  een  aantal  belangenorganisaties   (GLTO 
Hardenberg  en  Ommen,  DMC,  IKA,  Plaatselijk  Belang  Rheezerveen)  is  reeds  enige  keren 
beraadslaagd met betrekking tot de te nemen maatregelen. Unaniem is men van mening dat er 
twee viaducten moeten komen teneinde te voorkomen dat er een abnormale verkeersdruk op de 
Driehoeksweg en de van Royenshoofdwijk, uitmondend in de kern van Dedemsvaart, zal ontstaan. 
PBD heeft begrepen dat de gemeente Hardenberg ook niet gelukkig is met de gekozen oplossing. 
Medegedeeld werd dat de brug “Van Royenshoofdwijk” wegens een zeer slechte toestand voor 
het gemotoriseerde verkeer wordt afgesloten. Overleg met de omwonenden en PBD heeft,  in 
afwachting van de doortrekking van de Mien Ruyslaan, tot een aanvaardbare tijdelijke oplossing 
geleid. Bebording zal binnen enkele dagen worden aangepast. De aanwonenden zullen gebruik 
maken van de zuidkant Moerheimstraat in Oostelijke richting. De positieve contacten met het 
college, de gebiedswethouder Pouwels, Rick Ebbink en Rob Feijen zullen er zeker toe bijdragen 
dat we, gemeente en PBD, samen hetzelfde doel hebben ;  Het welzijn van Dedemsvaart  en met nog 
een betere communicatie van beide kanten, kan nog een betere wisselwerking ontstaan. PBD 
vertrouwt erop !

2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 15 APRIL 2003.



Naar aanleiding van deze notulen, geen op- of aanmerkingen worden deze goedgekeurd.

Ook redactioneel geen vragen.

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Geen binnengekomen stukken

Extra mededelingen :

 dhr. R. Ebbink heeft zich afgemeld

 presentie lijsten : deze liggen op de tafels, verzoek om deze in te vullen

 verzoek van de gemeente om namen aan te dragen voor de het nieuwe Plan Kotermeestal Oost

(sterrennamen, planeten, schildersnamen etc. etc.)

 Dodenherdenking  /  04  mei  :  deze  wordt  ook  dit  jaar  weer  door  PBD  georganiseerd.  De 
kranslegging zal dit jaar worden gedaan door burgemeester Meulman en een vertegenwoordiger 
van Plaatselijk Belang.

4. FINANCIELE STUKKEN / VERSLAG BOEKJAAR 2003

4.a. Rekening en verantwoording boekjaar 2003

-  het woord wordt gegeven aan penningmeester Willem Komduur

4.a. Verslag kascontrole commissie

Deze heeft plaatsgevonden op 02.02.04 door dhrn. Van Eck en Huisman.

Subsidie (1658 / gemeente. Genoemd wordt de extra sponsoring door Weekamp Deuren

Dhr. Huisman doet verslag en geeft aan bij deze graag decharge te verlenen aan penningmeester Willem 
Komduur.

Ook de kascontrole commissie wordt bedankt.

4.a. Begroting 2004

* opgemerkt wordt dat bij ledenwerving staat vermeld : € 600  dit moet zijn € 660

* verder bedankt dhr. Komduur bij deze de mensen die jaarlijks de contributie ophalen voor PBD.

4.b. Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2004



* dhr. Van Eck is aftredend

* dhr. W. Veerbeek, Julianastraat 15 wordt bij deze benoemd voor de kascontrole commissie PBD

4.c. Jaarverslag secretaresse

Ook deze is toegevoegd aan de jaarpresentatie 2003.

Deze wordt goedgekeurd.

Vragen naar aanleiding van het jaarverslag.

 overleg nota speelruimte (Oranjebuurt)  :  de vraagstelling wordt gedaan of  het  braakliggende 
terrein van de voormalige school Tuinstraat tijdelijk als een speelplaats kan worden ingericht 
(enkele “doelen / korfbal” etc. . Het voorstel zal met de gemeente besproken worden door PBD. 
AKTIE PBD

5. BESTUURSVERKIEZINGEN

Zie hiervoor de voorstellen op de agenda.

De leden hebben het recht om tegenkandidaten voor te dragen. Hier is vanavond geen gebruik van 
gemaakt.

De vraagstelling wordt gedaan door dhr. IJmker of de stemgerechtigden schriftelijk willen stemmen. Het 
antwoord is unaniem : NEEN

Aftredend en herkiesbaar dhr. G. Kremer

Geert is iemand met veel ervaring, stelt zich herkiesbaar op dien voorwaarde dat hij de mogelijkheid wil 
hebben om tussentijds af te kunnen treden indien gewenst. Als bestuur zijn we met deze herbenoeming 
zeer erkentelijk.

Aftredend en NIET herkiesbaar mw. K. Timmerman-Voorhorst

Door het bestuur wordt kandidaat gesteld dhr. A.P. Frankes (Anne Peter)

Aftredend en NIET herkiesbaar dhr. B. Ottenhof

Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer J. Supheert (Joop)

Een ieder gaat met deze voorgestelde kandidaten akkoord. Bij deze zijn de heren dan ook benoemd tot het 
bestuur PBD.



Henk IJmker bedankt de vertrekkende bestuursleden mw. K. Timmerman-Voorhorst  en dhr. B. Ottenhof 
en biedt beiden een bloemetje en cadeaubon aan als dank.

6. STAND VAN ZAKEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK

Het leefbaarheidonderzoek nadert de afronding en zal binnenkort worden aangeboden. Er zal een beperkt 
aantal  hoofdthema’s  worden  aangeboden.  Met  name  de  communicatie  en  sociale  veiligheid  zullen 
aandacht moeten krijgen. Verder werd stilgestaan met de doelgroep jongeren, deze beschouwt PBD als 
een belangrijke gesprekspartner.

Opgemerkt wordt dat het leefbaarheidonderzoek door het ontwikkelingsplan wordt ingehaald.

Henk IJmker merkt op dat er hedenochtend met dhr. Feijen gesproken is over “de scheve buizen” in het 
dorp : deze worden nu aangepakt. PBD heeft er 100% vertrouwen in.

WE GAAN VOOR EEN GOED, SCHOON DORP !!!!

7. RONDVRAAG

7.1. Dhr. Westenberg vraagt hoe lang “de spaanplaat” op de bejaardenwoningen blijft in de 

Schuttevaer. Hij  vindt dit geen aanzicht voor het dorp.

 PBD komt hierop terug, op dit moment geen oplossing

7.2. Dhr. Broersma vraagt aandacht voor de betrokkenheid van de omwonenden van de Driehoeksweg 
bij de N-34 plannen. 

 PBD merkt op dat er al contact is geweest en dat dezen van harte welkom zijn bij de werkgroep 
N-34

7.3. Dhr. Broersma reageert nog even op het nieuwe bestemmingsplan Kotermeestal Oost, zodra de 
van Royenshoofdwijk dicht is. (Kruispunt Nieuwe Wijk / Moerheimstraat)

Voorstel om de situatie opnieuw te bekijken is combinatie met de Wisseling.

7.4. Op 14 mei a.s. staat er een afspraak gepland aangaande het Verkeers Circulatie Plan.

7.5. Windmolens ten Zuiden van Dedemsvaart. De vraag wordt gesteld of PBD hier ook bij betrokken 

is.

 vorig jaar is PBD bij het windmolenproject betrokken geweest.



 PBD wacht nu de verdere ontwikkelingen af.

 wethouder Pouwels reageert ook op dit onderwerp : maatschappelijke elementen zijn op dit 

    moment  in onderzoek, er vindt een zorgvuldige afweging plaats. Alle procedures lopen nog op 

   dit moment.    (bestemmingsplan etc.)

 dhr. Perlot geeft een toelichting op de tot stand koming van deze windmolens

7.6. Dhr.  J.  Maas  vraagt  of  er  geen  eenrichtingsverkeer  kan  worden  ingesteld  in  de  Prins 
Bernhardstraat.

(zelfde als in de Tuinstraat).

 Dit zal bij het verkeerscirculatieplan bekeken worden. AKTIE PBD

8. SLUITING

Sluiting om 21.00 uur.

Aansluitend een optreden van het bandparodisten duo John en Ron.

Jaarverslag PBD / 2004



Bestuursleden PBD :   Henk IJmker, Tineke Strijker, Willem Komduur, Geert Kremer, Henk Kats, Jan 
Kosters, Janny Ritfeld-Jaarsveld, Joop Supheert, Anne Peter 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 5  jaar. Het afgelopen jaar zijn er een groot aantal zaken de revu gepasseerd in 
en om 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 :  

Algemeen / Diversen :  

 Nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor leden en genodigden 

 Bezig gehouden met de detailhandelstructuurvisie

 Illegaal storten van groenafval

 Klok in de Markstraat is hersteld

 Schuilgelegenheid begraafplaats de Mulderij (realisatie juli 2004)

 Aandacht is gevraagd voor het ledigen prullenbakken, Markt, Markstraat, Julianastraat

 Aandacht voor onderkomen van de Jeugdsozen in Dedemsvaart

 Reconstructie Langewijk (onderhoudswerkzaamheden)

 Organiseren van “dodenherdenking” op 04 mei in Dedemsvaart

 Aandacht voor 60/80 kilometer wegen : PBD pleitte voor goede ontsluiting van Dedemsvaart 
via de Stegerensallee

 Overlast Jeugd nabij zwembad de Kiefer

 Opknapbeurt Baarhuis / Monumentenlijst (initiatief PBD)

 Structureel Overleg met gemeente , overleg met De Veste , politieke partijen

 Rode geleidingshekken Julianastraat (vervanging  / renovatie)

 Mogelijkheden Tuinstraatschoolterrein : buurt wil graag enkele speelvoorzieningen

 Betere verspreiding van de bladhekken in Dedemsvaart

 Zitting  in  werkgroep  N-34  (tezamen  met  andere  disciplines,  o.a.  IKA/DMC,  GLTO,  PB 
Rheezerveen)

 Aandacht gevraagd voor het dichttimmeren van de woningen (entree van het dorp) aan de 
Schuttevaer

 PBD bezoekt de commissies bestuur en middelen / ruimte / samenleving

 PBD is betrokken / geraadpleegd bij het windmolens project in Dedemsvaart

 PBD is betrokken geweest met de overlast Notarisbosje



 Aandacht voor het vrachtverkeer in de Oranjewijk

 Bezoek van  het  college  24  september  jl.  .  Hierbij  is  vooraf  een  oproep  gedaan aan de 
gemeente om vragen etc. aan te leveren bij het bestuur PBD

 PBD heeft in haar uitwerking leefbaarheidonderzoek gevraagd om MEER POLITIE, dit in het 
kader van de sociale veiligheid

 PBD heeft richting gemeente aandacht gevraagd voor de Jaarmarkt,  welke in 2004 géén 
doorgang heeft gevonden, met als resultaat dat deze in 2005 weer gepland staat.

 Alert / aktief reageren op krantenartikelen, reacties vanuit de gemeente etc.

 Ontwikkelingsplan

 Leefbaarheidonderzoek 

- werkgroep Sociale Veiligheid

- werkgroep Communicatie

- werkgroep relatie Hardenberg-Dedemsvaart

PBD heeft het  eindrapport  geschreven en aangeboden aan het  gemeentebestuur van de 
gemeente Hardenberg, politie, voorzitters werkgroepen, pers. Scherpe aandacht met het oog 
op het ontwikkelingsplan, woonplan etc. Gemeente geeft hierbij wel aan dat visieontwikkeling 
tijd kost en dat Plaatselijk Belang hier begrip voor moet hebben.

 Relatie Dedemsvaart-Hardenberg, ontwikkelingsplan, gebiedsgericht werken

 Kontakten onderhouden met politieke partijen/fracties

Communicatie richting leden / WEB-internet site  

Communicatie  veelal  via  pers,  nieuwstv..  Realisatie  Internet  site  PBD  : 
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl  

Totaal aantal leden PBD  

Dankzij een actieve ledenwervingsactie van een ploeg enthousiaste leden : resultaat plm. 1525 leden op dit 
moment.

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.

ONTVANGSTEN :
2004 Begroting 2004 2003

FINANCIEEL OVERZICHT 2004

http://www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl/


Contributie € 6.310,50 € 6.700,== € 6.511,50
Donatie/sponsoring - 3.038,45 - 3.010,== - 2.992,45
Rente -    314,39 -    350,== -    273,88
Kruisposten -  9.000,== -           --- -                     ---

€              18.663,34  €         10.060,== €              9.777,83  

UITGAVEN : 2004 Begroting 2004 2003

Kosten ledenwerving €    592,05 €    660,== €    613,25
Promotiekosten -    230,78 - 1.800,== - 1.700,63
Vergaderkosten - 2.999,14 - 2.200,== - 1.978,39
Adm/secr/kosten -    386,95 -    900,== -    272,76
Akties -    227,25 - 1.200,== -    969,30
Representatiekosten -    468,25 -    800,== -    674,57
Kruisposten - 9.000,== -        -,== -         -
Onvoorzien/diversen -`    100,== - 2.500,== -   100,==

€         14.004,42 €         10.060,== €              6.308,90  

Saldo 1 januari 2004 € 18.124,12
Bij : Ontvangsten €              18.663,34  

€ 36.787,46

Af : Uitgaven € 14.004,42
Saldo per 31 december 2004 € 22.783,04

Specificatie
Saldo rekening Courant 31.12.04 €   3.044,16
Saldo spaarrekening 31.12.04 €              19.738,88  

€              22.783,04  



Ontvangsten Uitgaven

Contributie € 6.200,== Ledenwerving € 1.600,==
Donaties/sponsoring - 3.025,== Promotie - 1.800,==
Rente -    325,== Vergaderkosten - 2.000,==

Adm/secr. Kosten -    400,==
Representatiekosten -    600,==
Akties - 1.200,==
Onvoorzien - 1.950,==

€               9.550,==  €               9.550,==  

W. Komduur
Penningmeester PBD

BEGROTING 2005





Iets voor de voorkant !!!.

(zelfde als vorig jaar)


