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  Jaarpresentatie 2018



Beste inwoners van Dedemsvaart en beste leden van PBD,

Het bestuur van Plaatselijk Belang Dedemsvaart kijkt met 
tevredenheid terug op het afgelopen jaar 2018. We hebben als 
bestuur in tal van overleggen mee mogen denken over het 
verbeteren van de kwaliteit van ons dorp. Daarbij ging het om zeer 
uiteenlopende onderwerpen: van de veiligheid van onze wegen en 
fietspaden, verlichting openbare ruimte, het winkelbestand en de 
zondagsopenstelling, de situering van hondenuitlaatstroken, 
woningbouw en de entree van ons dorp. De viering van de jaarlijkse 
dodenherdenking was ook in 2018 heel bijzonder: ieder jaar neemt 
de belangstelling toe en ook de jeugd is daarbij goed 
vertegenwoordigd! Ook zeer het vermelden waard was de door ons 
en de gemeente gezamenlijk georganiseerde avond voor nieuwe 
inwoners. Dankzij de aanwezigheid van allerlei verenigingen was dit 
een boeiende bijeenkomst.  In dit jaarverslag worden de 
verschillende onderwerpen nader toegelicht.
Belangrijk aandachtsgebied was ook in 2018 de verdere ontwikkeling 
van het Dorpsplan. Einde van het verslagjaar hebben we de 
belangrijke onderwerpen voldoende in beeld en is er samen met onze
samenwerkingspartners een aardig beeld ontstaan van wat we nu 
echt belangrijk vinden voor een vitaal en leefbaar dorp.  Begin 2019 
presenteerden we onze plannen en het zal duidelijk zijn dat veel van 
deze zaken reeds volop in uitvoering zijn.
Plaatselijk Belang Dedemsvaart is blij met de toenemende 
belangstelling van individuele inwoners en organisaties om ons op te 
zoeken en te betrekken bij knelpunten, wensen en plannen. We 
kunnen soms helpen bij de realisering van plannen, voorstellen doen,
verbindingen leggen en – waar nodig – soms wat druk zetten. De 
gemeentelijke overheid is daarbij voor ons een betrokken partner en 
hecht merkbaar aan onze inbreng en betrokkenheid. De politiek volgt
ons met belangstelling en weet ons goed te vinden. 
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Tegelijk brengt deze meer nadrukkelijke rol van plaatselijk belang 
aan het licht dat het af en toe moeilijk balanceren is: de wensen van 
inwoners lopen soms ver uiteen, de opvattingen zijn divers en we 
willen allemaal betere voorzieningen maar het liefst niet in onze 
achtertuin. We willen allemaal dat er streng wordt gehandhaafd op 
het vlak van veiligheid en gebruik van de openbare ruimte maar 
tegelijk willen we niet worden beknot in onze individuele vrijheid. 
Binnen dit spanningsveld is het voor Plaatselijk Belang een uitdaging 
het goede gesprek aan te gaan, de belangen zorgvuldig te wegen, 
knopen door te hakken en verantwoording af te leggen voor de 
gemaakte keuzes. 
Tenslotte doen wij een beroep op de leden om ons te blijven steunen 
met hun lidmaatschap en inbreng. Het bestuur is er voor de 
vereniging en we doen het graag en met enthousiasme! De 
verantwoordelijkheid voor een mooi en vitaal Dedemsvaart ligt bij 
ons allemaal.

Hartelijke groet namens uw bestuur,
Meine Fernhout, voorzitter.                   



Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang 
Dedemsvaart en Omgeving” d.d. dinsdag 16 april 2019 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. 16 april 2018
4. Financiële stukken / verslag boekjaar 2018

- rekening en verantwoording boekjaar 2018 door
          Tinus de Vries
- begroting 2019

 verslag kascontrole commissie + benoemen lid 
         kascontrole commissie
 de financiële stukken worden ter vergadering 
         uitgereikt.   

5.   Bestuursverkiezingen :
          

> Aftredend en herkiesbaar: 
   Meine Fernhout en Stefan Mensink

Beiden zijn herkiesbaar. Het bestuur stelt voor beiden te 
herbenoemen.

> Aftredend en niet herkiesbaar
    Hilda Kist

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

UITNODIGING



         6.   Jaarverslag secretaris ( zie boekje)
      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

PAUZE

Na het zakelijke gedeelte van de vergadering (na de pauze, 
vanaf 20:30) ook voor NIET LEDEN: 

Spreker Ferenc van Damme

Rond 21.30 uur afsluiting onder genot van hapje en drankje. 
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De heer Meine Fernhout, Moerheimstraat 104  (voorzitter)
Mevrouw Patricia Nanning, De Jasmijn 16, 7701WT Dedemsvaart 
(secretaris)
De heer Tinus de Vries, De Aak 116, 7701LC Dedemsvaart 
(penningmeester) 
Mevrouw Hanneke van Dijk, Marktstraat 31, 7701GT Dedemsvaart
(ledenadministratie)
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 2018

mailto:info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
http://www.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 de ledenadministratie, mevrouw 
Hanneke van Dijk 06-33850646, bereikbaar vanaf 23 april 2019.
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.

Doelstelling uit de statuten van PBD

Lidmaatschap

mailto:info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl


Verslag ledenvergadering, gehouden op maandag 16 april 
2018 om 19:30 in De Baron, Dedemsvaart.

Opening: 
Vergadering wordt geopend door voorzitter Meine Fernhout met een 
hartelijk welkom aan de ongeveer 60 aanwezigen. Bestuur wordt 
voorgesteld. VZ vertelt dat we normaal gesproken een spreker 
hebben, maar dat we er nu voor gekozen hebben om na de pauze 
ook de andere bewoners van Dedemsvaart uit te nodigen (niet-leden)
om met hen het gesprek aan te gaan en te discussiëren over 
Dedemsvaart. Ook burgemeester Peter Snijders is vanavond 
aanwezig. 
Vervolgens vertelt VZ waar we ons het afgelopen jaar mee bezig 
hebben gehouden, onder andere een bijeenkomst voor nieuwe 
bewoners, avond met politiek, een dorpsplan, collegebezoek, 
hondenbeleid, windmolenpark, maandelijks overleg met Jan de Vries 
van de gemeente, er is een convenant getekend voor de 
woningbouw, er is een werkgroep verkeer aangesteld en zoals ieder 
jaar, de dodenherdenking. Tevens houden we iedere maand een 
inloopspreekuur voor u als bewoner om u tips/klachten/ideeën te 
uiten. 

Ingekomen stukken en mededelingen:
Geen.

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 april 2017:
Geen op- of aanmerkingen. Verslag is vastgesteld.

VERSLAG LEDENVERGADERING 16-04-2018



Financiële stukken / verslag boekjaar 2017:
Verslag ligt op de tafels, Tinus de Vries, penningmeester, krijgt het 
woord en legt kort uit wat er in het financieel verslag staat. Onder 
andere is er een laptop voor het secretariaat aangeschaft, is het 
bedrijf Stimuland ingeschakeld voor ondersteuning bij het dorpsplan 
en hebben de AED bedieners allen een beademingssetje gekregen. 
De kascontrole is gedaan door Adrie Wessels en Henk van de Veen. 
Geen op- of aanmerkingen op de administratie. Verder geen vragen 
uit de zaal. 
Nieuwe kascontroleurs zijn Henk van de Veen en Wout Otter.

Bestuursverkiezingen:
2 Bestuursleden aftredend en herkiesbaar. Maus Westerbaan en Peter
Schlepers.
Het voorstel voor herbenoeming werd met applaus begroet. 
Het bestuur heeft eerder afscheid genomen van Tineke Strijker en 
haar bedankt voor haar werkzaamheden en inzet. De vacature 
secretaris is inmiddels ingevuld in de persoon van 
Patricia Nanning. Ook dit wordt uit de zaal met applaus begroet. 

Jaarverslag secretaris:
Zie boekje met daarin de verslagen van afgelopen jaar. Nog aan toe 
te voegen: dodenherdenking die PB ieder jaar organiseert en verslag 
over N377/N48
In 2017 is de besluitvorming afgerond door de provincie aangaande 
de verkeersverbeteringen aangaande N340/N48 en de N377 in het 
kader van de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming.
Het budget is niet voldoende gebleken om op voorhand alle 
maatregelen en verbeteringen uit te voeren. Voor de N377 en 
Dedemsvaart betekent dit dat er vanaf Balkbrug in eerste instantie 
niets word gedaan aan de verkeerssituatie bij de kruising N377 en 
N48, de situatie bij de Pol waar stoplichten zouden komen en de 
oversteek bij Drogteropslagen waar een viaduct gepland stond. Mocht
de aanbesteding van de andere projecten gunstig uitvallen dat  
bestaat er de kans dat er met de meevaller toch iets zal worden 
gerealiseerd.



Rondvraag:
Hoe is situatie over plan Aldi/Mercator? Dit komt zeker weer op de 
agenda, op moment in handen van projectontwikkelaar. PB hoopt dat
er een mooie duurzame oplossing voor komt.
Kruispunt Magnolia/Mien Ruyslaan? Blijft lastig kruispunt, zijn 
inmiddels al veel voorzorgsmaatregelen getroffen echter nog steeds 
incidenten. Wij als PB houden dit in de gaten. Feiten zeggen dat er 
niet genoeg incidenten plaatsvinden om meer maatregelen te nemen.
Gevoelsmatig ligt dit anders, PB geeft aan dat men dus altijd melding
van een incident moet maken zodat dit juist geregistreerd wordt. 
Openbaar toilet? Dit is opgepakt, er zijn inmiddels 3 locaties die een 
openbaar toilet hebben. Zij krijgen jaarlijks een kleine vergoeding 
hiervoor. Het is nog even wachten op een vermelding, dmv een 
bordje aan het pand te bevestigen.
Onderhoud openbaar groen Krikkenstraat/Magnolia. Er is een ander 
beleid, bepaalde bestrijdingsmiddelen mogen niet meer. Maar het 
punt wordt nogmaals meegenomen.
Plannen nieuwbouw kleedkamers en kantine voetbal? Dit is niet in 
handen van PB, is dus afwachten.
Shared space werkt niet? Er wordt aangegeven dat er nog steeds te 
hard wordt gereden in bv Julianastraat, voetgangers geen voorrang 
krijgen. Otto Fieten geeft aan dat dit ook te maken heeft met een 
cultuurprobleem. Ons eigen gedrag maakt dit mogelijk. Voetgangers 
en fietsers moeten meer de ruimte nemen, zodat automobilisten 
vanzelfsprekend minder hard kunnen rijden. PB geeft aan dit nog 
eens onder de aandacht te brengen. 

Na de pauze en sluiting:
Na de pauze zijn er nog een aantal bewoners aangeschoven en 
hebben we ons dorpsplan gepresenteerd. Daarna hebben we in 2 
groepen de mensen gevraagd om hun mening en input. 
Het was een interactieve 2e deel van de avond met veelal positieve 
reacties. Voorzitter Meine Fernhout bedankt een ieder voor zijn/haar 
komst. 

                                



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

Vergaderingen en inloopspreekuren in 2018.

Het bestuur van PBD vergaderde elf maal in 2018  (laatste 
maandagen van de maand) en daarnaast was er de ledenvergadering
op 16 april. Voorafgaande aan de ‘gewone’ bestuursvergaderingen is 
er te doen gebruikelijk inloopspreekuur voor inwoners gehouden. In 
de loop van 2018 zien we een geleidelijke toename van het aantal 
bezoekers aan het inloopspreekuur en wij zijn daar uiteraard blij 
mee. Op grond van de naar voren gebrachte knelpunten en 
verzoeken is onze actie uiteraard ook divers. Soms kunnen we 
inwoners doorverwijzen, soms kunnen we aandacht vragen bij 
instanties en een vinger aan de pols houden. In andere gevallen leidt 
onze inbreng tot concrete verbeteringen dan wel afspraken richting 
toekomstige aanpak.
In 2018 hebben rond de twintig inwoners het inloopspreekuur 
bezocht. De volgende onderwerpen kwamen daarbij onder andere 
aan de orde:

 Wens om woonvoorziening te realiseren voor jongeren met 
een beperking;

 Aandacht voor het strooibeleid op de wegen en bij 
wooncomplexen bij vorst;

 Diverse verkeerssituaties in het dorp waarbij snelheid verkeer,
verlichting, bebording en overzicht veelal aan de orde waren;

 Toegankelijkheid openbare ruimte voor inwoners met 
beperkingen;

 Aandacht voor vuil/zwerfafval in het centrum, Kotermeer;
 Initiatief voor een oefen-hockeyveldje voor de jeugd;
 Verzoek om een hangplek voor ouderen Eiberweg/Peterswijk;
 Aandacht voor betere spreiding bushaltes in het dorp
 Verlichting en veiligheid fietspaden
 Parkeren in het centrum van Dedemsvaart.

Jaarverslag PBD / 2018
9



College van burgemeester en wethouders op bezoek in 
Dedemsvaart.

Ook in 2018 mochten wij het  nieuwe voltallige college verwelkomen. 
Op vrijdag 16 november was het college present evenals 
vertegenwoordigers van DMC, IKA, HVA en PSD. Wij hebben bewust 
voor deze brede samenstelling gekozen om het nieuwe college in de 
gelegenheid te stellen met een zo breed mogelijke afvaardiging van 
ons dorp kennis te maken. Dit past overigens ook in onze aanpak om 
met genoemde organisaties samen op te trekken bij het opstellen van
ons Dorpsplan Dedemsvaart. Elke koepel heeft zijn eigen deelbelang 
maar gezamenlijk kunnen we soms verder komen en meer bereiken.
Tijdens de bijeenkomst heeft Matthea Bosch van de Stuw verteld over
het samenwerken van maatschappelijke organisaties in Dedemsvaart 
onder de noemer van Verbinding In Dedemsvaart. Zelf hebben we 
onze nieuwe site en promotiefilm gepresenteerd alsmede de 
kernpunten van het Dorpsplan. Na een kort bezoek aan de sociale 
onderneming de Makelij zijn we voor een presentatie naar het 
Kalkoventerrein geweest waarbij de HVA haar plannen ontvouwde 
voor de wijze waarop het water weer een meer nadrukkelijke plaats 
kan krijgen in ons dorp. Al met al leverde dit voldoende gespreksstof 
op voor de nazit in de Baron en kunnen we als PBD terugkijken op 
een geslaagd college-bezoek.



Huisvesting en convenant

In 2018 is door plaatselijk belang, net als alle andere plaatselijke 
belangen in de gemeente Hardenberg, het convenant woning bouw 
ondertekend.
In dit convenant wordt Plaatselijk Belang benoemd als een partner in 
het mede bepalen van de woningbouw in Dedemsvaart.
Voorheen werd dit jaarlijks bepaald door de gemeente, 
huurdersvereniging en woningbouwstichtingen samen. In het 
convenant is geregeld dat ook PLB aan tafel zit en mag mee praten 
over dit onderwerp.  Nu is dit samen met de gemeente, in de 
toekomst zal dit met alle partijen samen zijn. Samen bepaal je wat 
de behoeft op het gebied van woning bouw is. Voor PLB ligt de 
uitdaging om inzichtelijk te krijgen wat de behoefte in het dorp is en 
waar dat op is gebaseerd. Samen met de gemeente kijken we welke 
instrumenten daarvoor beschikbaar zijn. In 2019 gaat er een 
onderzoek plaatsvinden naar de behoeft aan zorgwoningen. Voor 
welke doelgroep is dat nodig en zijn er voldoende voorzieningen. 
Daarnaast gaan we meedenken over Bransveen 2 en 3.
Daarnaast geeft het convenant aan wat er structureel minimaal 
gebouwd mag worden per jaar in de gemeente. Op basis van 
onderzoeken van de provincie is bepaald wat mag in Dedemsvaart. 
Dit zijn ongeveer 50 woningen per jaar. Dit kan als blijkt niet genoeg 
te zijn vrij snel opgeschaald worden. Daarnaast is er altijd nog een 
soort van reserve potje wat ingezet kan worden voor speciale 
projecten in het dorp die bijdragen aan een verbetering van het dorp.
In het dorp is ook gekeken naar plekken waar mogelijk ook sprake 
van geschiktheid zou zijn voor woning bouw. Samen met de 
gemeente zijn we ook aan het inventariseren of er ook nog in het 
dorp zelf gebouwd kan worden. Zijn er nog lege plekken? Zijn er nog 
grote bedrijven die mogelijk uit het dorp willen met hun activiteit en 
zodoende ruimte bieden in de kern voor woningbouw.  Kortom er 
gebeurt veel op het gebied van woningbouw. PLB zit aan tafel en dat 
is een grote stap in de goede richting.



Windmolens

In 2018 zijn de bezwaren die waren ingediend tegen het 
windmolenpark Veenwieken ongegrond verklaard door de Raad van 
State.
Er is dus groen licht gegeven voor de bouw van 10 molens. 50% in 
het gebied Ommen en 50% in het gebied Dedemsvaart.
PLB heeft altijd ingezet op het correct volgen van de procedures in de
aanvraag. Krijgen de burgers voldoende correcte informatie, is er een
juiste en effectieve communicatie structuur? De borging van de 
belangen van direct omwonenden was voor ons het eerste belang. 
Samen met de plaatselijke belangen van Ommerkanaal,Stegeren-
Junne en Arrien hebben we ons daar sterk voor gemaakt. 
Uiteindelijk heeft dit geleid in veel constructieve overleggen met 
gemeente,  initiatiefnemers en de provincie.
De waarborgcommissie is hier een resultaat van.  De 
waarborgcommissie is het aanspreekpunt voor de burger aangaande 
dit grote project. De commissie bestaat uit de drie plaatselijke 
belangen, gemeente Ommen en Hardenberg,Provincie en 
initiatiefnemers. Zij zijn gesprekspartner tijdens het bouwtraject en 
ook daarna zijn ze het aanspreekpunt voor de omwonenden. Doel is 
om bij klachten gebruik te maken van de korte lijnen in deze 
commissie om zaken op te lossen. Er ontstaan korte lijnen en het is 
duidelijk voor een ieder waar hij heen moet met zijn/haar vragen en 
klachten. Geen kastje naar de muur verhaal. Het is voor de eerste 
keer dat de provincie en gemeente op deze wijze meedoen aan 
burger participatie. 

Initiatiefnemers:  
PB Arriën (PBA):                Erik Kamphuis.  
PB Ommerkanaal (PBO)l:    Mario den Hoedt 
PB Stegeren-Junne: (PBSJ) Jenny Vink
PB Dedemsvaart: (PBD)      Peter Schlepers 
     



Op weg naar een hond vriendelijk Dedemsvaart.

Eind 2017 heeft het bestuur van PBD een visie geschreven 
betreffende het huidige hondenbeleid binnen Dedemsvaart. Het 
beleid wat van kracht was, was meer dan 15 jaar oud en toe aan een 
update.
Op 6 januari 2018 is de visie “een hond vriendelijk Dedemsvaart, 
aangeboden aan toenmalig 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 is alles in 
samenspraak tussen gemeente Hardenberg en PBD voortvarend 
gestart. De voorstellen zijn overgenomen, en inmiddels in uitvoering. 
Dat een aanpassing ook gemengde gevoelens kan oproepen bij de 
bewoners heeft het bestuur ondervonden. Wat blijkt, iedereen wil 
goede voorzieningen binnen ons dorp, maar liever niet in de directe 
omgeving. Het bestuur vertrouwd erop dat in de loop van het 
voorjaar 2019 alle aanpassingen gereed zijn, waardoor Dedemsvaart 
een stuk “hond vriendelijker, zal zijn. 



Hockeyveldje

In juni 2018 kwamen Joëlle en Esmee bij ons in de vergadering. Ze 
willen graag een oefenveldje om hun sport hockey te oefenen, beide 
meiden zitten namelijk in Ommen bij de hockeyclub. Nu willen ze 
graag hier in Dedemsvaart een oefenveldje realiseren. Ze waren al bij
Marc Anbergen van de gemeente Hardenberg geweest. Hij heeft hun 
verhaal aangehoord en het binnen de gemeente besproken. Ook 
heeft hij de meiden doorverwezen naar Plaatselijk Belang. Ze hebben 
heel enthousiast hun verhaal verteld. Wij als bestuur vonden het 
stoere meiden dat ze dit op eigen initiatief op poten willen zetten. 
Wij als bestuur besloten hen bij dit initiatief te begeleiden. De locatie 
van het veldje is samen met de gemeente bepaald. Het zal dan een 
multifunctioneel veldje worden, naast de scholen de Ark en de Eiber. 
Dat zowel het hockey als de buurt en de scholen er gebruik van 
kunnen maken. We zijn met de meiden naar Van der Brake geweest 
om uitleg te krijgen over de verschillende soorten kunstgras. 
Vervolgens heeft Van der Brake een offerte gemaakt. Nu is het zaak 
om te zien dat we subsidie krijgen, daarom hebben de meiden al 
twee keer een afspraak gehad met Wethouder Martijn Breukelman. 
Ze hebben een handtekeningenactie gehouden en deze aan hem 
aangeboden. 
Ze hebben al een flessenbonnen actie gehad en er volgen nog een 
paar van deze acties. Samen met de Wethouder op de foto voor een 
artikel in de plaatselijke kranten. Naar aanleiding daarvan volgde er 
ook een interview door de Stentor. Om het veldje mogelijk te maken 
zijn ze ook steun nodig van ouders en of ondernemers. 
Marc Anbergen zal kijken wat de scholen eventueel kunnen 
betekenen. Nu wachten we af wat Wethouder Martijn Breukelman 
namens de gemeente voor de meiden kan betekenen.



Overleg over infrastructuur  met Jan de Vries

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:
Openbare toiletten. In overleg met de DMC zijn er drie 
horecagelegenheden bereid gevonden om hiervoor open te staan. De 
borden die dit aan moeten geven, moeten nog geplaatst worden bij 
De Baron, De Corner en Het Olde Postkantoor. DMC zorgt voor 
verdere afhandeling.
Voorzieningen speeltuintjes. Er zal met de gemeente een afspraak 
worden gemaakt worden om te horen wat het beleid in deze van de 
gemeente Hardenberg is. (Is in februari 2019 gebeurd).
Verkeersregelaars. In verband met gebrek aan vrijwilligers dreigde 
deze groep enthousiaste mensen te klein te worden. Er hebben 
besprekingen plaatsgevonden met gemeente en de Stuw. De 
verkeersregelaars hebben voor een oplossing bij SEBO in Balkbrug 
gekozen.
Parkeerplek hoek Julianastraat/ Wisseling. Deze plek is op verzoek 
van Plaatse lijk Belang, na diverse klachten van plaatsgenoten in 
overleg met de gemeente Hardenberg verwijderd.
Slecht verlichte zebrapaden aan de Aak.
Parkeren Wisseling zuidzijde.
Onduidelijkheden Shared Space. Hierover zal verder worden 
gesproken in de werkgroep verkeer.
Terrassen en reclameobjecten in Shared Space gebied.
Verkeerssituatie Veenderij m.b.t. veiligheid fietsers. Wordt vervolgd.



Maatregelen achter de Baron. Paaltjes zijn geplaatst.
Reiniging verkeersborden.
Hoge prioriteit gevraagd m.b.t. onderhoud Molstraat.
Onderzoek naar veilige fietsverbinding Dedemsvaart- Ommen v.v.
N377 stand van zaken gevolgd. In 2019 heeft aanbesteding 
plaatsgevonden.
Deze zomer geen blauwalg in de Kotermeer. Waarschijnlijk is 
ecologisch evenwicht weer hersteld door aanpassing/ uitbreiding van 
het zwemstrand.
Reclameborden middenberm Langewijk m.b.t. Verkeersveiligheid.
Fietsenstalling noordzijde Kotermeer: staat van onderhoud. 
Vervanging nodig.
Verlichting fietspad Zuiderbos. Met bewoners en ambtenaren van 
gedachten gewisseld. Wordt vervolgd.
Straatmeubilair en bestrating van het Shared Space gebied. 
Plaatselijk Belang heeft dit geïnventariseerd en er zal ook door 
werkgroep Centrum meegenomen worden.
Gladheidsbestrijding.

Werkgroep Verkeer 

De ingestelde verkeerswerkgroep, bestaande uit een bestuurslid, een 
verkeersdeskundige uit Dedemsvaart en Henk Tromp van de 
gemeente Hardenberg  is van de grond gekomen en heeft in 2018 
één of twee keer overleg gehad. Belangrijk punt hierbij was de 
bebording i.v.m. voorrang bij bocht/ kruispunt bij Varwijk en het punt
bij de Haitjema-brug. Helaas is er door ziekte nog geen 
vervolgbespreking geweest. Dit wordt in 2019 weer opgepakt. Er zal 
nog verder gesproken worden over het Shared Space gebied. 



Dorpsplan

In 2018 hebben wij als Plaatselijk Belang veel tijd en energie besteed
aan het realiseren van een dorpsplan. We hebben meerdere sessies 
gehouden met andere organisaties als DMC, HVA, PSD, IKA, 
Voetbalverenigingen en andere betrokkenen uit ons dorp. De 
informatie die in deze sessies zijn binnengehaald, hebben geleid tot 
een dorpsplan zoals die nu op tafel ligt. De inhoud gaat vooral over 
onderwerpen die direct betrekking hebben op de gang van zaken in 
ons dorp en onze toekomst. De gedachte van het gehele plan is, hoe 
houden wij ons dorp vitaal en leefbaar voor de komende jaren. Het 
mooie is dat we zien dat we reacties krijgen vanuit de samenleving 
en de politiek om de plannen die naar voren zijn gekomen steeds 
meer invulling te geven. 

Diverse plannen zijn al in het volgende stadium, voorbeelden hiervan 
zijn: het woningbouw convenant, trouwlocatie, centrumplan, 
subsidieverdeling, verbetering kleedkamers sportpark etc.De 
bedoeling is om de plannen binnenkort te presenteren aan inwoners 
van het dorp Dedemsvaart. Daarbij zullen wij de verschillende 
plannen nader toelichten, gezamenlijk met de andere betrokkenen.



Centrumontwikkelingen

PBD , Maus Westerbaan en/of Meine  overlegt maandelijks met de 
Centrum manager Leo Hoksbergen , DMC en Gemeente Hardenberg 
over de  plan ontwikkeling diverse winkel locaties in het centrum van 
Dedemsvaart.
Het kernwinkelgebied is Julianastraat Zuid , Marktstraat , Markt.

Actuele onderwerpen zijn:  
 Aandacht lege winkelpanden
 Verbetering parkeerbeleid Markt
 Herinrichting parkeren bij Zacherias Tijllaan
 Stimuleringsregeling Provincie Overijssel 
 Verplaatsen van winkels en verfraaiing gevels winkelpanden 
 Herontwikkeling Marktstraat
 Openbare toiletten in bestaande horeca zaken
 Koopstroom onderzoek 
 Plannen ontwikkelen om sfeer in dorp te verbeteren, 

beplanting, verlichting
 Stimulering ondernemerschap in Dedemsvaart met 

ondersteuning Provincie  

Promotie Plaatselijk Belang Dedemsvaart

Steeds vaker wordt Plaatselijk Belang Dedemsvaart uitgenodigd om 
zich ergens te presenteren. Vaak werd er dan mondeling uitgelegd 
waarvoor PBD zich inzet, waar men zich mee bezig houd, en hoe de 
bewoners er bij worden betrokken. Volgens het bestuur zou hierbij 
een promotiefilm een goede aanvulling zijn. In 2018 heeft het 
bestuur contact gezocht met Sander Kok, een voormalig leerling van 
het Vechtdal College Dedemsvaart, en een bevlogen film maker in de 
dop. Gezamenlijk werd een soort van script geschreven en met veel 
overleg werd een promotiefilm gemaakt waarin prachtige beelden van
ons dorp, en de onderwerpen waar PBD bij betrokken is zijn te zien. 
Als bestuur zijn wij zeer tevreden over het resultaat, en hopen dat u 
na het zien van de film dit met ons eens bent. 



Welkomstavond nieuwe inwoners

Voor alle nieuwe inwoners die in 2016 of 2017 in Dedemsvaart zijn 
komen wonen werd een speciale avond georganiseerd. Plaatselijk 
Belang Dedemsvaart had het plan op gepakt om Dedemsvaart op zijn
breedst te laten zien aan hen wie er nieuw zijn komen wonen. Met de
insteek dat een “Dedemsvaarter, van alles wel wat moet weten over 
het dorp. Hiervoor werd er een speciaal programma aangeboden. Op 
woensdag 21 februari 2018 was er in ‘De Baron, een interactieve 
avond georganiseerd. Door de gemeente Hardenberg werden ruim 
400 adressen aangedragen, welke allen een uitnodigingskaart 
ontvingen. De avond had als onderliggend thema “verbinding, door 
elkaar te ontmoeten. Zowel de nieuwe inwoners onderling, maar ook 
de ontmoeting met de burgemeester, de historie, het huidige dorp, 
en tevens de ontmoeting met vele culturele, maatschappelijke, en 
sportieve instanties. Dat er behoefte was aan een avond als deze 
bleek wel uit de grote opkomst. Bij binnenkomst werd men op 
speciale wijze welkom geheten door de “Vermakelaar, welke ook de 
avond verder leidde. Burgemeester Peter Snijders had een welkoms 
toespraak, evenals Meine Fernhout namens PBD. De historie werd 
toegelicht door Barend Roozeboom namens de HVA. Na dit officiële 
gedeelte kon men kennis maken bij de vele stands welke waren 
ingericht door de instanties en verenigingen. Het bestuur van PBD 
heeft de doelstelling om eens in de twee jaar een soortgelijke avond 
te organiseren.



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 www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl  is vernieuwd. Ook
alle  nieuwtjes die op facebook geplaatst  worden, zijn direct op de
nieuwe site van Plaatselijk Belang te lezen. 

De website www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl  is vernieuwd. Ook
alle  nieuwtjes die op facebook geplaatst  worden, zijn direct op de
nieuwe site van Plaatselijk Belang te lezen. 

We hopen dat u onze site regelmatig bezoekt. De aankondiging in de
agenda van de inloopspreekuren zijn hier ook te vinden.

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


Tenslotte
Dit verslag beoogt niet alle contacten, onderwerpen, ontmoetingen, 
activiteiten op te sommen die in 2018 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/



