
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaarpresentatie2017 
 

Vereniging Plaatselijk Belang Dedemsvaart en 

omgeving De Jasmijn 16 7701WT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beste leden Plaatselijk Belang Dedemsvaart, 

 

 

Het bestuur van PBD kijkt met tevredenheid terug op 2017! 

Na jaren van krimp en bezuinigingen alom is het economisch tij 

gekeerd en krabbelen we weer op: de werkgelegenheid is gegroeid 

waarmee gelukkig weer meer mensen – ook in ons dorp – in staat 

zijn deel te nemen aan het arbeidsproces. Er wordt weer gebouwd, 

er wordt geïnvesteerd en ons bedrijventerrein is zo goed als volledig 

benut (ook weer een aandachtspunt voor de toekomst overigens:  

is er nog ruimte voor groei?). Tegelijk mogen we onze ogen ook niet 

sluiten voor onze dorpsgenoten die gedurende de afgelopen jaren op 

achterstand zijn geraakt: qua werk, qua inkomen en soms ook in 

sociaal opzicht.  

Als het gaat om de promotie van ons dorp zijn er in 2017 mooie 

stappen gezet. Ook in het afgelopen jaar heeft de Dedemsvaria ons 

dorp fleur en kleur gegeven. Maar dat was niet het enige. Denk aan 

Dedemsvaart Natuurlijk en het nieuwe fenomeen Roots and Boots. 

Respect voor al die initiatiefnemers, denkers en doeners (zelfs 

Gewoon Doeners) die met elkaar de schouders er onder hebben 

gezet! En dan al die activiteiten die we inmiddels al weer heel gewoon 

vinden maar waarvan ik toch nog maar eens het bijzondere karakter 

wil onderstrepen: de wijze waarop onze Historische Vereniging ons 

VOORWOORD DOOR VOORZITTER MEINE FERNHOUT 



verleden levend houdt, de kwaliteit van de Tuinen van (onze) Mien 

Ruys, het culturele aanbod in de Gashouder. En dan heb ik het nog 

niet over al die verenigingen en stichtingen die zich op cultureel, 

muzikaal, sportief, educatief en anderszins inspannen.  Waardevolle 

bijdragen aan een vitale gemeenschap waarin ruimte is voor een 

veelheid aan stijlen en voorkeuren: we zijn een kleurrijk dorp! 

Als Plaatselijk Belang zetten wij ons graag in voor de leefbaarheid 

van ons dorp. Altijd draaien die inspanningen ook om de vraag: wat 

willen onze leden, wat leeft er in ons dorp? 

Vandaar dat we in 2017 zijn gestart met het inventariseren van 

knelpunten en wensen hetgeen in de loop van 2018 moet uitmonden 

in een Dorpsplan. 

 

We doen dat graag met u als leden. Maar ook met al die andere 

inwoners die hun belangen vertegenwoordigt zien in de Historische 

Vereniging, de Promotiestichting, de Industrie Kring, de Gashouder, 

de DMC en vele anderen. 

Wij hopen ook in 2018 weer op uw betrokkenheid en meedenken te 

mogen rekenen!  

 

Hartelijke groet namens uw bestuur, 

Meine Fernhout, voorzitter.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang 

Dedemsvaart en Omgeving” d.d. maandag 16 april 2018 om 

19.30 uur !!! in de Baron, Julianastraat 54 te Dedemsvaart. 

 

 
AGENDA 
 

1. Opening door voorzitter Meine Fernhout 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen : Algemene Ledenvergadering d.d. 10 april 2017 

4. Financiële stukken / verslag boekjaar 2017   

- rekening en verantwoording boekjaar 2017 door 

          Tinus de Vries 

- begroting 2018 

-         verslag kascontrole commissie + benoemen lid  

          kascontrole commissie worden ter vergadering  

          uitgereikt.    

 

5.   Bestuursverkiezingen : 

          > Het bestuur heeft na de vorige jaarvergadering Patricia  

             Nanning bereid gevonden de secretariële werkzaamheden  

             op zich te nemen en stelt de  vergadering voor haar in het 

             bestuur te benoemen. 

> Aftredend en herkiesbaar:  

   Maus Westerbaan en Peter Schlepers 

Beiden zijn herkiesbaar. Het bestuur stelt voor beiden te 

herbenoemen. 

 
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   Jaarverslag secretaris ( zie boekje) 

UITNODIGING 



      7.  Rondvraag (zijn er vooraf reeds vragen voor de rondvraag, wellicht 

            kunt u ze  voorafgaand aan de vergadering mailen naar  

  info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl) 

 8.  Sluiting 

 9.   Pauze  

 
 

 
Het jaarboekje kunt u vanaf 9 april downloaden via de site : 
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl  
 
 
Na het zakelijke gedeelte van de vergadering (na de pauze) 

Ook voor NIET LEDEN: 

 
 
Inventarisatie dorpsplannen. Eerst een korte presentatie 

over de tot nu toe geformuleerde plannen en een verzoek aan 
de aanwezigen om mee te praten over de belangrijkheid/ 

prioriteit van deze plannen. Tevens wordt aanwezigen 
gevraagd eigen plannen, ideeën suggesties en wensen m.b.t. 
Dedemsvaart naar voren te brengen. 

 
 
Rond 21.30 uur afsluiting onder genot van hapje en drankje.  

 

 

mailto:info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
http://www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl/


 
 
 
 
 

De heer Meine Fernhout, Moerheimstraat 104  (voorzitter) 

Mevrouw Patricia Nanning, De Jasmijn 16, 7701WT Dedemsvaart 

(secretaris a.i.) 

De heer Tinus de Vries, De Aak 116, 7701LC Dedemsvaart 

(penningmeester)  

Mevrouw Hanneke van Dijk, Marktstraat 31, 7701GT Dedemsvaart 

De heer John Haverkort, Valkenierweg 8, 7701RA Dedemsvaart 

Mevrouw Hilda Kist, Langewijk 138, 7701AJ Dedemsvaart 

De heer Stefan Mensink, Langewijk 422, 7701AT Dedemsvaart 

De heer Peter Schlepers, Langewijk 396, 7701AS Dedemsvaart 

De heer Maus Westerbaan, De Praam 51, 7701LL Dedemsvaart 

 

  

 

 

Internetsite : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 

Email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 
Ook zijn we te vinden op facebook 
 
 
 
 

 

Bestuurssamenstelling PBD 2017 

http://www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl/
mailto:info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl


 

 

 
 
 
Doelstelling : 

 

► De vereniging heeft geen binding met een politieke, kerkelijke  

  of maatschappelijke stroming. 

► De vereniging bevordert het algemeen welzijn van de 

inwoners van Dedemsvaart en omgeving door het kritisch 

volgen van het beleid van de overheden, speciaal die van de 

plaatselijke overheid. 

► De vereniging treedt op als overlegorgaan. 

► De vereniging werkt samen met organisaties met een zelfde 

          doelstelling. 
► De vereniging houdt jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop 

          van het verenigingsjaar, een algemene ledenvergadering. 
 
 
 
 
 

De contributie bedraagt € 4,50 per jaar  

 

Indien nog géén lid? 

Dan kunt u zich aanmelden bij penningmeester de heer Tinus de 

Vries 06-22821749 

Of gewoon per email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl we 

nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op. 

 

 

Het contributiegeld wordt geïnd middels een automatische incasso. 
(uitzondering hierop is mogelijk indien gewenst) 
 
 
 
 

Doelstelling uit de statuten van PBD 

Lidmaatschap 

mailto:info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl


 

 

 

 

Verslag ledenvergadering, gehouden op 10-4-2017 in gebouw De 

Baron te Dedemsvaart. 

 

 

20:00 uur 1.De voorzitter Meine Fernhout opent de vergadering met 

een hartelijk welkom aan de ongeveer 60 aanwezigen. Ook 

burgemeester Peter Snijders, Wethouder Douwe Prinsse en raadslid 

Simone Hof zijn aanwezig. De VZ begint met speciaal aandacht voor 

de plaatselijke winnaar Bert Regeling als de ‘’Beste Schoenmaker van 

Nederland’’ 

2: Ingekomen Stukken: geen bijzonderheden 

3: Notulen april 2016:Het verslag van 18 april 2016 wordt zonder  

     op -en aanmerkingen goedgekeurd. 

4a: Het financieel verslag wordt toegelicht door PM Tinus de Vries. 

Geen vragen uit de zaal. De kascontrole heeft plaatsgevonden door 

Adrie Wessels en Henk IJmker. Geen op-of aanmerkingen op de 

administratie. Henk van de Veen volgt Henk IJmker op. 

4b: Henk IJmker: Graag meer PR, advies vertel Wat je doet. Wees 

zichtbaar. Stefan Mensink geeft een reactie en geeft een toelichting 

op de website Dedemsvaart digitaal dorpsplein. Flyer gemaakt. Hoe 

kunnen we meer met elkaar samenwerken? Het is nog steeds een 

moeizaam proces bij de diverse instanties om hun informatie & 

nieuws aan te leveren voor deze website. Oproep om meer inzet. J.L. 

vrijdag 6 april was de VZ Meine F. een uur lang te horen bij omroep 

NOOS met ook een oproep voor nieuwe, jongere bestuursleden. 

5: Bestuursverkiezingen: Drie bestuursleden aftredend en 

herkiesbaar. Hilda Kist, Hanneke van Dijk en Tinus de Vries. Het 

voorstel voor herbenoeming werd met applaus begroet. Aftredend en 

niet herkiesbaar zijn Tineke Strijker (MKA) en Harry Drogt. 

Hilbert Veerbeek vraag of de spreiding en jaar van aftreden wel goed 

is verdeeld. Harry Drogt is niet herkiesbaar wegens aflopen derde 

termijn. Ook Tineke Strijker is wegens statutaire reden niet 

herkiesbaar. Tineke is niet aanwezig. Stefan spreekt Harry toe en 

dankt hem voor de 9 jaar inzet. Harry was de stille kracht, op de 

VERSLAG LEDENVERGADERING 10-04-2017 



achtergrond aanwezig en vooral met de VZ spreekpartner met de 

contactambtenaar Jan de Vries. Harry ging vaak op de fiets door het 

dorp, werkzaamheden met de fontein op de rotonde a.d. Langewijk. 

Heeft vele jaren de Dodenherdenking verzorgd en vele andere zaken. 

Met de overhandiging van een bos bloemen als dank voor de vele 

jaren inzet. Er zijn nog twee vacatures, waarvan John Haverkort er 1 

invult en wordt met applaus ondersteund vanuit de zaal. Er is nu nog 

1 vacature, voor secretaris, met als voorkeur een ´´jonger´´ lid. 

6: Rondvraag. Hilbert Veerbeek over probleem met ‘’openbaar’’ 

toilet bezoek in het dorp voor het winkelend publiek. Optie hiervoor 

de Horeca gelegenheden, de Baron. Een echt openbaar toilet is 

financieel niet haalbaar. Willem Veerbeek: Er wordt nog steeds (te 

vaak) te hard gereden in de Julianastraat. VZ hierover met de 

Gemeente gesproken, er komt een duidelijke aanduiding over het 

Shared Space gebied. Stefan geeft nog een toelichting op de 

oversteek bij de N377. Als er geld over blijft bij de aanbesteding door 

de aannemer zijn er nog beperkte mogelijkheden. Anne Peter Frankes 

pleitte voor een beter onderhoud van de rotonde bij de Julianastraat. 

Het is nu geen visitekaartje en ziet er bedroevend uit. 

 

 

Na de Pauze gaf Wim Schunselaar met Anne Meyer een presentatie 

over de Makelij. Start in 2013 met plannen voor een sociale 

onderneming in Dedemsvaart. Nu in 2016 zijn er ongeveer 60 

personen betrokken en kunnen hun talenten, werkervaring onder 

begeleiding hier ontwikkelen. Hoofdactiviteit inzameling van goederen 

door bevolking, opbrengst wordt gedeeld. 

 

      De Makelij 
 



Presentatie Mercator terrein met plannen van ALDI door Jaap ten 

Hoor. 

Hij heeft een oproep geplaatst op facebook over  de vraag of er een 

ALDI wenselijk is op dit terrein. 

Er volgt een presentatie over supermarkten buiten het centrum, méér 

parkeergelegenheid en geeft hieraan een onderbouwing met cijfers. 

Naast een nieuwe ALDI zou het terrein verder ontwikkeld kunnen 

worden met o.a. een nieuwe sportschool, HVA, wereldrestaurant, etc. 

Hij geeft een voorbeeld van Klazienaveen met een compact centrum, 

Julianastraat verder ontwikkelen aan Noord zijde met o.a. 

appartementen, aantrekkelijke woningen.  

Wethouder D. Prinsse en Burgemeester P. Snijders kregen beide een 

virtual reality bril op waarop een presentatie te zien was van  het 

nieuwe Aldi concept. 

Vragen uit de zaal: 

Komt er alleen een Aldi?. Opm. Het bestemmingsplan zal gewijzigd 

moeten worden, er zijn meerdere bedrijven geïnteresseerd als er een 

publiekstrekker als Aldi komt. 

Als men naar de ‘’nieuwe’’ Aldi gaat, komt er dan ook ‘’traffic’’ naar 

het dorp?  

Dedemsvaart moet zich gaan onderscheiden t.o.v. andere dorpen. 

Aantrekkelijk maken voor wijde omgeving. Om de huidige locatie van 

de Aldi uit te breiden is geen optie. Omzet Aldi gaat niet ten koste 

van andere middenstanders. 

De (achterhaalde?) detailhandelsvisie wordt niet gevolgd. Centrum 

plan is niet de wil van de bevolking, dat graag een nieuwe Aldi naar 

het Mercatorplein ziet gaan, volgens de positieve reacties op de 

gehouden Facebook actie( door Jaap ten Hoor). 

Alex Reiling: De ontwikkeling van de Jumbo aan de markt, met 

parkeer problematiek geeft nu meer klandizie bij de Plus in Balkbrug. 

Centrumplan is 10 jaar oud en inmiddels achterhaald? 

Mevr. Schunslaar spreekt haar zorg uit over de mogelijke 

ontwikkeling van Aldi op het Mercatorterrein. Centrum wordt 

versnipperd en er zijn nu al te veel lege plekken. 

Om 22:00 uur is het ‘’genoeg’’ geweest en sluit de VZ Meine Fernhout 

de vergadering, waarna nog een gezellig samenzijn in de bar van de 

Baron plaatsvond. 
 

 

 

 



 
                                      

 

Belangrijke ontwikkelingen in Dedemsvaart e.o. en de inbreng van 

PBD. 

 
Inloopspreekuur 

We hebben door het jaar heen 7 inloopspreekuren gehad zonder 

bezoekers. De andere avonden was het animo van 1 persoon tot 4 

personen. Wat er ter sprake kwam: 

 Het niet eens zijn met de Shared Space borden in de 

Julianastraat. 

 Afvalinzameling, 3 containers teveel, 1 keer per 8 weken 

grijze container is te weinig. 

 Geluids- en verkeersoverlast Metselaar Textiel. 

 Klacht over verkeersdrempels Egelantier en Hondsroos. 

 Of er op de nieuwe Matrix borden ook door de voetbal op kan 

worden gecommuniceerd. 

 Bankje repareren/verwijderen Julianastraat. 

 Verlichting Marktstraat (te donker). 

 Stichting Verkeersregelaars heeft te weinig vrijwilligers en zit 

financieel krap. 

 Kruispunt Magnolia/ Moerheimstraat onveilig. 

 Voorstel of er bij de Markthal ook een horecaplein kan komen. 

 Parkeerplaatsen op de Markt opnieuw inrichten (schuin). 

 De gemeente kapt zonder aankondiging bomen in 

Componistenbuurt. 

 Buurtonderzoek Bachplein etc. door studenten is niet terug 

gekoppeld.  

 Paaltje/obstakel hoek Schubertstraat/ Mendelsohnstraat staan 

in de weg. 

 Aanrijding op zebrapad door slechte verlichting. 

Jaarverslag PBD / 2017 
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Windpark de Veenwieken. 

In dossier word er nog steeds  structureel, constructief 

samengewerkt met de plaatselijke belangen van Arriën (PBA), 

Ommerkanaal (PBO), Stegeren-Junne: (PBSJ), Dedemsvaart: (PBD). 

Samen met de gemeente Hardenberg, provincie en de exploitanten 

proberen we een constructieve structuur te creëren voor nu en de 

toekomst. 

De stand van zaken aangaande het Windpark De Veenwieken.  

De besluiten (bestemmingsplan, inpassingsplan en de 

omgevingsvergunningen) zijn door de uitspraak van de Raad van 

State onherroepelijk geworden. De voorbereidingen voor de bouw 

van de windmolens zijn inmiddels in gang gezet. 

Er moeten wegen worden aangelegd of verbreed tussen de openbare 

weg en de plekken waar de windmolens komen. Ook komen er bij de 

windmolens zogeheten kraanopstelplaatsen. Dit zijn verharde plekken 

waar een kraan kan staan om de windmolen te kunnen bouwen en 

later ook voor groot onderhoud. 

De bouw van de windmolens zelf kan dan begin 2019 beginnen. Dat  

betekent dat in de zomer van 2019 de windmolens kunnen staan en 

draaien. 

 

Dat is op hoofdlijnen de huidige planning, die nog wel onder 

voorbehoud is. 

 

In 2017 is er een informatieve brief  naar de directe omwonenden 

opgesteld door de gemeenschappelijke plaatselijke belangen. 

 

Overleg over infrastructuur  met Jan de Vries, instellen 

werkgroep verkeerssituaties 

De voorzitter van Plaatselijk Belang en één of twee overige 

bestuursleden voeren één keer in de zes weken overleg met de 

contactambtenaar van de gemeente Hardenberg over alle 

voorkomende vragen en problemen, die ons ter gehore zijn gekomen 

via de bewoners van Dedemsvaart.  

Ook dit kalenderjaar zijn er diverse zaken aan de orde gekomen. U 

moet hierbij denken aan de parkeerproblematiek aan de Markt, 

kruispunt Magnolia - Moerheimstraat en de verlichting aldaar, beleid 

t.a.v. speeltuintjes in de wijk, onkruid in m.n. de Marktstraat, 

straatmeubilair, openbare verlichting e.d. Voor vragen m.b.t. 

verkeerssituaties in ons dorp: Hiervoor is een speciale werkgroep 

ingesteld. Een bestuurslid, een verkeersdeskundige uit Dedemsvaart 

en Henk Tromp van de gemeente Hardenberg zitten hiervoor met 

enige regelmaat om de tafel. 



PBD in de pers, facebook en website. 

Natuurlijk zorgen we ervoor dat Plaatselijk Belang in beeld komt bij 

de bevolking. Dit doen we zoveel mogelijk via de Dedemsvaartse 

Courant , de Toren en  de Stentor voor redactionele stukken.  

Verder kondigen we via de pers en facebook ons maandelijks 

spreekuur aan. Ook andere nieuwtjes m.b.t. Dedemsvaart worden via 

facebook zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht.   

De website is verouderd, maar momenteel wordt onderzoek gedaan 

naar vernieuwing van onze site. 

 

Een hond vriendelijk Dedemsvaart. 

Al meer dan 15 jaar geleden is er in samenwerking tussen Plaatselijk 

Belang Dedemsvaart en de gemeente Hardenberg een beleid 

samengesteld betreffende honden en hun bezitters. 

Er werden honden uitlaatstroken aangewezen, er is één losloop veld 

toegewezen. Maar in 15 jaar is het dorp flink veranderd, en gegroeid. 

Hondenbezitters zijn toegenomen en ook het aantal honden. Daarom 

is er binnen het bestuur van PBD het idee ontstaan om een nieuwe 

visie te schrijven aangaande het honden beleid in Dedemsvaart.  

Alle punten werden beoordeeld en bekeken. Zo vroeg men zich onder 

andere af waarom er uitlaatstroken langs te drukke wegen zijn 

gesitueerd, waarom liggen de uitlaatstroken niet goed verdeeld over 

heel Dedemsvaart, is het wel nodig dat er eens per maand een 

speciale poepzuiger langs de uitlaatstroken gaat, is één losloop veld 

wel voldoende voor een heel dorp? Of kan dit alles ook anders? 

Volgens PBD wel. 

Op 6 januari jl. is de visie “een hond vriendelijk Dedemsvaart, 

aangeboden aan wethouder Jannes Jansen. Een plan van aanpak om 

Dedemsvaart een stuk hond vriendelijker te maken. Enkele 

aanbevelingen zijn aanpassing van aanwijzing uitlaatstroken, twee 

nieuwe extra losloop velden, meerdere plekken om de uitwerpselen 

te kunnen opruimen, maar ook weer strengere controle op het 

opruimen daar waar het moet, dit zijn enkele punten welke de 

aandacht krijgen in het nieuwe voorstel. In 2018 zal er in 

samenspraak tussen gemeente Hardenberg en PBD een 

vervolgtraject worden opgestart om ernaartoe te werken dat 

Dedemsvaart hondvriendelijker wordt. 

 

 

 

 

 

 



Digitaal dorpsplein 

www.indedemsvaart.nl 

Het dorpsplein heeft dit jaar niet een echte ontwikkeling door 

gemaakt. Het centraal plaatsen van mogelijke apps heeft zich niet 

ontwikkeld en er lijkt geen behoefte te zijn met betrekking 

tot publicatie op InDedemsvaart van informatie van verenigingen en 

activiteiten in Dedemsvaart. 

We zijn op dit moment bezig om de koppeling te maken tussen 

Facebook en InDedemsvaart.  

Op deze wijze is het mogelijk om zonder Facebook account ook de 

informatie mee te krijgen die daar op gegeven wordt. 

Het Facebook account van InDedemsvaart heeft meer dan 1000 

volgers. 

De activiteitenkalender loopt wel goed, maar ook daar moet de 

informatie vaak gehaald worden door Clary Bosker ipv dat het naar 

ons toe komt. 

We hebben wel het plan om het komende jaar de koppeling meer te 

gaan maken met Balkbrug. Op deze manier krijgen we één 

gezamenlijke activiteiten kalender. 

De stuw wil een “Wij helpen app” ontwikkelen, daar zou de vraag en 

het aanbod samen moeten komen van mensen die hulp nodig hebben 

en vrijwilligers die wat voor mensen willen doen. 

 

Collegebezoek in 2017 

Het voltallige college en een afvaardiging van de 

gemeenteambtenaren heeft ons in het najaar van 2017 bezocht. 

We hebben tijdens dit bezoek laten zien wat er zoal in Dedemsvaart 

gebeurt op sociaal maatschappelijk gebied. 

Er zijn presentaties gegeven over: 

Activiteiten in Chill Out waar avonden georganiseerd worden voor 

mensen met een beperking. Dit is een mooi initiatief en wordt goed 

bezocht. Het geeft deze mensen de gelegenheid om een leuke avond 

te hebben.   

De buurt app in de Lijsterstraat, die ontwikkeld is na de schade die 

daar ontstaan is door de valwind. Er werd vooral verteld over hoe 

zo’n incident er toe geleid heeft tot meer samenhang in de straat. 

Naast een buurt WhatsApp groep is er ook initiatief ontstaan tot een 

lief en leed pot. 

Een bezoek aan de Makelij waar de activiteiten die daar plaats vinden 

gepresenteerd zijn. 

Presentatie van de wijze hoe men de trimbaan rond het Kotermeer 

gerealiseerd heeft. 

http://www.indedemsvaart.nl/


Daarnaast hebben wij onze toekomst plannen gepresenteerd over de 

visie die geschreven gaat worden. 

Wij kregen als bestuur van het college een compliment dat men 

onder de indruk was van de initiatieven die plaats vinden in ons dorp 

en waar wij zeker als inwoners trots op mogen zijn. 

 

 
 
                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleg Stuurgroep Centrumontwikkeling Dedemsvaart 

Bestuurslid Maus Westerbaan  zit  regelmatig namens de PBD bij de 

stuurgroep Centrum ontwikkeling Dedemsvaart. Samen met de 

Gemeente, DMC en centrum manager Leo Hoxbergen worden 

leegstaande panden  geïnventariseerd en naar mogelijkheden gezocht 

voor een nieuwe activiteit.  Ons ‘’probleemgebied’’ is toch de 

marktstraat. Daar staan twee grote panden met te veel 

vloeroppervlakte. Deze panden worden door de ontwikkelaar niet 

opgeknapt, waardoor ondernemers niet geïnteresseerd zijn. 

Het winkelgebied zal zich in de nabije toekomst concentreren op de 

Julianastraat  zuid zijde en de Markt. Probleem is dat grote 

franchiseketens geen interesse hebben in plaatsen met minder dan 

15000 inwoners.  Opvulling van leegstaande panden zal dus moeten 

komen door verschuiving van plaatselijke ondernemers.  Sinds begin 

2018 zit er enige beweging in. In samenwerking met een 

verkeersdeskundige en de Gemeente wordt ook de 



parkeerproblematiek in kaart gebracht. Ontheffingen lang parkeren 

voor de bewoners op de Markt zijn ingetrokken. Op de Z. Tijllaan 

komt nu een uitbreiding van parkeervakken, ook voor lang parkeren.  

Er wordt een totaal plan gemaakt voor Dedemsvaart, waarbij  ook 

gekeken wordt in hoeverre de Gemeente en Provincie activiteiten 

hierin kunnen ondersteunen met subsidies. 

 

Dorpsplan Dedemsvaart 

In de zomer van 2017 hebben we vertegenwoordigers van de politiek 

ontvangen in de Gashouder. Naast PBD waren hierbij ook de HVA, 

DMC en Promotiestichting Dedemsvaart aanwezig. De opkomst was 

bijzonder goed en de betrokkenheid van de raadsleden bij ons dorp 

was voelbaar. Uiteraard stond de vraag centraal: wat is de volgende 

jaren van belang voor de verdere ontwikkeling van ons dorp? Een 

eenvoudige vraag maar des te moeilijker te beantwoorden. Nadien 

hebben wij als PBD het voortouw genomen door met een aantal 

lokale koepels om tafel te zitten in een poging die toekomst-agenda 

op te stellen. De Provincie Overijssel heeft ons initiatief ondersteund 

met een financiële bijdrage en we hebben voor ondersteuning een 

beroep gedaan op Stimuland te Vilsteren in de persoon van Heidi 

Mensink. Inmiddels zijn we ruim een half jaar onderweg met onze 

inventarisatie en hebben we de eerste contouren van ons Dorpsplan 

op papier gestaan: de elf stellingen staan: elf redenen om Vaort te 

maken! Op 6 maart 2018 hebben wij de ‘oude ‘ gemeenteraad deze 

stellingen aangeboden. Het verhaal is nog niet af en krijgt een 

vervolg in 2018! Met uw inbreng en uw stem! 

 

Woningbouw in Dedemsvaart 

Voldoende woningen van een goede kwaliteit, voor mensen met 

verschillende financiële armslag en op aansprekende locaties in ons 

dorp. Waarbij ook voldoende rekening wordt gehouden met de te 

onderscheiden doelgroepen: starters/jeugd, gezinnen, alleenstaanden 

en alleengaanden, ouderen, mensen met een beperking, 

nieuwkomers. Kortom: wonen is een belangrijk aandachtspunt voor 

de lokale politiek en ook zeker voor Plaatselijk Belang Dedemsvaart. 

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat het gemeentebestuur het initiatief 

heeft genomen de inspanningen ten aanzien van woningbouw in 

nauw overleg met PBD vorm te geven. Waar bouwen, voor wie en 

van welke kwaliteit: graag geven wij mee richting aan de plannen. 

Begin 2018 zullen wij het convenant huisvesting met de gemeente 

ondertekenen. Wij stellen het bijzonder op prijs indien u ons als leden 

voedt met uw wensen en ideeën op dit vlak! 

 



 

 

Tenslotte 

Dit verslag beoogt niet alle contacten, onderwerpen, ontmoetingen, 

activiteiten op te sommen die in 2017 de revue passeerden. We 

hebben ons beperkt tot de hoogtepunten of althans de onderwerpen 

die het meest in het oog sprongen. En hopen dat het u als lezer een 

beeld geeft van wat er leeft in uw dorp. En hoe wij daar als PBD op 

hebben ingespeeld. 

 

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) vanaf heden kunt u 

deze schades melden via de website : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 

INLOOPSPREEKUUR VOOR INWONERS: iedere laatste maandag van de 

maand van 19.00 – 19.30 uur in gebouw ’De Baron.  Het is ons aller gezamenlijk 

belang, dat er iets gedaan wordt als we signalen krijgen vanuit de buurt. 

WIJ HEBBEN U NODIG ! 

OM MET EEN ZO KRACHTIG MOGELIJKE STEM TE KUNNEN 
SPREKEN  

website : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl 

 

http://www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl/
http://www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl/


 


