
Verslag algemene ledenvergadering  
Plaatselijk Belang Rheezerveen/Heemserveen e.o.  
Gehouden maandag 26-3-2009 in “De Samenkomst” te Rheezerveen. 

Aanwezig waren: 
28 leden van Plaatselijk Belang, mevrouw Ingrid Franke (contactambtenaar), de heren Joost Liese 
(gebiedswethouder) en Rob Feyen (wijkbeheerder), de heer Cor van Dalen (De Stentor) en de heer 
van Willighagen (brandweer Hardenberg), bestuur Plaatselijk Belang. 

1. Voorzitter Teun Wolbink opent de vergadering door een ieder welkom te heten. 
 

2. Verslag van de vergadering van 26-03-2009: 

 Punt 4-4: de heer Leideman vraagt wat het bestemmingsplan buitengebied inhoudt.  
De heer Liese : In een bestemmingsplan wordt verwoord wat de rechten en plichten zijn van de 
inwoners. Binnen de gemeente en het bestemmingsplan buitengebied, worden bepaalde kwaliteiten 
aangewezen, zoals natuur, landbouw, recreatie. Voor de zomer wordt het bestemmingsplan in de 
gemeenteraad besproken. Na goedkeuring gaat het plan naar de provincie en daarna begint de 
beroepsprocedure. 
De heer Koopman vult aan: er wordt bekeken of er grootschalige mega stallen e.d. mogelijk zijn, dit 
zijn zgn. bouwstenen voor het bestemmingsplan buitengebied.  
De heer Boeke vraagt of Haardijk 3 hier invloed op heeft? 
De heer Bellaart (4

e
 Wijkweg): heeft dit te maken met ons gebied? 

De heer Boeke vraagt waar het bestemmingsplan buitengebied begint. 
De heer Liese: dit kan ik niet precies duiden, het gedeelte wat niet in het stedelijk bestemmingsplan is 
gevat valt hieronder. 

 Punt 7-4: de heer Leideman: hier wordt gesproken over de Afterkampweg, in “De Toren” werd ook 
“De Riet” genoemd, hier is niets gebeurd. Teun legt uit dat de Afterkampweg tussen de Ommerweg en 
De Riet ligt , dat werd hiermee waarschijnlijk bedoeld. 
Martin Koopman merkt op dat de Bouwmansweg al jaren in de notulen staat als slechte weg, 
hoelang zeuren we hier nog over? Teun: niet zo lang meer, de weg staat voor 2010 op de lijst en zo 
mogelijk eerder. 
 

3. Jaarverslag 2009: 

 Rondweg rond Ommen: de voetgangersverbinding naar het “Bovenveldbos” gaat niet door. De 
aanleg is te duur en vooral beheer en 

 onderhoud gaat problemen geven. Marcel Bosscher denkt dat men gaat oversteken over de 
rondweg. Men kan via de Witte Paal, door de tunnel en dan het bos in ook de plas van Tholen 
bereiken. Er komen ongeveer dertig wildtunnels over het gehele tracé. 

 Kruising bij “De Boshoek”: is een hot item. Wat P.B. betreft wordt hier zo spoedig mogelijk iets 
aan gedaan. 

 Windenergie: bij P.B. staat de gezondheid van de inwoners van Rheezerveen voorop. Als de 
turbines er moeten komen, dan in Dedemsvaart Zuid. De gemeenteraad heeft beslist dat de 
turbines er mogen komen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Men wacht op de 
nieuwe geluidsnormen van het ministerie van VROM. De cijfers zijn nog niet aan de kamer 
gepresenteerd, dus de verwachting is dat er dit jaar niets gebeurt. 

 Financieel verslag: is goed bevonden. De kascontrolecommissie stelt bij monde van mevrouw 
Meyer voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Aldus gebeurt. 
Kascontrole commissie voor 2009: mevrouw Meyer (Sysamaweg) en de heer G. Foppen. 
 

4. Actuele zaken waarmee bestuur op dit moment bezig is: 

 RWS en de gemeente Ommen hebben afgesproken dat het “Zwarte Pad” een jaar wordt 
afgesloten voor alle verkeer. P.B. heeft hiertegen geprotesteerd i.v.m. het te verwachten 
sluipverkeer door Rheezerveen. Het is nu de bedoeling een bypass aan te leggen naast de 
werkzaamheden, zodat het verkeer van het “Zwarte Pad” gebruik kan blijven maken. De weg moet 
in ieder geval bij het begin van de werkzaamheden twee maanden en aan het eind van de 
werkzaamheden weer een maand afgesloten worden, dit i.v.m. het verleggen van kabels en 
buizen. RWS en ook de gemeente Hardenberg staan open voor onze bezwaren. 

 Windenergie: dit punt is al behandeld bij punt 3. 



 Opwaardering RW 34: dit onderwerp staat op het ogenblik erg in de belangstelling in de pers en 
ook in de gemeenteraad. De streefdatum van de opwaardering is een jaar uitgesteld. Jan Reinders 
merkt op dat er een artikel op de site van de gemeente Hardenberg staat dat RW 34 verlegd zou 
worden. Dit is niet bekend bij de aanwezigen. 
 

5. Bestuursmutaties:  
 Otto Valk is aftredend en herkiesbaar. Otto geeft aan zich voor nog een periode beschikbaar te 

stellen voor het bestuur. 
 Annelien Schroer, penningmeester, is aftredend en niet herkiesbaar. Ineke Reiling zal haar 

opvolgen als penningmeester. 
 Christine Gerrits, algemeen bestuurslid,  is eveneens aftredend en niet herkiesbaar. Alie 

Bosscher volgt haar op 
 Jenny Reques, secretaris, heeft te kennen gegeven na een periode van acht jaar af te willen 

treden. Martin Koopman volgt haar op als secretaris. 
Alle drie de dames worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet, met een presentje en een 
bloemetje. 
 

6. Mededelingen: er zijn geen verdere mededelingen. 
 

7. Rondvraag: 

 Martin Koopman: iedereen heeft de aanslag OZB ontvangen van de gemeente. Men kan op de 
website van de gemeente Hardenberg zien welke panden zijn gebruikt voor het vaststellen van de 
aanslag. Wanneer deze panden niet in het zoekgebied van de windmolens liggen, kan bezwaar 
gemaakt worden tegen de aanslag. 

 Joke Kampman: informeert of er iets bekend is over uitbreidingsplannen voor “De Boshoek”. De heer 
Liese zegt dat HHC een aanvraag heeft ingediend voor een tweede kunstgrasveld. Er is verder niets 
bekend over uitbreiding. 

 Jan Hindriks: het bosje tussen de Stoetendijk en de Willemsdijk moet nodig opgesnoeid worden. Kan 
P.B. hier iets aan doen? Staatsbosbeheer reageert niet naar Hindriks toe. 

 Marcel Bosscher informeert hoe het staat met de reclameborden. De borden zijn bijna zover dat ze 
geplaatst kunnen worden. 

 De heer Leideman heeft een vraag over het ruimen van graven. Hoe gaat dit met eigen graven? 
Worden deze ook geruimd? De heer Liese antwoord dat deze graven niet geruimd worden. Het gaat 
om graven waarvan het grafrecht voor een bepaalde tijd is gehuurd. 

Hierna is er pauze. Na de pauze zal de heer van Willighagen van de brandweer Hardenberg iets 
vertellen over het werk van de brandweer. 

 


