
Voor u ligt sinds het bestaan van  Plaatselijk Belang Dedemsvaart en omstreken het
6e jaarverslag over het jaar 2005.

Alle activiteiten en zaken waarmee we bezig zijn geweest vindt u gedetailleerd in dit boekje.

Vereniging Plaatselijk Belang heeft de afgelopen jaren bewezen dat het beslist noodzakelijk is dat er 
een dergelijk belangenorganisatie moet zijn en ook moet blijven
om de vinger aan de pols te houden.

Het bestuur van onze vereniging bestaat nog uit veel leden van het eerste uur.
De bestuursleden kunnen maximaal drie aansluitende termijnen van 3 jaar zitting hebben in het 
bestuur. Zij zullen dus in de loop van de komende 3 jaar moeten aftreden.

Het baart ons zorgen dat wij na heel veel moeite zelfs niet één nieuw bestuurslid hebben kunnen 
vinden als vervanging voor het nu aftredende bestuurslid.

Het moet toch mogelijk zijn in een vereniging met 1500 leden mensen te vinden van elke leeftijd, die 
voor een periode zitting willen nemen in het bestuur, om de vereniging die continuïteit te geven die 
nodig is om het algemeen welzijn van de inwoners van Dedemsvaart te bevorderen. 

Dedemsvaart, maart 2006

Henk IJmker
Voorzitter Plaatselijk Belang Dedemsvaart.

VOORWOORD DOOR VOORZITTER H. IJMKER



Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving” d.d.
Dinsdag 25  april 2006 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. 04 april 2005
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Financiele stukken / verslag boekjaar 2005

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2005
verslag kascontrole commissie
vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2005
begroting 2006

4.b. jaarverslag secretaresse
      5.   Bestuursverkiezingen

Aftredend en niet herkiesbaar mw. J. Ritfeld-Jaarsveld

Aftredend en herkiesbaar de heer H. IJmker (voorzitter)
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer H. IJmker

Aftredend en herkiesbaar mevrouw T. Strijker
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw T. 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

8. Rondvraag
9. Sluiting

UITNODIGING



Het bestuur Plaatselijk Belang Dedemsvaart nodigt u uit, aansluitend aan de vergadering, een 
presentatie / lezing van 

Wim Runderkamp (1958) is een geboren en getogen Volendammer. Een echte Volendammer zal zijn 
woonplaats niet gauw verlaten. Wim dus ook niet. Is gehuwd en vader van 3 dochters (16-14-10 jaar). 
Weet dus als geen ander wat “er te halen valt”. Begonnen als boekhouder, hoofd afdeling 
administratie van een accountantskantoor, ambtenaar, bankbediende en uiteindelijk nu al weer 22 jaar 
werkzaam in de reisbranche. Eerst als zelfstandig ondernemer nu als manager. Wim heeft een hele 
brede interesse en is in veel verenigingen als vrijwilliger werkzaam. Wim houdt van transparantie en 
duidelijkheid. De laatste keer dat hij hier geweest is mochten we daarover niet klagen. Wim is 
preventie-ouder en staat zodoende ook in contact met Moedige Moeders.

Het laatste nieuws van Wim is dat hij sinds 7 maart, met meer stemmen dan de keisdrempel, is 
gekozen in de gemeenteraad van Edam – Volendam voor Volendam’80, een plaatselijke partij. Het 
aantal zetels van deze partij ging van 3 naar 6. Hij zal zich in de raad gaan bezighouden met 
financiën, toerisme, vrijwilligers en zorg.

Wim zal vanavond aan de hand van de computer gaan uitleggen waar de jeugd zich zoals mee 
bezighoudt tijdens het zogenaamde chatten oftewel MSN’en. Wim zal daarbij geen blad voor de mond 
nemen opdat de werkelijkheid geen geweld aangedaan mag worden.
Wim is een ervaren computergebruiker. U kunt hem vragen stellen over allerlei onderwerpen. Kortom 
uw komt dus niet voor niets.

GASTOPTREDEN LEDENVERGADERING 25 APRIL 2006 



Bestuurssamenstelling PBD in het jaar 2004.

De heer H. IJmker, Moerheimstraat 95, 7701 CD Dedemsvaart (voorzitter)
De heer W. Komduur, De Aak 140, 7701 LD Dedemsvaart (penningmeester)
De heer W. Veerbeek, Julianastraat 15a, 7701 GH Dedemsvaart
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

Bestuurssamenstelling PBD 2005

http://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
► 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.

Doelstelling uit de statuten van PBD

Lidmaatschap



Verslag ledenvergadering, gehouden op 04 april 2005 in gebouw ’t Centrum te Dedemsvaart.
Aanwezig : 56 leden / genodigden. (via presentielijst)

1. OPENING

Henk IJmker opent deze 5e ledenvergadering  PBD door een ieder hartelijk welkom te heten.

Inleiding door Henk IJmker (voorzitter) :  

In  het  bijzonder  een  woord  van  welkom  aan  Ciska  Joldersma  en  wethouders  Pouwels  die  namens  het 
gemeentebestuur als onze gebiedswethouder aanwezig is. Verder willen wij onze contactambtenaar Rick Ebbink 
die al een tijd ziek is  vanaf deze plaats namens Plaatselijk Belang van harte beterschap toewensen.

Het jaar 2004 is een enerverend jaar geweest. Allerlei zaken zijn aan de orde geweest.

Wij zijn blij dat nu na 5 jaar de bouwaktiviteiten zijn gestart. Wij zijn nu naast Hardenberg, aanvullend en groeikern. 
Met de plannen waarover we diverse gesprekken hebben gevoerd is nu een begin gemaakt. De aktiviteiten aan de 
Judith van Marlelaan en Kotermeerstal Oost zijn gestart en half april start het projekt Magnolia-Langewijk. Het 
gehijg in de nek van Plaatselijk Belang zoals wethouder Prinse het uitdrukte werpt zijn vruchten af.

Op initiatief van Plaatselijk Belang werd de werkgroep N-34 opgericht. Dit is gedaan omdat volgens de plannen de 
Stegerensallee dreigde te worden afgesloten voor doorgaand verkeer en de Noord-Zuid verbinding via de Van 
Rooyenshoofdwijk gerealiseerd zou worden. In deze werkgroep zitten afgevaardigden van IKA, DMC, Plaatselijk 
Belang Rheezerveen, GTLO Ommen en Hardenberg en Plaatselijk Belang Dedemsvaart. Met vereende krahten 
werd dit goed opgepakt en we kregen al heel snel B&W en de Raad mee. Het resultaat is dat er een viaduct voor 
alle verkeer zowel aan het Zwarte Pad als aan de Driehoekweg komt. 

Onze vereniging is een belangenbehartiger en heeft geen enkele bevoegdheid (al wordt dit door de leden heel 
vaak anders gezien). Dat herhaling de beste reclame is brengen wij zeer vaak in de praktijk. Wij hebben een 
signaalfunktie en met gefundeerde argumenten proberen wij politiek en overheid te overtuigen. Dat alles niet altijd 
gehonoreerd kan worden, daar hebben wij begrip voor. Maar als iets niet kan of voorlopig niet kan dan willen wij 
dat graag weten. Dan heb ik het over de COMMUNICATIE.

Het leefbaarheidsonderzoek is vorig jaar gepresenteerd. Daar staan als hoofdpunten in : De relatie Hardenberg-
Dedemsvaart, Sociale Veiligheid en Communicatie

De relatie  Hardenberg-Dedemsvaart heb  ik  reeds  aangegeven,  dat  gaat  de  goede  kant  op.  De Sociale 
Veiligheid en openbare orde geeft meer zorgen. Tijdens het college bezoek op 24 september jl.  hebben wij 
uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp met al zijn aspecten. Er is een breed overleg geweest op 01 
december met allerlei instanties die onze zorgen delen. Er zijn een aantal jongeren die overlast veroorzaken in 
combinatie met drank en drugs. Wij willen de verantwoordelijke instanties met klem verzoeken deze problemen 
daadwerkelijk  aan te  pakken.  Waar wachten we nu nog op ?  Met  de nieuwe algemene plaatselijke  politie 
verordening van januari 2003 in de hand kan men beginnen met de horeca gelegenheden, zij dienen zich te 

VERSLAG VERGADERING 04.04.2005



houden aan de sluitingstijden. Zo niet, maatregelen nemen, kortom handhaven. Daarnaast speelt er het probleem 
in Dedemsvaart met 11.000 en in Balkbrug met 4.000 inwoners, dat er maar 1 wijkagent beschikbaar is. Een 
onaanvaardbare lage score daar het landelijk 1 op de  5.000 inwoners is. Communicatie Toen wij de problemen 
voor overlast bespraken met een van de politieke partijen kregen wij na het overleg van hen de mededeling dat 
volgens hun informatie niet is gebleken dat er bij ons in relatie met andere plaatsen meer overlast is en er ook geen 
overmatige overlast is war veel mensen zich aan ergeren. Dit staat haaks op wat wij  als Plaatselijk Belang, 
Gemeente en andere instanties horen en ervaren. Wij vinden het onze taak de politieke partijen gedegen te 
informeren over wat er leeft en speelt in ons dorp zodat wij op grond van die informatie horen hun achterban de 
juiste beslissingen in de raad kunnen nemen. Wat ons betreft zouden de contacten met de politieke partijen veel 
frequenter moeten plaatsvinden. 

Mede om dit laatste onderwerp Sociale Veiligheid nader toe te lichten hebben wij mevrouw Joldersma uitgenodigd 
om voor ons te spreken over het onderwerp “Wie houdt Dedemsvaart veilig?” Plaatselijk Belang wil zich steeds 
positief en constructief en soms confronterend blijven inzetten voor u als inwoners van Dedemsvaart.

2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 20 APRIL 2004.

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

Ook redactioneel geen vragen.

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Geen binnengekomen stukken

Mededelingen :

• Mw. Ruitenberg met kennisgeving afwezig

• Jubal organiseert op 07 mei a.s. een bevrijdingsconcert. Vrije toegang. Sponsoring door PBD

• 04 mei  a.s.  :  Dodenherdenking ;  organisatie  door  PBD (60 jaar  na bevrijding).  Verleden Jeugd en 
Toekomst (samenwerking met Emlichheim)

• Opmerking : morgenavond (05 april) vlag half stok / 06 april vlag in top

• Her(ver)nieuwde website PBD : update zal vanaf heden worden geregeld door Jan Kosters, dit om de 
communicatie vanuit PBD nog meer te verbeteren.

• Meldingen “racistische teksten” bij Skatebaan. Verzoek om dergelijke zaken te melden : tel.nr. 271010

4. FINANCIELE STUKKEN / VERSLAG BOEKJAAR 2004

4.a. Rekening en verantwoording boekjaar 2004

Het woord wordt gegeven aan penningmeester Willem Komduur

Verslag kascontrole commissie  

Deze heeft plaatsgevonden door dhrn. Veerbeek en Huisman.

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



Ook de kascontrole commissie wordt bedankt voor het vele werk, alsmede de heer Komduur.

Begroting 2005  

* Geen vragen

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

* ook de sponsors Weekamp, Gemeente, Makelaar & Assurantie kantoor Vrieling worden bedankt voor 
hun bijdrage

4.b. Benoeming kascontrole-commissie voor het boekjaar 2005

* dhrn. Huisman en Veerbeek vertrekken uit de kascontrole

- de heren Woltjer en IJzerman worden bij deze benoemd tot nieuwe kascontrole commissie

4.c. Jaarverslag secretaresse

Ook deze is toegevoegd aan de jaarpresentatie 2004 (pagina 11 en 12)

Deze wordt goegekeurd.

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 niet herkiesbaar dhr. Geert Kremer

Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Willem Veerbeek 

Aftredend en herkiesbaar de heer Jan Kosters

Door het bestuur wordt kandidaat gesteld dhr. Jan Kosters

Aftredend en herkiesbaar dhr. Henk Kats

Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Henk Kats

Aftredend en herkiesbaar dhr.  Willem Komduur

Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Willem Komduur (penningmeester)

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



Henk IJmker bedankt Geert Kremer, welke om gezondheidsredenen genoodzaakt is om te stoppen. Hij 
kenmerkt Geert als iemand met onvoorstelbare energie, bereidwilligheid om alles te doen, snel, adequaat. 
Indien nodig zullen wij als bestuur PBD van zijn diensten gebruik maken. Als dank wordt hem een “Dikke 
van Dalen” en het “Groene Boekje”overhandigd.

Aansluitend maakt Geert Kremer van de gelegenheid gebruik om nog even een woordje te spreken. Hij 
heeft het enorm naar zijn zin gehad bij PBD. Positie voor Dedemsvaart is geaccepteerd. Hij wil het bestuur 
bedanken voor de inzet, maar ook de leden worden bedankt voor de oprichting PBD, het ledenbestand 
blijft goed, dus het ziet er goed uit  ook voor de toekomst. Als laatste opmerking richting de vergadering 
“laat de voorzitter niet gaan in 2005 !”

6. STAND VAN ZAKEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK

Dit onderwerp is reeds besproken in de inleiding van de voorzitter. De onderwerpen zijn in de inleiding nog 
eens duidelijk uiteengezet.

Waar gaat PBD zich de komende tijd sterk voor maken ?

- PBD gaat praten met jongeren

- PBD gaat opnieuw aan de slag met 1 FTE (politie)

- PBD gaat zich ook bezighouden met inrichting Kotermeer + rekreatie

- PBD gaat voor bredere betrokkenheid

7. RONDVRAAG

7.1. Dhr. Froeling  : “we gaan voor een goed en schoon dorp”

Als bewoners van dit dorp kunnen we hier zelf ook veel aan doen. Denk aan : kauwgum op straat, 

troep achter Aldi, veel vuil in de berm langs het kanaal, graffity onder het viaduct. Hier wordt de 

nodige aandacht voor gevraagd.

7.2. Dhr. Froeling vraagt verder aandacht voor het slecht onderhoud van stoepen/trottoirs. Dit zal 
meengenomen worden door PBD richting gemeente.

7.3. Dhr. Van Eck stelt voor om een “ere lidmaatschap”in te voeren bij PBD. PBD zal dit meenemen, 
doch de statuten staan dit niet toe.

7. SLUITING

Niets  meer  aan  de  orde  zijnde  sluit  de  voorzitter  deze  vergadering  en  dankt  een  ieder  voor  de 
aanwezigheid en inbreng. PBD zal zich regelmatig laten horen in de krant en uiteraard via de website.

Sluiting om 20.45 uur

Aansluitend een presentatie/lezing van Ciska Joldersma.



Bestuursleden PBD :  Henk IJmker, Tineke Strijker, Willem Komduur, Willem Veerbeek, 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 6  jaar. Het afgelopen jaar zijn er een groot aantal zaken de revue 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 ±  

- tijdelijke speelvoorzieningen

- gescheiden afval inzameling

- illegaal storten groenafval

- detailhandelsstructuurvisie

- voormalige scheepswerf Peters

- overlast Jongeren nabij de Kiefer

- Rollepaal – vluchtroute inbrekers

- Tuinstraat-schoolterrein

- Vrachtverkeer Oranjewijk

- Voetpad Avondlicht- de Veste

- Informatieborden

- Snelheidsaanduiding op wegdek

- Klok marktplein

- Oude brug van Royenshoofdwijk

- Vlees Du Bois – stankoverlast

- Verkoop groenstrookjes

- Veegwerkzaamheden

- Promotie bedrijventerrein

- Kauwgum op straat winkelgebied

Jaarverslag PBD / 2005



- Dodenherdenking georganiseerd

- Aandacht voor het fietspad Tottenhamstraat- gevaarlijke situatie scholieren

- Speelvoorzieningen Tuinstraat

- Beschoeiing Kotermeerstal

- Programma’s politieke partijen

- Trottoir Steenbergerwijk

- Controle snelheid Rheezerend Noord “race baan”

- Toekomst visie busstation ?

- Verlichting in het dorp  / slechte wegen

Algemeen / Diversen :  

• PBD maakt zich hard voor de stankoverlast Vlees Du Bois

•  PBD heeft zich ingezet voor Een Veilig Dedemsvaart

• Bestemmingsplan Kotermeerstal

• Jongeren Huisvesting

• Renovatie van het Centrum te Dedemsvaart

• Veiligheid in z´n algemeenheid

• Groen onderhoud

• Participeren in visie nota Buitengebied

• Onderhoud wegen

• N-34

• Parkeerplaatsen Julianastraat 

• Wijkagent in Dedemsvaart

• Lokaal Platform Wonen

• Problemen beschoeiing Kotermeerstal

• Schoonmaakdag wordt in 2006 opgepakt

• Mercatorterrein

• Overleg met Jongerenwerk de Stuw

• Structureel overleg met Woningstichting De Veste (o.a. woningen Schuttevaer)



• Drugsgebruik in Dedemsvaart

Communicatie richting leden / WEB-internet site  

Communicatie veelal via pers, nieuwstv..

 Realisatie Internet site PBD : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl  

Overleg met buurtverenigingen  

Alle buurtverenigingen zijn in 2005 aangeschreven of er belangstelling was voor een overleg met PBD.

Een 6-tal buurtverenigingen heeft hier positief op gereageerd, deze komen nu 2x per jaar bijeen met PBD en 
geven aan wat mogeljike knelpunten zijn in hun woonwijk.  Wie kent zijn/haar buurt nu beter dan een 
buurtvereniging. Daarnaast verstuurd PBD iedere 3 maanden een nieuwsbrief naar de buurtverenigingen. 
Ook in 2006 hopen we dit voort te zetten.

Bijeenkomst omtrent drugsgebruik  

Aan deze oproep /  uitnodiging is een enorm gehoor gegeven. Dhr. Ashruf (verslavingsarts)  heeft  een 
presentatie verzorgd, alsmede de heer Ruunderkamp (Volendam). Dit alles heeft een vervolg in 2006 met 
de oprichting Preventie ouders.

Totaal aantal leden PBD  

Dankzij een aktieve ledenwervingsaktie 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.

WIJ HEBBEN U NODIG !

OM MET EN ZO KRACHTIG MOGELIJKE STEM TE KUNNEN SPREKEN.

http://www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl/


ONTVANGSTEN :
2005 Begroting 2005 2004

Contributie € 6.149,39 € 6.200,== € 6.310,50
Donatie/sponsoring - 3.038,45 - 3.025,== - 3.038,45
Rente -         -,---    325,== -    314,39
Kruisposten -         -,---       -- -            9.000,==

€               9.187,84  €          9.550,== €          18.663,34

UITGAVEN : 2005 Begroting 2005 2004

Kosten ledenwerving € 1.051,63 € 1.600,== €    592,05
Promotiekosten -    693,12 - 1.800,== -    230,78
Vergaderkosten - 2.903,22 - 2.000,== - 2.999,14
Adm/secr/kosten - 1.626,00 -    400,== -    386,95
Akties -    937,66 -    600,== -    227,25
Representatiekosten -    576,03 -  1.200,==  -    468,25
Kruisposten - - -         - - 9.000,==
Onvoorzien/diversen -`    500,== - 1.950,== -   100,==

€              8.287,66  €           9.550,== €              14.004,42  

Saldo 1 januari 2005 € 22.783,04
Bij : Ontvangsten €                9.187,84  

€ 31.970,88

Af : Uitgaven €   8.287,66
Saldo per 31 december 2005 € 23.683,22

Specificatie
Saldo rekening Courant 31.12.05 €   3.944,34
Saldo spaarrekening 31.12.05 €              19.738,88  

€              23.683,22  

FINANCIEEL OVERZICHT 2005



Ontvangsten Uitgaven

Contributie € 6.300,== Ledenwerving € 1.100,==
Donaties/sponsoring - 3.000,== Promotie kosten -    700,==
Rente -    325,== Vergaderkosten - 3.000,==

Adm/secr. Kosten - 1.700,==
Akties - 1.800,==
Representatie kosten -    700,==
Onvoorzien -    625,==

€               9.625,==  €               9.625,==  

W. Komduur
Penningmeester PBD

BEGROTING 2006





Iets voor de voorkant !!!.

(zelfde als vorig jaar)


