
Verslag Algemene Ledenvergadering                                      

Plaatselijk Belang Rheezerveen / Heemserveen e.o. 
Gehouden op maandag 19 maart 2012 op Camping ’t Rheezerwold te Rheezerveen 
Aanwezig zijn: 

Totaal ongeveer 85 personen.  

Als speciale gasten zijn aanwezig: Bert  Nijboer  (Reggefiber), Loek Boer (verhalenverteller 

die in de plaats is gekomen van de zieke Janna van den Berg) en Ingrid Franke 

(gebiedsambtenaar gemeente Hardenberg). 

Verhinderd  zijn burgemeester Peter Snijders (gebiedswethouder) en PB secretaris  

Martin Koopman. 

Verder zijn aanwezig leden van het PB, het bestuur, de pers en een aantal raadsleden. 

 

Agenda: 

1.  Opening door de voorzitter Teun Wolbink, hij heet alle aanwezigen van harte welkom en 

      is blij verrast door de grote opkomst. 

      Een speciaal welkom is er voor de gasten van deze avond. 

 

2.  Verslag van de algemene ledenvergadering  van 21-03-2011. 

     Het verslag is gepubliceerd op onze website www.pbrheezerveenheemserveen.nl.  

     Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

3.  Bestuursmutaties.  

     Aftredend en herkiesbaar zijn Otto Valk, Alie Bosscher, Ineke Reiling en Martin Koopman. 

     Het bestuur stelt herbenoeming voor, de aanwezige leden stemmen hiermee in. 

     Aftredend en niet herkiesbaar is Martien van Lenthe, de voorzitter bedankt hem voor zijn  

     werkzaamheden gedurende 7 jaar en onderstreept dit met een attentie en een boeket   

     bloemen.  

     Het bestuur stelt voor om in de vacature te benoemen Lidy Veltink, Bouwmansweg 1. 

     De aanwezig leden stemmen, met applaus,  in met dit voorstel. 

 

4.  Mededelingen. 

     Er zijn geen mededelingen. 

5.  Financieel verslag 2011 en vaststellen kascontrolecommissie. 

      Het financieel verslag over 2011 is na controle akkoord bevonden door de  kascontrole- 

      commissie  bestaande uit de heren Van der Geest en Wolf.  Aan de penningmeester  

      wordt decharge verleend. 

      De kascommissie voor 2013 zal bestaan uit dhr. F. Wolf en mevr. G. Altena-Bosscher. 

 

 

 

http://www.pbrheezerveenheemserveen.nl/


6a. Kort verslag stand van zaken N34. 

      Het bestuur van PB  heeft bij Gedeputeerde Staten verschillende zienswijzen ingediend 

      gegroepeerd naar 5 deelonderwerpen te weten: 

      1.de algemene inrichting van de N34 

      2. herinrichting van de parallelweg  

      3. tunnel bij de Boshoek  

      4. tunnel bij de Willemsdijk  

      5. de fiets- / voetgangerstunnel ter hoogte van de Lentersdijk.        

 

      De volledige  zienswijzen zijn te lezen op de website van PB. 

      Voor de verzending van de zienswijzen zijn er nog bijeenkomsten geweest met een       

      tiental statenleden en een aantal raadsleden en zijn bestuursleden van PB bij  

      gedeputeerde Kok geweest.    

      Zodra er belangrijk nieuws bekend is wordt er een extra avond door PB  

      georganiseerd, zoals dit ook gebeurd is op 5 januari jl. 

 

6b. Ontwikkelingen Heemserpoort. (toegevoegd agendapunt) 

       Dhr. Boeke, woonachtig aan de Polendwarsweg, geeft aan dat het voorontwerp  

      bestemmingsplan Bedrijvenpark Heemserpoort afwijkt van  de structuurvisie. Er is o.a. 

      onduidelijkheid over de begrenzing van het plangebied van het bedrijventerrein.  

      De vraag is of de Heemserveldweg er nu wel of  niet onder valt. 

      De heren Boeke, Frijling en Poelenye hebben naar aanleiding van de deze  

      onduidelijkheden een brief geschreven en vragen of belanghebbenden deze mede 

      willen ondertekenen. 

      Voorzitter Teun Wolbink geeft aan dat PB uiteraard wil meedenken en -werken. 

       

7.  Rondvraag. 

     Van de rondvraag wordt geen gebruik maakt. 

8. “Glasvezel, natuurlijk ook in het buitengebied” door Bert Nijboer van Reggefiber. 

     Het bedrijf Reggefiber, opgericht in 2005, bouwt en exploiteert glasvezelnetwerken in 

     Nederland.  

     Omdat de wereld van de communicatie in een razendsnel tempo verandert is er op  

     termijn meer- en uitgebreider netwerk nodig. Glasvezel  heeft een praktisch onbeperkte 

     bandbreedte en biedt daarmee ruimte voor groei en voor nieuwe ontwikkelingen. 

     Het bedrijf, waar Bert Nijboer directeur van is, wil in Nederland zoveel  

    mogelijk glasvezel aanleggen: in 82 gemeenten in Nederland is dat al gebeurd, 28 zijn 

    er nog in aanvraag  (maart 2012). Ook in Hardenberg (centrum) wordt glasvezel 

    aangelegd, op termijn volgen waarschijnlijk Dedemsvaart en Kloosterhaar. 

    In Oud Lutten wordt een proef gedaan om glasvezel in combinatie door de drukriolering 

    aan te leggen.  

 



 

    Provincie Overijssel heeft 60 miljoen gereserveerd om het buitengebied te ‘verglazen’ 

    Ook de Rabobank is aan het onderzoeken op welke manier zij een bijdrage kunnen       

    leveren op het gebied van financiering.    

    Dit zou er toe kunnen leiden dat de bijdrage per aansluiting in  het buitengebied  

    niet duurder hoeft te  worden dan in de verstedelijkte gebieden. 

   

    Na de boeiende  presentatie komen er verschillende vragen vanuit de zaal. 

    Eén van de vragen is welke plaats na de grote kernen het eerst aan de beurt is; 

    bewoners  kunnen in samenwerking met PB en gemeente hierin een voortrekkersrol 

    nemen.   

    PB gaat kijken of er animo is om een werkgroep te starten.  

    Meer informatie over de aanleg van glasvezel zal op de website van PB worden geplaatst. 

 

Pauze 

    

9. Verhalen door  verhalenverteller Loek Boer uit Ommen. 

    Door Loek Boer worden er twee spannende, humoristische verhalen verteld. 

10. Sluiting. 

   De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst. 

   Onder het genot van een drankje en een gehaktbal wordt de avond afgesloten. 


