
Jaarpresentatie 2007
Plaatselijk Belang Dedemsvaart 

Vereniging Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving, Sweelinckstraat 24, 7701 TJ  Dedemsvaart



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte leden 
 
 
Het is al weer de 8e jaarvergadering in ons bestaan. 
 
De afgelopen jaren is er in ons dorp al veel bereikt, maar er zal nog veel meer moeten gebeuren: 
Zoals de verkeerscirculatie en de aanpak van ons winkelgebied “Het Centrumplan” 
 
Wij zijn daar als Plaatselijk Belang zeer nauw bij betrokken. 
En zo zijn er nog veel meer zaken in het belang van Dedemsvaart waar wij mee bezig zijn. 
 
Een aantal bestuursleden van het eerste uur neemt op de ledenvergadering afscheid. 
Zij hebben zich geheel belangeloos ingezet voor ons welzijn. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. 
 
Even dachten wij dat de continuïteit van onze vereniging niet gewaarborgd zou zijn, maar middels een 
spontane reactie hebben zich 4 nieuwe bestuursleden aangemeld. Zij willen samen met de overige 
bestuursleden uw en onze belangen dienen. 
 
Ik heb er alle vertrouwen in. 
 
 
Dedemsvaart, april 2008 
 
Henk IJmker 
Voorzitter Plaatselijk Belang Dedemsvaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORWOORD DOOR VOORZITTER HENK IJMKER 
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Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart en Omgeving”       
d.d. Donderdag 15 mei  2008 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. 23 april 2007 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Financiële stukken / verslag boekjaar 2007 

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2007 
 verslag kascontrole commissie 
 vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2007 
 begroting 2008 
4.b. jaarverslag secretaresse 

      5.   Bestuursverkiezingen 
 Aftredend en niet herkiesbaar de heer Willem Komduur  
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Gert de Vogel 
   
 Aftredend en niet herkiesbaar de heer Anne Peter Frankes 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Gerrit Schipper 
 
 Aftredend en niet herkiesbaar de heer Jan Kosters 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Klaas Thalen  
  
 Aftredend en niet herkiesbaar de heer Henk Kats 
 Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Harrie Drogt 
  
 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 kascontrole commissie 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 
 

 “Normen en waarden “ 

 

UITNODIGING 

 

Bestuurssamenstelling PBD in het jaar 2007 

De heer H. IJmker, Moerheimstraat 95, 7701 CD Dedemsvaart (voorzitter) 
De heer W. Komduur, De Aak 140, 7701 LD Dedemsvaart (penningmeester) 
Mevrouw T. Strijker, Sweelinckstraat 24, 7701 TJ Dedemsvaart (secretaris) 
De heer J. H. Supheert, Hoofdvaart 26, 7701 JL Dedemsvaart 
De heer W. Veerbeek, Julianastraat 15a, 7701 GH Dedemsvaart 
De heer J. Kosters, Moerheimstraat 57, 7701 CB Dedemsvaart 
De heer H. Kats, Postbus 91, 7700 AB Dedemsvaart 
De heer A.P. Frankes, Tottenhamstraat 30, 7701 BN Dedemsvaart 
Mevrouw R. Vogelzang, Rheezerend 166, 7701 BK Dedemsvaart 
 
 
 
 
Internetsite : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
Email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuurssamenstelling PBD 2007 
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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 23 april 2007 in gebouw ’t Centrum te Dedemsvaart. 
Aanwezig : 103 leden / genodigden. (via presentielijst) 
 

 

 

 

1. OPENING 

Henk IJmker opent deze 7e ledenvergadering PBD door een ieder hartelijk welkom te heten. 

Inleiding door Henk IJmker (voorzitter) : 

Hartelijk welkom op onze algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Dedemsvaart. 
 
In het bijzonder heet ik welkom burgemeester Meulman, wethouder Jansen, de pers Dedemsvaartse 
courant, de Stentor en Reest en Vecht en plaatsvervangend raadslid Eef Diteweg, contact ambtenaar 
Jan de Vries, Plaatselijk Belang Balkbrug, Christen Unie de heer IJzerman, CDA mevr.A.Ruitenberg. 
 
Onze vereniging is een belangenbehartiger en heeft geen enkele macht om, zoals vaak ten onrechte 
door de leden wordt gedacht, ook maar iets te regelen. 
Wij hebben een signaalfunctie en zijn een spreekbuis voor de bevolking richting de Gemeente en wij 
zijn afhankelijk van de beslissingen van de gemeente. 
 
Wij proberen met argumenten de overheid er van te overtuigen om de problemen die er zijn op te 
lossen. 
Wij gaan voor het algemeen welzijn van de inwoners van Dedemsvaart. 
Jong en Oud. 
 
Er staat de komende jaren veel te gebeuren, veel bouwactiviteiten en nieuwbouwprojecten (bv. 
Centrumplan en verkeerscirculatieplan) die goed ingepast dienen te worden. Daar is veel tijd en 
aandacht voor nodig. 
 
In ons maandelijks onderhoud met de contactambtenaar worden veel directe problemen (zeg maar 
zaken waar mensen zich aan ergeren) besproken, die de inwoners ons aangeven. 
Veel zaken gaan over normaal onderhoud van wegen en trottoirs, die niet jaarlijks worden 
onderhouden en gerepareerd, zoals dat eerder voor de herindeling wel gebeurde, is een veel 
gehoorde klacht. 
Wij vinden als PBD dat dit ook zeker aandacht verdient en dat je die irritaties moet weg nemen om 
een goede sfeer te behouden. 
Waarom steeds het jaarlijks onderhoud uitstellen en verschuiven naar een plan algehele herinrichting? 

VERSLAG LEDENVERGADERING 23.04.2007 
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Hierdoor blijven wij als inwoners jarenlang met het ongemak zitten. 
 
Van Haeringenstraat is zo’n plan waar wij sinds 2001 over praten, weghakken van boomwortels en 
goed leggen van stoeptegels. 
 
De vissteigers zijn geïnspecteerd door Beheer Openbare Ruimte (BOR) na melding van PBD. De 
conclusie was: Onderhoudstoestand ronduit slecht. Reparatie ?? wat denkt u? In 2007 zal een plan 
van aanpak worden opgesteld. Geen tijd en termijn. 
Wij vragen ons af , waarom wordt er niet vaker gecontroleerd en waarom laat men soms gevaarlijke 
situaties ontstaan. Missen we niet een coördinator om dit in goede banen te leiden. 
Met dit soort reacties kunnen we geen kant op, wij zitten dan in een spagaat, vriendelijk blijven naar 
de gemeente en hoe vertellen en leggen wij dit uit aan de achterban.  
 
    De Politiek 
 
Er is vorig jaar afgesproken dat de maandelijkse verslagen van het overleg met de gemeente, bij wijze 
van proef gedurende één jaar zullen worden doorgestuurd naar het presidium van de Raad. Na dit jaar 
zal er een evaluatie plaatsvinden. 
De reactie van de politieke partijen om na de verkiezingen niet met de rug naar de achterban te staan 
en te reageren op geluiden uit de samenleving stemde ons hoopvol. 
Men reageerde op ons verzoek op de beloofde evaluatie als volgt: 
Het presidium wil graag weten wat voor verwachtingen PBD hieromtrent heeft. 
PBD zegt graag te zien dat ook de politiek iets doet met de aangedragen onderwerpen. 
 
Zoals u wellicht heeft geconstateerd is er nog veel werk aan de winkel. 
 
Wij hebben dan ook het voornemen als grootste Plaatselijk Belang vereniging in Hardenberg een 
bijeenkomst te beleggen met de dagelijks besturen van alle belangenverenigingen in de gemeente om 
eens van gedachten te wisselen over hoe hun ervaringen zijn. 
 
Een punt van zorg blijft ook steeds het vinden van nieuwe bestuursleden, om voor één avond in de 
maand mee te praten en te denken over de belangen van onze woonplaats. De vele positieve reacties 
die wij krijgen dat men ons waardeert en dat wij nodig zijn, stemt ons hoopvol dat zich dat vertaalt in 
spontane aanmeldingen om deze mooie en dankbare taak te vervullen. 
 
Wij zijn blij dat de sanering Peterswijk het komende jaar wordt opgelost. 
Dit is op een toch redelijk korte termijn door de Gemeente, Veste en Provincie gerealiseerd. Hartelijk 
dank voor deze onverwacht snelle aanpak waardoor de onzekerheid bij de bewoners is weggenomen. 
 
 
    Moedige Moeders 
 
In de afgelopen twee jaar heeft een werkgroep van PBD zich bezig gehouden met de problematiek 
rond alcohol-en drugsverslaving in Dedemsvaart. 
Gezien de ernst van de problematiek (gebruik op steeds jongere leeftijd) heeft Plaatselijk Belang en 
de werkgroep de“Stichting Moedige Moeders Dedemsvaart” 
opgericht. Deze stichting die samen werkt met andere stichtingen Moedige Moeders in Nederland 
probeert nu door preventieve voorlichting aan jongeren en hun ouders de problemen zo veel mogelijk 
te voorkomen. 
Op dit moment wordt gewerkt aan het organiseren van weerbaarheidstrainingen ten behoeve van 
leerlingen van de basisscholen. 
 
    Overlast 
 
In gezamenlijke besprekingen met de Horeca Vereniging Avereest, DMC, Plaatselijk Belang en een 
vertegenwoordiging van de Politie is een conceptplan tot stand gekomen om de nachtelijke overlast en 
vernielingen vooral op de vrijdag-en zaterdagavond aan te pakken. 
Dit plan zal eventueel dienen als een pilot project voor 1 jaar. 
Het algemene voorstel dat bij de Gemeente is ingediend wordt door een breed front gedragen en 
begeleid en is persoonlijk toegelicht. 
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Wij verwachten dat we op korte termijn een positieve reactie mogen vernemen. 
 
Wij hopen ook het komende jaar wederom oog en oor te zijn namens u en dat wij in het goede overleg 
met de Gemeente u tevreden kunnen stellen.  
  
2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 24.04.2006 

Geen bijzonderheden, deze worden goedgekeurd. 

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

3.1. Dodenherdenking 04 mei a.s. : de organisatie wordt door PBD weer gedaan dit jaar, samen met wethouder J. 
Janssen. 

Verder geen binnengekomen stukken en/of afmeldingen. 

4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2006 

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2006 

Toelichting door dhr. Komduur :  

- dank ook dit jaar weer voor de subsidies van de diversen 

- dank richting de contributieophalers voor PBD, hierbij de opmerking dat de contributieophalers aangeven 
dat het contact tussen de leden en PBD zeker verbeterd is.  

4.b. verslag kascontrolecommissie 

Dhr. IJzendoorn deelt mede dat hij samen met dhr. Wolter de kascontrole heeft uitgevoerd. Alles was in orde, zag 
er keurig netjes uit. Het was een “eer” om dit weer te controleren, onder het genot van koffie en cake. De 
opmerking dat alles keurig voor elkaar was en er geen cent teveel uitgegeven is. Hij wil dan ook namens de 
kascontrolecommissie aangeven om niet alleen de penningmeester te dechargeren maar het voltallige bestuur 
voor het beleid van het bestuur.  

4.c. benoeming kascontrole commissie. 

De heren IJzendoorn en Woltjer worden bedankt voor hun inzet.  

Gekozen worden mw. Beekman (Nachtegaalstraat) en de heer Froeling (Hortensiastraat) 

4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2006 

Deze wordt definitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester dhr. Komduur. 

4.e. begroting 2007 

Toelichting door dhr. Komduur : 

- ontvangsten / incl. rente : 9.507 euro. 

- Graag de aantekening : indien verhuizingen plaatsvinden van leden, dit graag melden. 

Begroting wordt bij deze dan ook goedgekeurd. 

4.f. jaarverslag secretaresse 

Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering. 

5. BESTUURSVERKIEZINGEN 



7

Hierdoor blijven wij als inwoners jarenlang met het ongemak zitten. 
 
Van Haeringenstraat is zo’n plan waar wij sinds 2001 over praten, weghakken van boomwortels en 
goed leggen van stoeptegels. 
 
De vissteigers zijn geïnspecteerd door Beheer Openbare Ruimte (BOR) na melding van PBD. De 
conclusie was: Onderhoudstoestand ronduit slecht. Reparatie ?? wat denkt u? In 2007 zal een plan 
van aanpak worden opgesteld. Geen tijd en termijn. 
Wij vragen ons af , waarom wordt er niet vaker gecontroleerd en waarom laat men soms gevaarlijke 
situaties ontstaan. Missen we niet een coördinator om dit in goede banen te leiden. 
Met dit soort reacties kunnen we geen kant op, wij zitten dan in een spagaat, vriendelijk blijven naar 
de gemeente en hoe vertellen en leggen wij dit uit aan de achterban.  
 
    De Politiek 
 
Er is vorig jaar afgesproken dat de maandelijkse verslagen van het overleg met de gemeente, bij wijze 
van proef gedurende één jaar zullen worden doorgestuurd naar het presidium van de Raad. Na dit jaar 
zal er een evaluatie plaatsvinden. 
De reactie van de politieke partijen om na de verkiezingen niet met de rug naar de achterban te staan 
en te reageren op geluiden uit de samenleving stemde ons hoopvol. 
Men reageerde op ons verzoek op de beloofde evaluatie als volgt: 
Het presidium wil graag weten wat voor verwachtingen PBD hieromtrent heeft. 
PBD zegt graag te zien dat ook de politiek iets doet met de aangedragen onderwerpen. 
 
Zoals u wellicht heeft geconstateerd is er nog veel werk aan de winkel. 
 
Wij hebben dan ook het voornemen als grootste Plaatselijk Belang vereniging in Hardenberg een 
bijeenkomst te beleggen met de dagelijks besturen van alle belangenverenigingen in de gemeente om 
eens van gedachten te wisselen over hoe hun ervaringen zijn. 
 
Een punt van zorg blijft ook steeds het vinden van nieuwe bestuursleden, om voor één avond in de 
maand mee te praten en te denken over de belangen van onze woonplaats. De vele positieve reacties 
die wij krijgen dat men ons waardeert en dat wij nodig zijn, stemt ons hoopvol dat zich dat vertaalt in 
spontane aanmeldingen om deze mooie en dankbare taak te vervullen. 
 
Wij zijn blij dat de sanering Peterswijk het komende jaar wordt opgelost. 
Dit is op een toch redelijk korte termijn door de Gemeente, Veste en Provincie gerealiseerd. Hartelijk 
dank voor deze onverwacht snelle aanpak waardoor de onzekerheid bij de bewoners is weggenomen. 
 
 
    Moedige Moeders 
 
In de afgelopen twee jaar heeft een werkgroep van PBD zich bezig gehouden met de problematiek 
rond alcohol-en drugsverslaving in Dedemsvaart. 
Gezien de ernst van de problematiek (gebruik op steeds jongere leeftijd) heeft Plaatselijk Belang en 
de werkgroep de“Stichting Moedige Moeders Dedemsvaart” 
opgericht. Deze stichting die samen werkt met andere stichtingen Moedige Moeders in Nederland 
probeert nu door preventieve voorlichting aan jongeren en hun ouders de problemen zo veel mogelijk 
te voorkomen. 
Op dit moment wordt gewerkt aan het organiseren van weerbaarheidstrainingen ten behoeve van 
leerlingen van de basisscholen. 
 
    Overlast 
 
In gezamenlijke besprekingen met de Horeca Vereniging Avereest, DMC, Plaatselijk Belang en een 
vertegenwoordiging van de Politie is een conceptplan tot stand gekomen om de nachtelijke overlast en 
vernielingen vooral op de vrijdag-en zaterdagavond aan te pakken. 
Dit plan zal eventueel dienen als een pilot project voor 1 jaar. 
Het algemene voorstel dat bij de Gemeente is ingediend wordt door een breed front gedragen en 
begeleid en is persoonlijk toegelicht. 

Hierdoor blijven wij als inwoners jarenlang met het ongemak zitten. 
 
Van Haeringenstraat is zo’n plan waar wij sinds 2001 over praten, weghakken van boomwortels en 
goed leggen van stoeptegels. 
 
De vissteigers zijn geïnspecteerd door Beheer Openbare Ruimte (BOR) na melding van PBD. De 
conclusie was: Onderhoudstoestand ronduit slecht. Reparatie ?? wat denkt u? In 2007 zal een plan 
van aanpak worden opgesteld. Geen tijd en termijn. 
Wij vragen ons af , waarom wordt er niet vaker gecontroleerd en waarom laat men soms gevaarlijke 
situaties ontstaan. Missen we niet een coördinator om dit in goede banen te leiden. 
Met dit soort reacties kunnen we geen kant op, wij zitten dan in een spagaat, vriendelijk blijven naar 
de gemeente en hoe vertellen en leggen wij dit uit aan de achterban.  
 
    De Politiek 
 
Er is vorig jaar afgesproken dat de maandelijkse verslagen van het overleg met de gemeente, bij wijze 
van proef gedurende één jaar zullen worden doorgestuurd naar het presidium van de Raad. Na dit jaar 
zal er een evaluatie plaatsvinden. 
De reactie van de politieke partijen om na de verkiezingen niet met de rug naar de achterban te staan 
en te reageren op geluiden uit de samenleving stemde ons hoopvol. 
Men reageerde op ons verzoek op de beloofde evaluatie als volgt: 
Het presidium wil graag weten wat voor verwachtingen PBD hieromtrent heeft. 
PBD zegt graag te zien dat ook de politiek iets doet met de aangedragen onderwerpen. 
 
Zoals u wellicht heeft geconstateerd is er nog veel werk aan de winkel. 
 
Wij hebben dan ook het voornemen als grootste Plaatselijk Belang vereniging in Hardenberg een 
bijeenkomst te beleggen met de dagelijks besturen van alle belangenverenigingen in de gemeente om 
eens van gedachten te wisselen over hoe hun ervaringen zijn. 
 
Een punt van zorg blijft ook steeds het vinden van nieuwe bestuursleden, om voor één avond in de 
maand mee te praten en te denken over de belangen van onze woonplaats. De vele positieve reacties 
die wij krijgen dat men ons waardeert en dat wij nodig zijn, stemt ons hoopvol dat zich dat vertaalt in 
spontane aanmeldingen om deze mooie en dankbare taak te vervullen. 
 
Wij zijn blij dat de sanering Peterswijk het komende jaar wordt opgelost. 
Dit is op een toch redelijk korte termijn door de Gemeente, Veste en Provincie gerealiseerd. Hartelijk 
dank voor deze onverwacht snelle aanpak waardoor de onzekerheid bij de bewoners is weggenomen. 
 
 
    Moedige Moeders 
 
In de afgelopen twee jaar heeft een werkgroep van PBD zich bezig gehouden met de problematiek 
rond alcohol-en drugsverslaving in Dedemsvaart. 
Gezien de ernst van de problematiek (gebruik op steeds jongere leeftijd) heeft Plaatselijk Belang en 
de werkgroep de“Stichting Moedige Moeders Dedemsvaart” 
opgericht. Deze stichting die samen werkt met andere stichtingen Moedige Moeders in Nederland 
probeert nu door preventieve voorlichting aan jongeren en hun ouders de problemen zo veel mogelijk 
te voorkomen. 
Op dit moment wordt gewerkt aan het organiseren van weerbaarheidstrainingen ten behoeve van 
leerlingen van de basisscholen. 
 
    Overlast 
 
In gezamenlijke besprekingen met de Horeca Vereniging Avereest, DMC, Plaatselijk Belang en een 
vertegenwoordiging van de Politie is een conceptplan tot stand gekomen om de nachtelijke overlast en 
vernielingen vooral op de vrijdag-en zaterdagavond aan te pakken. 
Dit plan zal eventueel dienen als een pilot project voor 1 jaar. 
Het algemene voorstel dat bij de Gemeente is ingediend wordt door een breed front gedragen en 
begeleid en is persoonlijk toegelicht. 

Wij verwachten dat we op korte termijn een positieve reactie mogen vernemen. 
 
Wij hopen ook het komende jaar wederom oog en oor te zijn namens u en dat wij in het goede overleg 
met de Gemeente u tevreden kunnen stellen.  
  
2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 24.04.2006 

Geen bijzonderheden, deze worden goedgekeurd. 

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

3.1. Dodenherdenking 04 mei a.s. : de organisatie wordt door PBD weer gedaan dit jaar, samen met wethouder J. 
Janssen. 

Verder geen binnengekomen stukken en/of afmeldingen. 

4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2006 

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2006 

Toelichting door dhr. Komduur :  

- dank ook dit jaar weer voor de subsidies van de diversen 

- dank richting de contributieophalers voor PBD, hierbij de opmerking dat de contributieophalers aangeven 
dat het contact tussen de leden en PBD zeker verbeterd is.  

4.b. verslag kascontrolecommissie 

Dhr. IJzendoorn deelt mede dat hij samen met dhr. Wolter de kascontrole heeft uitgevoerd. Alles was in orde, zag 
er keurig netjes uit. Het was een “eer” om dit weer te controleren, onder het genot van koffie en cake. De 
opmerking dat alles keurig voor elkaar was en er geen cent teveel uitgegeven is. Hij wil dan ook namens de 
kascontrolecommissie aangeven om niet alleen de penningmeester te dechargeren maar het voltallige bestuur 
voor het beleid van het bestuur.  

4.c. benoeming kascontrole commissie. 

De heren IJzendoorn en Woltjer worden bedankt voor hun inzet.  

Gekozen worden mw. Beekman (Nachtegaalstraat) en de heer Froeling (Hortensiastraat) 

4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2006 

Deze wordt definitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester dhr. Komduur. 

4.e. begroting 2007 

Toelichting door dhr. Komduur : 

- ontvangsten / incl. rente : 9.507 euro. 

- Graag de aantekening : indien verhuizingen plaatsvinden van leden, dit graag melden. 

Begroting wordt bij deze dan ook goedgekeurd. 

4.f. jaarverslag secretaresse 

Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering. 

5. BESTUURSVERKIEZINGEN 
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Wij verwachten dat we op korte termijn een positieve reactie mogen vernemen. 
 
Wij hopen ook het komende jaar wederom oog en oor te zijn namens u en dat wij in het goede overleg 
met de Gemeente u tevreden kunnen stellen.  
  
2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 24.04.2006 

Geen bijzonderheden, deze worden goedgekeurd. 

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

3.1. Dodenherdenking 04 mei a.s. : de organisatie wordt door PBD weer gedaan dit jaar, samen met wethouder J. 
Janssen. 

Verder geen binnengekomen stukken en/of afmeldingen. 

4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2006 

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2006 

Toelichting door dhr. Komduur :  

- dank ook dit jaar weer voor de subsidies van de diversen 

- dank richting de contributieophalers voor PBD, hierbij de opmerking dat de contributieophalers aangeven 
dat het contact tussen de leden en PBD zeker verbeterd is.  

4.b. verslag kascontrolecommissie 

Dhr. IJzendoorn deelt mede dat hij samen met dhr. Wolter de kascontrole heeft uitgevoerd. Alles was in orde, zag 
er keurig netjes uit. Het was een “eer” om dit weer te controleren, onder het genot van koffie en cake. De 
opmerking dat alles keurig voor elkaar was en er geen cent teveel uitgegeven is. Hij wil dan ook namens de 
kascontrolecommissie aangeven om niet alleen de penningmeester te dechargeren maar het voltallige bestuur 
voor het beleid van het bestuur.  

4.c. benoeming kascontrole commissie. 

De heren IJzendoorn en Woltjer worden bedankt voor hun inzet.  

Gekozen worden mw. Beekman (Nachtegaalstraat) en de heer Froeling (Hortensiastraat) 

4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2006 

Deze wordt definitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester dhr. Komduur. 

4.e. begroting 2007 

Toelichting door dhr. Komduur : 

- ontvangsten / incl. rente : 9.507 euro. 

- Graag de aantekening : indien verhuizingen plaatsvinden van leden, dit graag melden. 

Begroting wordt bij deze dan ook goedgekeurd. 

4.f. jaarverslag secretaresse 

Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering. 

5. BESTUURSVERKIEZINGEN 
Aftredend en herkiesbaar de heer J. Supheert 
Door het bestuur wordt kandidaat gestelde de heer J. Supheert 
   
Aftredend en herkiesbaar de heer W. Veerbeek 
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer W. Veerbeek 
 
Aftredend en herkiesbaar de heer A.P. Frankes 
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer A.P. Frankes  
- 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 
 

De voorzitter hoopt volgend jaar meer bestuursleden te krijgen, daar er volgend jaar 4 bestuursleden 
vertrekken uit het PBD bestuur. 
 

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 

6. RONDVRAAG 

6.1. Wilhelminastraat : verboden voor vrachtwagens : verkeersbord welke aldaar geplaatst is werkt niet. Dit   
graag melden richting de gemeente. AKTIE BESTUUR PBD richting gemeente 

6.2. Oranjestraat : auto’s op straat, trottoirs, en gazon geparkeerd. Wordt zo langzamerhand een 
“Tokkiesbuurt” AKTIE BESTUUR PBD richting gemeente 

6.3. Aandacht wordt gevraagd voor “de Kiefer” namens zwemvereniging DAC : plafond naar beneden, sluiting 
zwembad 3 weken, veel zwemlessen ouderen. Had dit niet anders gekund ? Veiligheid staat boven aan. 
Waarom wordt de reparatie door slechts 1 persoon uitgevoerd en niet door 3 personen ? Dit geldt niet 
alleen voor de zwemvereniging, maar voor velen welke hiervan gebruik maken. 

6.4. Verwarmingsketel Zwembad “De Kiefer” moet ook nog vervangen worden, wordt hierover meegedacht 
qua planning ? Graag aandacht hiervoor. Via de website PBD is hier ook op gereageerd. 

6.5. Situatie Rheezerend wordt aangekaart : hier wordt zeer hard gereden (noord-kant). Met name aandacht 
wordt gevraagd voor de veiligheid. Er ontstaat nl. een gevaarlijke situatie (weg is zeer slecht en voorzien 
van putten). 

6.6. Dam over de Kotermeer : uitvoering is anders dan indertijd aangegeven. Verzoek om leuningen langs 
deze brug, qua veiligheid. 

6.7. Dedemsvaart “verpaupert” bij de entrees van het dorp : denk aan de Giegel, supermarkt? Discotheek. Met 
name aan de Noordkant. 

6.8. Kinderen Klaver 4 wonen weer thuis per 09.02.07 aldus mw. Tenkaten. De vraagstelling wordt gedaan of 
PBD hiervan op de hoogte is. Er is een ultimatum gesteld tot 12 mei 2007. Betreft woonruimte voor 4 
kinderen. 

6.9. Tuinen Moerheim-Mien Ruys : de vraagstelling wordt gedaan of  PBD hiervan op de hoogte is en tevens 
het verzoek om  zich hier sterk voor te maken. Een aanwinst voor het dorp Dedemsvaart. PBD bestuur 
geeft aan op dit moment geen details te weten. 

Aftredend en herkiesbaar de heer J. Supheert 
Door het bestuur wordt kandidaat gestelde de heer J. Supheert 
   
Aftredend en herkiesbaar de heer W. Veerbeek 
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer W. Veerbeek 
 
Aftredend en herkiesbaar de heer A.P. Frankes 
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer A.P. Frankes  
- 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 
 

De voorzitter hoopt volgend jaar meer bestuursleden te krijgen, daar er volgend jaar 4 bestuursleden 
vertrekken uit het PBD bestuur. 
 

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 

6. RONDVRAAG 

6.1. Wilhelminastraat : verboden voor vrachtwagens : verkeersbord welke aldaar geplaatst is werkt niet. Dit   
graag melden richting de gemeente. AKTIE BESTUUR PBD richting gemeente 

6.2. Oranjestraat : auto’s op straat, trottoirs, en gazon geparkeerd. Wordt zo langzamerhand een 
“Tokkiesbuurt” AKTIE BESTUUR PBD richting gemeente 

6.3. Aandacht wordt gevraagd voor “de Kiefer” namens zwemvereniging DAC : plafond naar beneden, sluiting 
zwembad 3 weken, veel zwemlessen ouderen. Had dit niet anders gekund ? Veiligheid staat boven aan. 
Waarom wordt de reparatie door slechts 1 persoon uitgevoerd en niet door 3 personen ? Dit geldt niet 
alleen voor de zwemvereniging, maar voor velen welke hiervan gebruik maken. 

6.4. Verwarmingsketel Zwembad “De Kiefer” moet ook nog vervangen worden, wordt hierover meegedacht 
qua planning ? Graag aandacht hiervoor. Via de website PBD is hier ook op gereageerd. 

6.5. Situatie Rheezerend wordt aangekaart : hier wordt zeer hard gereden (noord-kant). Met name aandacht 
wordt gevraagd voor de veiligheid. Er ontstaat nl. een gevaarlijke situatie (weg is zeer slecht en voorzien 
van putten). 

6.6. Dam over de Kotermeer : uitvoering is anders dan indertijd aangegeven. Verzoek om leuningen langs 
deze brug, qua veiligheid. 

6.7. Dedemsvaart “verpaupert” bij de entrees van het dorp : denk aan de Giegel, supermarkt? Discotheek. Met 
name aan de Noordkant. 

6.8. Kinderen Klaver 4 wonen weer thuis per 09.02.07 aldus mw. Tenkaten. De vraagstelling wordt gedaan of 
PBD hiervan op de hoogte is. Er is een ultimatum gesteld tot 12 mei 2007. Betreft woonruimte voor 4 
kinderen. 

6.9. Tuinen Moerheim-Mien Ruys : de vraagstelling wordt gedaan of  PBD hiervan op de hoogte is en tevens 
het verzoek om  zich hier sterk voor te maken. Een aanwinst voor het dorp Dedemsvaart. PBD bestuur 
geeft aan op dit moment geen details te weten. 

6.10. Dank richting de contributieophalers, welke ieder jaar weer trouw op pad gaan om het geld te innen bij de 
leden. 

7. PRESENTATIE DE HEER J. JANSSEN (wethouder) 

De heer Janssen (gebiedswethouder) houdt een presentatie, waarin de onderstaande onderwerpen aan de orde 
zijn geweest  (vraagstellingen vanuit de vergadering) 

Wonen/werken/voorzieningen  
• Met z’n allen sterk maken als gemeente Hardenberg 
• Zo dicht mogelijk bij de mensen staan 
• Gebiedsgericht werken : korte lijnen ! 
• Afwegingen maken en prioriteiten stellen : taak van college en gemeenteraad 
• PBD zal verlangens bij gemeente (college) neerleggen 

College (raad) moet afweging maken : uiteindelijk neemt de gemeente een beslissing en niet 
PBD 
 

Van Haeringenstraat 
• Trottoir overlast heeft te maken met de bomen 
• Gemeente gaat dit jaar met de riolering bezig 
• Dit jaar (2007) wordt dit meegenomen. 

 
Vissteigers 

• Hier zijn we mee bezig, ook te maken met de veiligheid (2007) 
 
Peterswijk 

• we zijn blij dat er iets gedaan wordt 
• ook te maken met gezondheid 
• provincie en de Veste zijn in gesprek 

 
Ontwikkelingen 

• bedrijventerreinen : voorkeur 1 hectare per jaar 
• thans 3 hectare per jaar uitbreiding bedrijven : betekent ook uitbreiding banen 
• we anticiperen op de toekomst en bedrijvigheid in Dedemsvaart 

 
Subsidie 

• Rollepaal Noord heeft subsidie gehad van de provincie : Zuid niet 
 
Woningbouw programma 

• voor herindeling : 43 woningen per jaar 
• nu nieuwbouw woningbeleid : 75 woningen per jaar 
• 370 woningen kotermeerstal Oost 

 
Gebouw ’t Centrum 

• wordt straks verplaatst 
• gepleit wordt voor een laagdrempelig gebouw : multifunktioneel 

 
Jongerenproblematiek 

• gaat met heel veel jongeren goed, toch zijn er redenen voor extra aandacht (tav drugs/alcohol 
gebruik) 

• grootste probleem is het alcohol gebruik 
• samenwerking met 14 gemeentes samen (scholen, thuisfront, vrije tijd, handhaving 

maatregelen) 
• jongerenwerk moet op niveau blijven 
• extra inzet : buurtonderwijs Sport 
• richting Tienerwerk : uit elkaar trekken 
• weerbaarheidsprogramma neerzetten 
• preventie maatregelen : contacten met scholen en Moedige Moeders 
• cijfers 2005-2006 : 
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Wij verwachten dat we op korte termijn een positieve reactie mogen vernemen. 
 
Wij hopen ook het komende jaar wederom oog en oor te zijn namens u en dat wij in het goede overleg 
met de Gemeente u tevreden kunnen stellen.  
  
2. NOTULEN, ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 24.04.2006 

Geen bijzonderheden, deze worden goedgekeurd. 

3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

3.1. Dodenherdenking 04 mei a.s. : de organisatie wordt door PBD weer gedaan dit jaar, samen met wethouder J. 
Janssen. 

Verder geen binnengekomen stukken en/of afmeldingen. 

4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2006 

4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2006 

Toelichting door dhr. Komduur :  

- dank ook dit jaar weer voor de subsidies van de diversen 

- dank richting de contributieophalers voor PBD, hierbij de opmerking dat de contributieophalers aangeven 
dat het contact tussen de leden en PBD zeker verbeterd is.  

4.b. verslag kascontrolecommissie 

Dhr. IJzendoorn deelt mede dat hij samen met dhr. Wolter de kascontrole heeft uitgevoerd. Alles was in orde, zag 
er keurig netjes uit. Het was een “eer” om dit weer te controleren, onder het genot van koffie en cake. De 
opmerking dat alles keurig voor elkaar was en er geen cent teveel uitgegeven is. Hij wil dan ook namens de 
kascontrolecommissie aangeven om niet alleen de penningmeester te dechargeren maar het voltallige bestuur 
voor het beleid van het bestuur.  

4.c. benoeming kascontrole commissie. 

De heren IJzendoorn en Woltjer worden bedankt voor hun inzet.  

Gekozen worden mw. Beekman (Nachtegaalstraat) en de heer Froeling (Hortensiastraat) 

4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2006 

Deze wordt definitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester dhr. Komduur. 

4.e. begroting 2007 

Toelichting door dhr. Komduur : 

- ontvangsten / incl. rente : 9.507 euro. 

- Graag de aantekening : indien verhuizingen plaatsvinden van leden, dit graag melden. 

Begroting wordt bij deze dan ook goedgekeurd. 

4.f. jaarverslag secretaresse 

Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering. 

5. BESTUURSVERKIEZINGEN 
Aftredend en herkiesbaar de heer J. Supheert 
Door het bestuur wordt kandidaat gestelde de heer J. Supheert 
   
Aftredend en herkiesbaar de heer W. Veerbeek 
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer W. Veerbeek 
 
Aftredend en herkiesbaar de heer A.P. Frankes 
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer A.P. Frankes  
- 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 
 

De voorzitter hoopt volgend jaar meer bestuursleden te krijgen, daar er volgend jaar 4 bestuursleden 
vertrekken uit het PBD bestuur. 
 

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 

6. RONDVRAAG 

6.1. Wilhelminastraat : verboden voor vrachtwagens : verkeersbord welke aldaar geplaatst is werkt niet. Dit   
graag melden richting de gemeente. AKTIE BESTUUR PBD richting gemeente 

6.2. Oranjestraat : auto’s op straat, trottoirs, en gazon geparkeerd. Wordt zo langzamerhand een 
“Tokkiesbuurt” AKTIE BESTUUR PBD richting gemeente 

6.3. Aandacht wordt gevraagd voor “de Kiefer” namens zwemvereniging DAC : plafond naar beneden, sluiting 
zwembad 3 weken, veel zwemlessen ouderen. Had dit niet anders gekund ? Veiligheid staat boven aan. 
Waarom wordt de reparatie door slechts 1 persoon uitgevoerd en niet door 3 personen ? Dit geldt niet 
alleen voor de zwemvereniging, maar voor velen welke hiervan gebruik maken. 

6.4. Verwarmingsketel Zwembad “De Kiefer” moet ook nog vervangen worden, wordt hierover meegedacht 
qua planning ? Graag aandacht hiervoor. Via de website PBD is hier ook op gereageerd. 

6.5. Situatie Rheezerend wordt aangekaart : hier wordt zeer hard gereden (noord-kant). Met name aandacht 
wordt gevraagd voor de veiligheid. Er ontstaat nl. een gevaarlijke situatie (weg is zeer slecht en voorzien 
van putten). 

6.6. Dam over de Kotermeer : uitvoering is anders dan indertijd aangegeven. Verzoek om leuningen langs 
deze brug, qua veiligheid. 

6.7. Dedemsvaart “verpaupert” bij de entrees van het dorp : denk aan de Giegel, supermarkt? Discotheek. Met 
name aan de Noordkant. 

6.8. Kinderen Klaver 4 wonen weer thuis per 09.02.07 aldus mw. Tenkaten. De vraagstelling wordt gedaan of 
PBD hiervan op de hoogte is. Er is een ultimatum gesteld tot 12 mei 2007. Betreft woonruimte voor 4 
kinderen. 

6.9. Tuinen Moerheim-Mien Ruys : de vraagstelling wordt gedaan of  PBD hiervan op de hoogte is en tevens 
het verzoek om  zich hier sterk voor te maken. Een aanwinst voor het dorp Dedemsvaart. PBD bestuur 
geeft aan op dit moment geen details te weten. 
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Waarom wordt de reparatie door slechts 1 persoon uitgevoerd en niet door 3 personen ? Dit geldt niet 
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6.4. Verwarmingsketel Zwembad “De Kiefer” moet ook nog vervangen worden, wordt hierover meegedacht 
qua planning ? Graag aandacht hiervoor. Via de website PBD is hier ook op gereageerd. 

6.5. Situatie Rheezerend wordt aangekaart : hier wordt zeer hard gereden (noord-kant). Met name aandacht 
wordt gevraagd voor de veiligheid. Er ontstaat nl. een gevaarlijke situatie (weg is zeer slecht en voorzien 
van putten). 

6.6. Dam over de Kotermeer : uitvoering is anders dan indertijd aangegeven. Verzoek om leuningen langs 
deze brug, qua veiligheid. 

6.7. Dedemsvaart “verpaupert” bij de entrees van het dorp : denk aan de Giegel, supermarkt? Discotheek. Met 
name aan de Noordkant. 

6.8. Kinderen Klaver 4 wonen weer thuis per 09.02.07 aldus mw. Tenkaten. De vraagstelling wordt gedaan of 
PBD hiervan op de hoogte is. Er is een ultimatum gesteld tot 12 mei 2007. Betreft woonruimte voor 4 
kinderen. 
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het verzoek om  zich hier sterk voor te maken. Een aanwinst voor het dorp Dedemsvaart. PBD bestuur 
geeft aan op dit moment geen details te weten. 

6.10. Dank richting de contributieophalers, welke ieder jaar weer trouw op pad gaan om het geld te innen bij de 
leden. 

7. PRESENTATIE DE HEER J. JANSSEN (wethouder) 

De heer Janssen (gebiedswethouder) houdt een presentatie, waarin de onderstaande onderwerpen aan de orde 
zijn geweest  (vraagstellingen vanuit de vergadering) 

Wonen/werken/voorzieningen  
• Met z’n allen sterk maken als gemeente Hardenberg 
• Zo dicht mogelijk bij de mensen staan 
• Gebiedsgericht werken : korte lijnen ! 
• Afwegingen maken en prioriteiten stellen : taak van college en gemeenteraad 
• PBD zal verlangens bij gemeente (college) neerleggen 

College (raad) moet afweging maken : uiteindelijk neemt de gemeente een beslissing en niet 
PBD 
 

Van Haeringenstraat 
• Trottoir overlast heeft te maken met de bomen 
• Gemeente gaat dit jaar met de riolering bezig 
• Dit jaar (2007) wordt dit meegenomen. 

 
Vissteigers 

• Hier zijn we mee bezig, ook te maken met de veiligheid (2007) 
 
Peterswijk 

• we zijn blij dat er iets gedaan wordt 
• ook te maken met gezondheid 
• provincie en de Veste zijn in gesprek 

 
Ontwikkelingen 

• bedrijventerreinen : voorkeur 1 hectare per jaar 
• thans 3 hectare per jaar uitbreiding bedrijven : betekent ook uitbreiding banen 
• we anticiperen op de toekomst en bedrijvigheid in Dedemsvaart 

 
Subsidie 

• Rollepaal Noord heeft subsidie gehad van de provincie : Zuid niet 
 
Woningbouw programma 

• voor herindeling : 43 woningen per jaar 
• nu nieuwbouw woningbeleid : 75 woningen per jaar 
• 370 woningen kotermeerstal Oost 

 
Gebouw ’t Centrum 

• wordt straks verplaatst 
• gepleit wordt voor een laagdrempelig gebouw : multifunktioneel 

 
Jongerenproblematiek 

• gaat met heel veel jongeren goed, toch zijn er redenen voor extra aandacht (tav drugs/alcohol 
gebruik) 

• grootste probleem is het alcohol gebruik 
• samenwerking met 14 gemeentes samen (scholen, thuisfront, vrije tijd, handhaving 

maatregelen) 
• jongerenwerk moet op niveau blijven 
• extra inzet : buurtonderwijs Sport 
• richting Tienerwerk : uit elkaar trekken 
• weerbaarheidsprogramma neerzetten 
• preventie maatregelen : contacten met scholen en Moedige Moeders 
• cijfers 2005-2006 : 
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Jongerenproblematiek 

• gaat met heel veel jongeren goed, toch zijn er redenen voor extra aandacht (tav drugs/alcohol 
gebruik) 

• grootste probleem is het alcohol gebruik 
• samenwerking met 14 gemeentes samen (scholen, thuisfront, vrije tijd, handhaving 

maatregelen) 
• jongerenwerk moet op niveau blijven 
• extra inzet : buurtonderwijs Sport 
• richting Tienerwerk : uit elkaar trekken 
• weerbaarheidsprogramma neerzetten 
• preventie maatregelen : contacten met scholen en Moedige Moeders 
• cijfers 2005-2006 : 

dalende trend qua geweldsdelicten, voertuigen criminaliteit, aanpassing openbare orde, 
overlast incidenten, verkeersongevallen 
beleid moet onderbouwd worden met harde cijfers. 

Vlees Dubois 
• hier is veel over gesproken met PBD / dhr. Janssen en gemeente 
• thans milieu eis neergelegd. 

 
Park Kotermeerstal 

• 16 hectare 
• > half miljoen investering qua inrichting 
• uitbreiding recreatieplas 
• speelgedeelte, heuvel, moeras, begrazing, paviljoen met horeca 
• thans bezig om beschoeiing te vervangen 

 
Kauwgumverwijder apparaat 

• druk mee bezig 
 
Wegenonderhoud afgelopen jaren 

• vindt dit jaar plaats (Wilhelminastraat, Zwiersstraat, Marijkestraat dit jaar aan de beurt) 
 
Verwarming CV Kiefer 

• bezig om te kijken naar een alternatieve manier(recycling) 
• dit is een van de zaken qua energie besparing 

 
DSV (Detailhandel Structuur Visie) 

• zal een volgende keer besproken worden 
 
Kortom er gebeurt veel op dit moment aldus Wethouder Janssen. 
We zijn energiek aan de slag 
Op de vraag als we het altijd eens zijn met elkaar is het antwoord NEE 
We trekken wel veelal aan dezelfde kar in Dedemsvaart en dat is fijn. 
 
Vragen naar aanleiding van de presentatie van dhr. J. Janssen : 

• Wat gebeurt er met de panden Julianastraat Noord zijde / entree van het dorp ? 
- er zijn ontwikkelingen gaande 
 
• Vraag of er iets gedaan kan worden aan het parkeren in de Molstraat (thans 2 kanten 

parkeren) 
- hier wordt naar gekeken 
 
• Wilhelminastraat 
- dit jaar aan de beurt met herbestrating. 
 
• Situatie Rheezerend :slechte wegen  / hard rijden / hoge putten / vrachtverkeer 
- dit staat niet voor dit jaar op de lijst aldus dhr. Janssen 
- er zal gekeken moeten worden naar de inrichting van de straat 
- wordt wel frequent gecontroleerd 
- hoge drempel 
 
• Paaltje Van Royenshoofdwijk alweer verdwenen 
- in de winter haalt de gemeente deze weg i.v.m. zout strooien 
- er zit politie controle op 
- Dit onderwerp zal nogmaals meegenomen worden. AKTIE BESTUUR PBD / J. JANSSEN 
 
• Muskusratten op het eiland Kotermeerstal 
- verzoek om aandacht hiervoor 
 
• Veel glas in de Julianastraat / Wisseling en andere rommel 
- Optioneel : om hierover te praten met scholen. 
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- verzoek om aandacht hiervoor 
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• Ontwikkelingen terrein Haitjema 
- op dit moment gebeurt er niets 
• Slechtere bereikbaarheid Ziekenhuis Hardenberg qua openbaar vervoer 
- verbinding Hardenberg 
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• Busstation : zijn hiervoor al andere ontwikkelingen ? 
- afwachten wat dit gaat worden 
- wat zegt het bestemmingsplan ? 
 
• Verplaatsen sportpark 
- dit laten liggen tot volgend jaar 
- op dit moment nog niets van bekend 
 
• In hoeverre wordt de jeugd betrokken bij pilot plan overlast ? 
- geen overleg OVER de jeugd, maar MET de jeugd voeren ! 
 
• Kelvinstraat : gevraagd wordt aandacht voor groenstrook en noodverlichting 
- het is wachten op de bedrijfsontwikkeling  
- we hopen dat dit dit jaar geregeld wordt via projektontwikkelaar 
 
• Paspoorten/rijbewijzen niet meer in Dedemsvaart 
- heeft te maken met veiligheid 
 
• Blijft de Mien Ruyslaan in de toekomst een 50 km weg ? 
- voorzover dhr. Janssen nu kan bekijken blijft dit 50 km. 
 
• Wat gebeurt met met de oude waterzuivering ? 
- met wonen in te gaan vullen 
 
• Wilhelminastraat nu 50 km : kan dit niet naar 30 km ? 
- hier zal naar gekeken worden, geen toezegging. 
 

 
8. SLUTING 
Henk IJmker sluit deze vergadering af. Hij bedankt wethouder J. Janssen. We zijn blij dat we samen een “kijkje” 
hebben mogen nemen in de keuken van de gemeente. 

We gaan verder met een positieve instelling, we weten dat we in tijd /termijnen moeten denken en dat zaken niet 
altijd snel opgelost kunnen worden, al willen we dit altijd wel graag. 

Sluiting 22.10 uur 
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We trekken wel veelal aan dezelfde kar in Dedemsvaart en dat is fijn. 
 
Vragen naar aanleiding van de presentatie van dhr. J. Janssen : 

• Wat gebeurt er met de panden Julianastraat Noord zijde / entree van het dorp ? 
- er zijn ontwikkelingen gaande 
 
• Vraag of er iets gedaan kan worden aan het parkeren in de Molstraat (thans 2 kanten 

parkeren) 
- hier wordt naar gekeken 
 
• Wilhelminastraat 
- dit jaar aan de beurt met herbestrating. 
 
• Situatie Rheezerend :slechte wegen  / hard rijden / hoge putten / vrachtverkeer 
- dit staat niet voor dit jaar op de lijst aldus dhr. Janssen 
- er zal gekeken moeten worden naar de inrichting van de straat 
- wordt wel frequent gecontroleerd 
- hoge drempel 
 
• Paaltje Van Royenshoofdwijk alweer verdwenen 
- in de winter haalt de gemeente deze weg i.v.m. zout strooien 
- er zit politie controle op 
- Dit onderwerp zal nogmaals meegenomen worden. AKTIE BESTUUR PBD / J. JANSSEN 
 
• Muskusratten op het eiland Kotermeerstal 
- verzoek om aandacht hiervoor 
 
• Veel glas in de Julianastraat / Wisseling en andere rommel 
- Optioneel : om hierover te praten met scholen. 
 
• Ontwikkelingen terrein Haitjema 
- op dit moment gebeurt er niets 
• Slechtere bereikbaarheid Ziekenhuis Hardenberg qua openbaar vervoer 
- verbinding Hardenberg 
- overleg met Connexxion (hoop op verbetering) 
 
• Busstation : zijn hiervoor al andere ontwikkelingen ? 
- afwachten wat dit gaat worden 
- wat zegt het bestemmingsplan ? 
 
• Verplaatsen sportpark 
- dit laten liggen tot volgend jaar 
- op dit moment nog niets van bekend 
 
• In hoeverre wordt de jeugd betrokken bij pilot plan overlast ? 
- geen overleg OVER de jeugd, maar MET de jeugd voeren ! 
 
• Kelvinstraat : gevraagd wordt aandacht voor groenstrook en noodverlichting 
- het is wachten op de bedrijfsontwikkeling  
- we hopen dat dit dit jaar geregeld wordt via projektontwikkelaar 
 
• Paspoorten/rijbewijzen niet meer in Dedemsvaart 
- heeft te maken met veiligheid 
 
• Blijft de Mien Ruyslaan in de toekomst een 50 km weg ? 
- voorzover dhr. Janssen nu kan bekijken blijft dit 50 km. 
 
• Wat gebeurt met met de oude waterzuivering ? 
- met wonen in te gaan vullen 
 
• Wilhelminastraat nu 50 km : kan dit niet naar 30 km ? 
- hier zal naar gekeken worden, geen toezegging. 
 

 
8. SLUTING 
Henk IJmker sluit deze vergadering af. Hij bedankt wethouder J. Janssen. We zijn blij dat we samen een “kijkje” 
hebben mogen nemen in de keuken van de gemeente. 

We gaan verder met een positieve instelling, we weten dat we in tijd /termijnen moeten denken en dat zaken niet 
altijd snel opgelost kunnen worden, al willen we dit altijd wel graag. 

Sluiting 22.10 uur 
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Bestuursleden PBD :  Henk IJmker, Tineke Strijker, Willem Komduur, Willem Veerbeek, Henk Kats, Jan 
Kosters,  Joop Supheert, Anne Peter Frankes, Riet Vogelzang 

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 8 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 : 

• overlast jongeren 

• vervuilde grond Peterswijk 

• Uitbreiding Kotermeerstal (huisnummering) 

• Ontwikkelingen Julianastraat 

• Skatebaan Dedemsvaart 

• Van Haeringenstraat 

• Brug Magnolia-Moerheimstraat-Mien Ruyslaan 

• Graffiti viaduct N377 

• Splitsing Sportlaan-Hoofdvaart 

• Woonrijp maken projektontwikkelaar gebieden 

• Uitbreiding Industrieterrein 

• Overlast Hondenpoep 

• Stankoverlast Vlees Dubois 

• Evaluatie communicatie gemeente-PBD 

• Splitsing de Belt-Ommerkanaal 

• Slechte staat van Beuk 

• Verkeerscirculatieplan 

• Reconstructie Moerheimstraat-Magnolia 

• Reconstructie Langewijk – ’t Rak 

• Inspectie putten 

Jaarverslag PBD / 2007 
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• Horeca Bussen 

• Vis-schaatssteigers-baggerwerkzaamheden 

• Fietspad paaltjes 

• Nieuwbouw ’t Centrum 

• Horecaplan “veiligheid en overlast”Dedemsvaart 

• Woningbouwplannen gemeentepark 

• Aanpak jongerenproblematiek Dedemsvaart 

• Entree Dedemsvaart 

• Snelheid op de Verlengde Zestiende Wijk/Veenderij 

• Inspectieputten Tottenhamstraat/Rheezerend 

• Ontbrekende leuning loopsteiger Kotermeer 

• Jop  

• Parkeren Molstraat 

• Bruine Ratten op het Eiland Kotermeerstal 

• Rommel/vernielingen Kotermeer 

• Poort achteringang Industrieterrein Rollepaal Zuid 

• Schadethermometer 

• Aanpak jongerenproblematiek 

- drugs/alcohol/overlast/jongeren in problemen/buurt-onderwijs-sport 

• slechte verlichting rondom Sporthal Citadel 

• Bomen Judith van Marlelaan 

• Gevaarlijkse situatie thv Hoopmansveenweg/van Rooijenshoofdwijk/Oostwijk 

• Organisatie dodenherdenking  04 mei neemt PBD voor haar rekening 

• Moedige moeders 

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) 
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buurt/wijk spelen (c.q. niet opgeloste zaken) 

 

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

Overleg met buurtverenigingen 

Het overleg met de buurtverenigingen (hetgeen opgestart is in 2005) heeft een vervolg gekregen in 2006 en 
2007 : 2x per jaar komen de buurtverenigingen en PBD bij elkaar.. Wie kent zijn/haar buurt nu beter dan een 
buurtvereniging. In 2007 zijn weer nieuwe buurtverenigingen toegevoegd, waar PBD erg content mee is. 

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. 

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 1450 leden 

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 2008 liggen er nieuwe uitdagingen, denk hierbij aan het onderwerp Veiligheidsplan 
Horeca alsmede het nieuwe Centrumplan Dedemsvaart. PBD zal  tesamen met DMC (Dedemsvaartse 
Middenstands Centrale) dit op gaan pakken. Hierbij is uw inbreng van harte welkom. 

Nieuw opgestart eind 2007/begin 2008 : 

Het opstellen van een schadethermometer.  We willen graag zoveel mogelijk meldingen ontvangen van 
schades/vernielingen in geheel Dedemsvaart. De schades/meldingen kunnen heel divers zijn, maar alles is 
welkom. Aan iedere buurtvereniging is deze vraag ook voorgelegd. 

Als PBD willen we ons er sterk voor maken dat er een goed fundament komt en dat we van hieruit verder in 
gesprek kunnen met de gemeente. (denk aan de vele schades welke in de weekenden plaatsvinden in ons 
dorp) 

Het is ons aller gezamenlijk belang, dat er iets gedaan wordt. 

 

WIJ HEBBEN U NODIG ! 

OM MET EN ZO KRACHTIG MOGELIJKE STEM TE KUNNEN SPREKEN  
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Bestuursleden PBD :  Henk IJmker, Tineke Strijker, Willem Komduur, Willem Veerbeek, Henk Kats, Jan 
Kosters,  Joop Supheert, Anne Peter Frankes, Riet Vogelzang 

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 8 jaar. Het afgelopen jaar zijn er een groot aantal zaken de revue gepasseerd in 
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• Overlast Hondenpoep 
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• Entree Dedemsvaart 

• Snelheid op de Verlengde Zestiende Wijk/Veenderij 

• Inspectieputten Tottenhamstraat/Rheezerend 

• Ontbrekende leuning loopsteiger Kotermeer 

• Jop  

• Parkeren Molstraat 

• Bruine Ratten op het Eiland Kotermeerstal 

• Rommel/vernielingen Kotermeer 

• Poort achteringang Industrieterrein Rollepaal Zuid 

• Schadethermometer 

• Aanpak jongerenproblematiek 

- drugs/alcohol/overlast/jongeren in problemen/buurt-onderwijs-sport 

• slechte verlichting rondom Sporthal Citadel 

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

 

Communicatie richting leden / internet site 

• Horeca Bussen 

• Vis-schaatssteigers-baggerwerkzaamheden 

• Fietspad paaltjes 

• Nieuwbouw ’t Centrum 

• Horecaplan “veiligheid en overlast”Dedemsvaart 

• Woningbouwplannen gemeentepark 

• Aanpak jongerenproblematiek Dedemsvaart 

• Entree Dedemsvaart 

• Snelheid op de Verlengde Zestiende Wijk/Veenderij 

• Inspectieputten Tottenhamstraat/Rheezerend 

• Ontbrekende leuning loopsteiger Kotermeer 

• Jop  

• Parkeren Molstraat 

• Bruine Ratten op het Eiland Kotermeerstal 

• Rommel/vernielingen Kotermeer 

• Poort achteringang Industrieterrein Rollepaal Zuid 

• Schadethermometer 

• Aanpak jongerenproblematiek 

- drugs/alcohol/overlast/jongeren in problemen/buurt-onderwijs-sport 

• slechte verlichting rondom Sporthal Citadel 

• Bomen Judith van Marlelaan 

• Gevaarlijkse situatie thv Hoopmansveenweg/van Rooijenshoofdwijk/Oostwijk 

• Organisatie dodenherdenking  04 mei neemt PBD voor haar rekening 

• Moedige moeders 

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) 

 

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

Overleg met buurtverenigingen 

Het overleg met de buurtverenigingen (hetgeen opgestart is in 2005) heeft een vervolg gekregen in 2006 en 
2007 : 2x per jaar komen de buurtverenigingen en PBD bij elkaar.. Wie kent zijn/haar buurt nu beter dan een 
buurtvereniging. In 2007 zijn weer nieuwe buurtverenigingen toegevoegd, waar PBD erg content mee is. 

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. 

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 1450 leden 

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 2008 liggen er nieuwe uitdagingen, denk hierbij aan het onderwerp Veiligheidsplan 
Horeca alsmede het nieuwe Centrumplan Dedemsvaart. PBD zal  tesamen met DMC (Dedemsvaartse 
Middenstands Centrale) dit op gaan pakken. Hierbij is uw inbreng van harte welkom. 

Nieuw opgestart eind 2007/begin 2008 : 

Het opstellen van een schadethermometer.  We willen graag zoveel mogelijk meldingen ontvangen van 
schades/vernielingen in geheel Dedemsvaart. De schades/meldingen kunnen heel divers zijn, maar alles is 
welkom. Aan iedere buurtvereniging is deze vraag ook voorgelegd. 

Als PBD willen we ons er sterk voor maken dat er een goed fundament komt en dat we van hieruit verder in 
gesprek kunnen met de gemeente. (denk aan de vele schades welke in de weekenden plaatsvinden in ons 
dorp) 

Het is ons aller gezamenlijk belang, dat er iets gedaan wordt. 

 

WIJ HEBBEN U NODIG ! 

OM MET EN ZO KRACHTIG MOGELIJKE STEM TE KUNNEN SPREKEN  
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ONTVANGSTEN 2007 Begroting 2007 2006  
     
Contributie  €              6.067,50   €               6.000,00   €              6.123,39   
Donatie/sponsoring 3038,45 3038,00 3038,45  
Rente 468,92 469,00 439,19  
Kruisposten 5000,00 0,00 0,00  
Moedige Moeders 0,00 0,00 580,00  
     
  €            14.574,87   €               9.507,00   €            10.181,03   
     
     
UITGAVEN 2007 Begroting 2007 2006  
     
Kosten ledenwerving  €                  579,30   €                  525,00   €                 515,55   
Promotiekosten 158,44 700,00 154,76  
Vergaderkosten 2350,34 2300,00 2248,79  
Adms/secr. Kosten 1783,87 1600,00 1518,30  
akties 0,00 250,00 165,00  
Representatiekosten 487,77 700,00 684,90  
Diverse/onvoorzien 150,00 500,00 100,00  
Moedige  Moeders 790,36 1000,00 789,64  
Kruisposten 5000,00 0,00 0,00  
     
  €            11.300,08   €               7.575,00   €              6.176,94   
     
     
Opmerking:     
Onder "vergaderkosten" 2007 is begrepen een bedrag van € 1653,84 voor het drukken van het  
Jaarverslag 2006 en de verzending van de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 
alsmede de kosten van deze Algemene Ledenvergadering zelf. 
   
     
     
     
     
Saldo 1 januari 2007   €             27.687,31    
Bij: Ontvangsten                14574,87   
     
   €             42.262,18    
     
Af: Uitgaven   €             11.300,08    
Saldo per 31 dec. 2007   €             30.962,10    
     
     

FINANCIEEL OVERZICHT 2007 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2007 

Specificatie:     
Saldo rekening-courant 31 dec. 2007  €               5.315,11    
Saldo spaarrekening 31 dec. 2007                25646,99   
     
   €             30.962,10    
     
 
    

 
 
 
 
 
 
 
Ontvangsten    Uitgaven 
 
Contributie  € 6.000,== Ledenwerving  €    550,== 
Donaties/sponsoring - 3.038,== Promotie kosten -    250,== 
Rente   -    614,== Vergaderkosten  - 2.400,== 
      Adm/secr. Kosten - 1.750,== 
      Akties   -         10.000,== 
      Representatie kosten -    600,== 
      Diversen/onvoorzien -    250,== 
       
    
   €  9.652,==    € 15.800,== 
 
 
 
 
 
 
 
 
W. Komduur 
Penningmeester PBD 
 
 
 
 
 
 

BEGROTING 2008 
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