Jaarpresentatie 2014

VOORWOORD DOOR VOORZITTER GERRIT SCHIPPER

Geachte leden,

Samenwerking in Dedemsvaart krijgt gestalte. Een onderzoek van een paar jaar geleden gaf aan
dat er een betere samenwerking tussen verschillende partijen in ons dorp beter zou zijn voor de
leefbaarheid. Naar aanleiding van dat rapport hebben wij samen met De Stuw een avond
georganiseerd voor verenigingen en maatschappelijke instellingen, waar aandacht is besteed aan
het thema samenwerken.
Wat toen in gang is gezet is onlangs opnieuw op de agenda gekomen. Er is een bijeenkomst
geweest waarbij het samenwerken met elkaar centraal heeft gestaan. Met name is gesproken over
activiteiten, die in Dedemsvaart en Balkbrug plaats vinden. Het doel is dat er een evenementen
kalender komt, waar alle activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd op kunnen worden
geplaatst. Een goed plan, dat van harte wordt toegejuicht.
Door het realiseren van een digitaal dorpsplein wil Plaatselijk Belang bereiken dat er op het terrein
van communicatie meer wordt samengewerkt. Een paar weken geleden hebben wij “groen licht”
gekregen dat wij door kunnen gaan met de ontwikkeling van deze site. Met steun van Stimuland en
dedemsvaartse partners willen wij hier energie insteken. De bedoeling is er “klein” mee te
beginnen en het uit te werken tot en site waaraan alle plaatselijk verenigingen en maatschappelijke
instellingen mee kunnen doen. Het zal, wat ons betreft, een site worden van en voor ons allemaal.
Hopelijk komen de ideeën in de toekomst tot uitvoering en is dit een aanzet voor nog meer zaken,
waarop samen gewerkt kan worden.
De voorzitter
Gerrit Schipper.
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UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart en
Omgeving” d.d. maandag 13 april 2015 om 20.00 uur in de Baron, Julianastraat 54 te
Dedemsvaart.

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Opening door voorzitter Gerrit Schipper
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen : Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2014
Financiële stukken / verslag boekjaar 2014
4.a.
rekening en verantwoording boekjaar 2014 door Tinus de Vries
verslag kascontrole commissie + benoemen lid kascontrole commissie
vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2014
begroting 2015
4.b.
jaarverslag secretaresse
5. Bestuursverkiezingen :
> Aftredend en herkiesbaar de heer Maus Westerbaan
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Maus Westerbaan
> Aftredend en niet herkiesbaar de heer Willem Veerbeek
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld dhr. Peter Schlepers
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. Fotowedstrijd 2014/2015 “uitreiking prijs mooiste foto”
7. Rondvraag (zijn er vooraf reeds vragen voor de rondvraag, wellicht kunt u ze

voorafgaande aan de vergadering mailen naar info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl)

8. Sluiting
9. Pauze
De stukken voor deze vergadering kunt u vanaf 7 april downloaden via de site :
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl en/of op te vragen bij het Secr. PBD 0523-617848

Aansluitend aan het zakelijke gedeelte van de vergadering (na de pauze)
Gastsprekers
• Stichting Dedemsvaart Loopt
• Isabelle Mensink (teamchef) en Ben Froklage (teamleider) geven
een toelichting op de veranderingen die bij de politie zijn /
worden doorgevoerd en wat betekent dit voor Dedemsvaart in het
bijzonder.
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Bestuurssamenstelling PBD in het jaar 2014
De heer G. Schipper, Rozenheim 46, 7701 NG Dedemsvaart (voorzitter)
De heer T. de Vries (penningmeester)de Aak 116 7701 LC Dedemsvaart
Mevrouw T. Strijker, De Widtstraat 12, 7701 XM Dedemsvaart (secretaris)
De heer W. Veerbeek, Julianastraat 15a, 7701 GH Dedemsvaart
De heer H. Drogt, De Mulderij 3, 7701 RM Dedemsvaart
Mevrouw H. van Dijk, Marktstraat 31, 7701 GT Dedemsvaart
De heer M. Westerbaan, de Praam 51, 7701 LL Dedemsvaart
De heer S. Mensink, Langewijk 422, 7701 AS Dedemsvaart
Mevrouw H. Kist, Langewijk 138. 7701 AJ Dedemsvaart
Internetsite : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
Email : info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
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Doelstelling uit de statuten van PBD
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

Lidmaatschap
De contributie bedraagt € 4,50 per jaar
Indien nog géén lid ?
Dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat PBD : De Widtstraat 12, 7701 XM
Dedemsvaart
(tel.nr. 0523-617848)
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.
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VERSLAG LEDENVERGADERING 17.04.2014

Verslag ledenvergadering, gehouden op 17 april 2014 in de Baron te Dedemsvaart.
Aanwezig : 45 leden / genodigden. (via presentielijst)

1 Opening jaarvergadering 2014
Door voorzitter Gerrit Schipper
Bijzonder welkom wethouder Douwe Prinsse en later op de avond Burgemeester Peter Snijders en
namens de politiek enkele raadsleden.
Met kennisgeving afwezig : dhr. J. Martens (politie), dhr. H. Hof (PBB)
Afgelopen jaar hebben wij weer tal van zaken op de agenda gehad. Een opsomming van deze
zaken staan vermeld in het jaarboekje. Van een aantal wat grotere zaken wil ik hier aan het begin
van de vergadering een toelichting geven.
Wegen:
Nadat de Nieuwewijk, helemaal opnieuw is ingericht is ook de Schuttevaer vorig jaar voorzien
van een nieuwe asfalt laag. Ook deze straat ziet er weer voortreffelijk uit en kan weer een aantal
jaren mee. Het is een prachtig geheel geworden met de geheel gerenoveerde Van Dedem Marke.
Dit jaar zal de Langewijk vanaf de rotonde Zuidwolderstraat en de rotonde Industrieweg worden
voorzien van nieuw asfalt.
Busstation:
Het busstation aan de Hoofdvaart is weer busstation In de remise staan weer bussen, nu van het
vervoersbedrijf Syntus. Ook hebben de brandweerauto’s een plaats in het pand gekregen. Het ziet
er allemaal mooi uit. Een prachtige invulling voor een gebouw dat steeds meer verpauperde.
Binnenkort zal de brandweerkazerne aan de Markt verbouwd worden. Er zullen in ieder geval
ongeveer 10 appartementen in komen. Hierdoor krijgt dit stukje Markt ook weer een goede
bestemming.
Bomen Oranjewijk:
De 7 grote bomen, die in de Oranjewijk stonden, zijn dan eindelijk geveld. Na een langdurig en
moeizaam traject heeft de gemeente besloten de kapvergunning voor de zilveresdoorns, die door
woningbouwvereniging De Veste, was aangevraagd, te verlenen. Toen er gekapt kon worden was
het ook zo gepiept. Binnen een week werd er op een professionele wijze gekapt en afgevoerd. De
overlast is weg. De bewoners kunnen nu weer rustig slapen. Het waren grote bomen met een
hoogte tussen de 20 en 25 meter. De omvang van de bomen varieerden tussen 3.60 meter en 4.15
meter. Bomen met een dergelijke afmeting horen niet in een woonwijk. Met het verdwijnen van de
bomen is de wijk erg opgeknapt.
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Air lift Kotermeerstal:
In de zomer van 2013 is er een air lift in het Kotermeer geplaatst. Dit apparaat zorgt ervoor dat er
zuurstof in het water wordt gebracht en dat het water hierdoor in beweging komt. Hier kan de

blauwalg niet zo goed tegen en komt daardoor niet tot ontwikkeling. Dat is de wens van plaatselijk
belang en ik denk van ons allemaal. Er kan dan in de toekomst in het Kotermeer gezwommen
worden en dat zou prachtig zijn voor een ieder, die er gebruik van wil maken.
Jeugd:
Dit is een voortdurend aandachtspunt van plaatselijk belang. Periodiek hebben wij met de
gemeente, de jongerenwerker en de politie overleg over de jeugd. Wij constateren dat de overlast
in het jaar 2013 minder is geworden en dat schrijven wij toe aan het goede werk van de
jongerenwerker. Voor de jeugdsoos Chill Out is er een nieuw bestuur gekomen. Hierdoor wordt de
jongerenwerker ontlast van een aantal werkzaamheden. Tot nu toe gaat het goed, maar door de
bezuinigingen van De Stuw, de werkgever van de jongerenwerker, staat het aantal werkuren van
deze medewerker wel onder druk. Hij moet zijn aandacht op meer plaatsen binnen de gemeente
richten. Wij houden de overlast meldingen scherp in de gaten en zullen bij een toename daar
melding van maken aan de gemeente.
Hondenspeelplaats:
Op Kotermeer is een hondenspeelplaats gerealiseerd. Hondenbezitters hebben daarom gevraagd en
wij zijn in contact getreden met de gemeente. Ten oosten van het meer is op een stuk gras de
speelplaats ingericht. Door middel van borden is de speelplaats, van ongeveer 40 bij 60 meter,
aangeduid. De honden kunnen daar loslopen en spelen onder toezicht van de begeleider. Het is een
welkome aanwinst voor de hondenbezitters.
Leefbaarheid:
Vorig jaar hebben wij, het initiatief genomen om op het gebied van leefbaarheid voor zowel
inwoners als verenigingen en instellingen, een tweetal bijeenkomsten te organiseren. Met deze
bijeenkomsten is een start gemaakt om op meerdere gebieden met elkaar samen te werken. In
ieder geval heeft men elkaar beter leren kennen en dat is een stap in de goede richting. Er staan 2
projecten op de agenda. Het organiseren van een beursvloer voor bedrijven en verenigingen en
hoe komen wij in Dedemsvaart met zijn allen tot een digitaal plein. Verder zal de veranderende
wetgeving op het gebied van zorg de kwetsbare in de samenleving treffen. Aan ons als
gemeenschap een handje te helpen als dat nodig mocht zijn.

2. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 22.04.2013
Naar aanleiding van dit verslag worden de volgende op- of aanmerkingen gemaakt :
2.1.

N.a.v. punt 4.b. “Moedige Moeders” wordt opgemerkt dat in oktober jl. Moedige Moeders besloten
heeft om te stoppen. Hiermede is dan ook gelijk punt 4.e afgewikkeld. (oorzaak ligt op diverse vlakken,
waaronder te weinig oor bij de gemeente)

2.2.

Opmerking wordt gemaakt door dhr. Kuik over de vlonders tegenover “Bella Roma” : deze zijn zeer
glad en gevaarlijk voor kinderen. PBD zal hier aandacht voor vragen

2.3.

N.a.v. punt 7.4. wordt opgemerkt dat PBD samen op heeft getrokken mbt “mogelijke sluiting
Veldzicht”

Geen bijzonderheden, deze worden goedgekeurd.
3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Geen
4. FINANCIELE STUKKEN/VERSLAG BOEKJAAR 2013
Toelichting door penningmeester Gert de Vogel op de financiele verantwoording (zie pagina 17 en 18
jaarboekje)
* toelichting op “meer inkomsten dan uitgaven”
> akties : financieel ondersteunen plaatselijke initiatieven
> plaatselijk belang maakt hierin afwegingen (wel iets meer dan voorgaande jaren)
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* opvallend is verder dat steeds meer leden hun automatische incasso terug laten boeken
* in 2013 heeft de incasso voor de laatste keer op de ouderwetse manier plaatsgevonden
Vanaf 2014 SEPA proof incasso : er zal dan ook een ander tekst verschijnen
Vraag vanuit de vergadering : kosten 500 euro ledenwerving, waar is dit voor geweest ?
- voor banners en flyers
Tot slot wordt een toelichting gegevens op de post onvoorzien.
4.a. rekening en verantwoording boekjaar 2013
* verder geen op- of aanmerkingen
4.b. verslag kascontrolecommissie (door de heer M. van Marle en Ben Juurlink )
De kascontrole commissie geeft aan dat dit prima in orde is. Verzoek om decharge te verlenen aan de
penningmeester Gert de Vogel
Ook heeft de kascontrole van de kas Moedige Moeders plaatsgevonden.
-

het geld is overgemaakt aan de stichting in Amsterdam

-

tevens wordt opgemerkt dat scholen dit jaar nog gebruik kunnen maken van de St. Voorkom

Ookwordt decharge verleend aan de St. Moedige Moeders.

4.c. benoeming kascontrole commissie.
De heer M. van Marle zal vertrekken uit de kascontrolecommissie. Voor hem in de plaats wordt benoemd de
heer Adrie Wessels
De heer van Marle wordt op gepaste wijze bedankt voor de inzet voor Pl. Belang Dedemsvaart

4.d. vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2013 en begroting 2014
Deze wordt definitief vastgesteld onder dankzegging van de penningmeester Gert de Vogel
4.e. jaarverslag secretaresse
Het jaarverslag wordt bij deze goedgekeurd door de vergadering.
Algemene opmerking
Ledenontwikkeling : blijft ongeveer gelijk, maar komend jaar zal de ledenwerving aktief worden opgepakt
(veiligheidsmarkt en Dedemsvaria)
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5. BESTUURSVERKIEZINGEN
> Aftredend en herkiesbaar de heer Willem Veerbeek
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Willem Veerbeek
> Aftredend en herkiesbaar mevrouw Hanneke van Dijk
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Hanneke van Dijk
> Aftredend en herkiesbaar de heer Harry Drogt
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Harry Drogt
> Aftredend en herkiesbaar de heer Gerrit Schipper
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Gerrit Schipper
> Aftredend en niet herkiesbaar mevrouw Marleen Frankes
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld mevrouw Hilda Kist
> Aftredend en niet herkiesbaar de heer Gert de Vogel
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Tinus de Vries
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 vraagt of schriftelijke stemming gewenst is aan de vergadering : NIEMAND reageert hierop, d
er zal bij acclamatie gestemd worden.
Er zijn geen tegenkandidaten ontvangen.
Met bovenstaande voorstel wordt door de vergadering ingestemd. De voorgestelde kandidaten gaan hierme
akkoord en de benoeming wordt dan ook aangenomen door betrokkenen, met dank in het gestel
vertrouwen.
Het nieuwe bestuur wordt het komende jaar weer veel succes toegewenst.
Afscheid Marleen Frankes en Gert de Vogel
Beide bestuursleden worden op gepaste wijze bedankt voor hun inzet afgelopen jaren (Marleen 5 ja
bestuurslid en Gert 6 jaar bestuurslid) Gert heeft de laatste jaren de funktie van penningmeester bekleed.
Voor beide bestuursleden is er een attentie (waardebon) en een boeket bloemen.

Bron : www.dedemsvaartinbeeld.nl

Nieuwe bestuursleden Hilda Kist en Tinus de Vries
Worden van harte welkom geheten middels een “welkomst” bloemetje.
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6. RONDVRAAG
6.1.

De paaltjes Mr. Zach Tijllaan : dit belemmert de doorstroming
> aangegeven wordt dat deze tijdens de bouwwerkzaamheden op de Markt niet geplaatst
zullen worden.

6.2.

Vertrek wehkamp.nl : wordt er nu gepleit voor meer werkgelegenheid naar Dedemsvaart ?


6.3.

college is bezig samen met de provincie om het aantrekkelijker te maken voor ondernemers
(aantrekkingskracht naar Dedemsvaart)

Wat gebeurt er met het oude gemeentehuis ?


6.4.

hier is een koper voor uit Bergentheim

N377/N340


goede doorstroming behouden



100 km weg behouden (niet terug naar 80)

PBD zal hier aandacht voor hebben
6.5.

Bladkorven : er wordt gepleit voor EXTRA bladkorven

6.6.



opgemerkt wordt dat deze NIET zullen verdwijnen (D. Prinsse)



wel zal de spreiding door het dorp onder de aandacht worden gebracht

Vrijwilliger de Stuw


7.

speciale aandacht wordt gevraagd voor ouderen, check door PBD

PAUZE (20.50 – 21.00 uur)

WETHOUDER DOUWE PRINSSE AAN HET WOORD “ONTWIKKELINGEN
CENTRUMPLAN DEDEMSVAART”
Tevens is hierbij de burgemeester Peter Snijders aanwezig
Douwe Prinsse geeft aan de hand informatieborden/plattegronden een toelichting op het Centrumplan
Dedemsvaart
Highligths :
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•

compleet, comfortabel, compact en duurzaam

•

Start Jumbo/Hema 15 augustus

•

Infrastructuur moet gereed zijn voor de winterperiode

•

Aandacht voor vlonder  trottoir Wisseling

•

Proef verlichting Julianastraaat

•

Inrichting Markt : stenen, meubilair verlichting a la Julianastraat

•

Jumbo : opslag winkelwagens “denk aan het aanzicht”

•

Parkeerplaatsen : er komen 40 plaatsen bij

•

Aldi lokatie / Noord

•

Terrein achter Jumbo : eventueel woningen (begeleid wonen / ouderen / jongeren

Douwe Prinsse wordt door voorzitter Gerrit Schipper bedankt voor de toelichting op het Centrump
Dedemsvaart, als dank wordt hem namens PBD een flesje wijn aangeboden.

DE BARON – MULTI FUNKTIONEEL CENTRUM
Berrie Lammers en Annemarije Weijenberg (nieuwe beheerders de Baron) stellen zich voor en verton
aansluitend het promo filmpje van de Baron

8.

SLUITING

Alvorens de voorzitter de vergadering sluit wijst hij nog even op de komende aktiviteiten :


4 mei a.s. 19.30 – 20.00 uur Dodenherdenking



2e Pinksterdag “Dedemsvaart Natuurlijk”

Sluiting 22.00 uur
Gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje
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Jaarverslag PBD / 2014
Bestuursleden PBD : Gerrit Schipper, Tineke Strijker, Willem Veerbeek, Hanneke van Dijk, Harry
Drogt, Maus Westerbaan, Stefan Mensink, Hilda Kist, Tinus de Vries
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 ?
Het afgelopen jaar zijn er een groot aantal zaken de revue gepasseerd in het bestuur PBD. We willen u
een aantal zaken noemen.

12

•

ANWB bewegwijzering voor fietsers

•

Verwijderde zitbankjes

•

Invalidenparkeerplaats omgeving Aldi

•

Uitvoering onderhoud aan straten en wegen

•

Verwijderde lichtmast bij Glashuttestuw aan Hoofdvaart

•

Snelheid op de Magnolia

•

Speeltuin

•

Schapenkeutels

•

Opruimen gesloopte panden

•

Straatwerk

•

Aanhanger met/voor oud ijzer

•

Asfalt op de Langewijk

•

Speeltuin de Aak

•

Berm langs Hoofdvaart Zuidzijde

•

Monitoren snelheid

•

Afgekruiste parkeerplaats

•

Bermen langs Nieuwewijk

•

Belijning van Rooijenshoofdwijk

•

Overgroeiende beplanting

•

Schade aan abri’s

•

Eenrichtingswegen Nieuwewijk

•

Projeft i.k.v. 200 jaar Landmacht

•

ANWB verwijzing Kotermeer

•

Openstelling doorgang in middenberm van Langewijk

•

Rood/witte paaltjes t.h.v. Marktstraat/Julianastraat

•

Verzakt wegdek Hoofdvaart

•

Hondenuitlaatstroken Langewijk

•

ANWB bewegwijzering voor fietsers

•

Signalen die auto’s beinvloeden

•

Onkruid in centrum van Dedemsvaart

•

Afvalbak in gemeentepark

•

Waarschuwen voor gladde vlonders

•

Inritconstructie Lepelaarweg/Sportlaan

•

Overlast door hondenpoep

•

(ver)Plaatsen Koningslinde

•

Deelname veiligheidsmarkt

•

Rabobank sluiting

•

Verplaatsing AED naar de Baron

•

Overlast scholieren Vechtdal college

•

Grasstenen hoofdvaart zuidzijde

•

Uitvoering onderhoud aan straten/wegen

•

Verwijderde lichtmast bij Glashuttestuw aan Hoofdvaart

•

Gemeentepark achter voormalig gemeentehuis

•

Onjuiste aansluitingen van zijwegen op Mien Ruyslaan en Magnolia

•

Onderhoud watergangen

•

Inzameling plastic afval

•

Uitzicht beperkende heg Magnolia-Langewijk

•

Drinkwaterpunten Kotermeer

•

Onderhoud hondenuitlaatstroken

•

Grasbetonstenen langs Hoofdvaart Zuid

•

Zwerfafval nabij bushaltes Langwijk

•

Uitvoering groot onderhoud Hoofdvaart

•

Bouwsteiger op trottoir
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•

Ouderenplatform

•

JOGG

•

Drempel Hoofdvaart (t.h.v. uitrit fam van ’t Zandt)

•

N377 /N48

•

Voorbereidingen digitaal dorpsplein

•

Opwaarderen woonomgeving Oranjebuurt

•

Dodenherdenking

•

Onderzoek verlichting

•

Aandachtspunten Masterplan Dedemsvaart

•

Groot onderhoud wegen

•

Hondenpoep (beleid)

•

Jong Dedemsvaart

•

Vechtdal Breed

•

Containers plastic

•

Onveilgheid parkeerplaats 7-Linden

Dit en nog veel meer zaken die afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. Uitgebreide info op
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl

Structureel 6-wekelijks overleg met de gemeente Hardenberg (verslagen zijn te vinden op de site)
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)

•

1x per 6 weken overleg met de gemeente

•

2x per jaar overleg met DMC (Dedemsvaartse Middenstands Centrale)

Communicatie richting leden / internet site
Communicatie veelal via pers, en via de internetsite van PBD: www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
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Nieuwsbrief Plaatselijk Belang
Dedemsvaart
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
Ook in 2014 : Maandelijks verchijnt er (na iedere bestuursvergadering) een nieuwsbrief op
de website van Plaatselijk Belang Dedemsvaart, van zaken die er spelen op dat moment en
zaken waar het bestuur mee bezig is.
Overleg met buurtverenigingen
Het overleg met de buurtverenigingen heeft een vervolg gekregen ook in 2014 : 2x per jaar komen de
buurtverenigingen en PBD bij elkaar.. Wie kent zijn/haar buurt nu beter dan een buurtvereniging. De
buurtverenigingen worden maandelijks geinformeerd door PBD, zaken welke besproken worden met de
gemeente.
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.
Organisatie Dodenherdenking
Jaarlijks organiseert PBD de dodenherdenking op 04 mei. Indruk van de dodenherdenking 2014 :

Bron ; www.dedemsvaartinbeeld.nl

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 1168 leden.
Schadethermometer :
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) vanaf heden kunt u deze schades melden via de website :
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl

15

INLOOPSPREEKUUR VOOR BURGERS : iedere laatste maandag van de maand van 19.00 – 19.30 uur
in gebouw ’t Centrum en inmiddels in de Baron. We moeten concluderen dat we steeds meer
respons/bezoekers krijgen op dit inloopspreekuur.
Het is ons aller gezamenlijk belang, dat er iets gedaan wordt.

WIJ HEBBEN U NODIG !
OM MET EEN ZO KRACHTIG MOGELIJKE STEM TE KUNNEN
SPREKEN
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
De website PBD wordt steeds vernieuwd ! Neem gerust eens een kijkje en laat ons (Bestuur PBD) zaken
horen.
Vanaf heden wordt er met regelmaat info geplaatst op FACEBOOK.
Like de facebook pagina van Plaatselijk Belang Dedemsvaart en blijf op de hoogte van actueel nieuws.
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Tinus de Vries
Penningmeeser Pl. Belang Dedemsvaart
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