
Verslag Algemene Ledenvergadering 
Plaatselijk Belang Rheezerveen/Heemserveen e.o. 
Gehouden op maandag 21 maart 2016 bij Camping ’t Rheezerwold te Heemserveen 
 
Totaal zijn er ruim 100 mensen aanwezig. Daaronder als speciale gasten:  
Jannes Jansen (wethouder) die in plaats van Peter Snijders (onze gebiedsbestuurder/burgemeester) 
aanwezig is, evenals Paul Masselink (wijkagent), Eiberlien Scholing (projectteam N34),  Eddy Schottert 
(contactgroep AZC), Petra Streng (ROVA-project Mooi Schoon) en Richard Marissen 
(ongediertebestrijder). 
Verder zijn er een aantal raadsleden, veel buurtbewoners en het bestuur van PB. 
 
 

1. Opening door voorzitter Teun Wolbink, die iedereen welkom heet. De gasten worden speciaal 
welkom geheten. Afwezig deze avond zijn Ingrid Franke (gebiedsambtenaar) en Martin Koopman 
en Inge Verkuijlen (bestuur PB). 
 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2015 
Het verslag is gepubliceerd op de website van PB: www.pbrheezerveenheemserveen.nl 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan Inge. 

 

3. Terugblik 2015/ actuele zaken/ mededelingen 

Fietspad. Het fietspad tussen de Rheezerveenseweg en de Ommerweg is klaar, en deze is nu 

erg mooi geworden. De voorzitter wil hierin toch Alex Reiling (Raadslid) noemen die zich hier 

hard voor heeft gemaakt. 

Windturbines. Op dit moment is het rustig. In het huidige plan blijft Rheezerveen voorlopig 

helemaal buiten schot en is het zoekgebied in de ‘Driehoek’, Stegeren. 

Bezoek Gemeenteraad. Tijdens dit werkbezoek zijn raadsleden en bestuursleden op de fiets 

door ons mooie gebied gefietst en is er een bezoek aan BVB Substrates (Bogro) gebracht. 

Raadsvergaderingen. Leden van het bestuur zijn enkele malen aanwezig geweest bij de 

raadsvergaderingen om in te spreken voor verschillende onderwerpen. 

Buurtapp. Deze is vorig jaar besproken op de ledenvergadering en nog steeds actueel. Bert 

Wermink en Klaas Peter van Houten onderhouden deze app voor ons gebied. 

AZC. Dit heeft het afgelopen jaar veel tijd en energie gekost. Er is veel samenwerking geweest 

tussen PB en de Klankbordgroep wat als prettig is ervaren. Eddy Schottert zal hierna meer over 

vertellen. 

N34/Glasvezel. Deze twee punten zullen ook later deze avond uitgebreid besproken worden. 

AZC/ Klankbordgroep. Eddy Schottert van de Klankbordgroep vertelt dat er het afgelopen jaar 

veel overleg is geweest. De mogelijke komst van het AZC werd ervaren als een overval bij 

bewoners. Ook is er intensief overleg geweest met de gemeenteraad. 

Er is een Klankbordgroep opgesteld; deze heeft als doel om advies te geven aan de Raad.  

Het advies van de Klankbordgroep over het aantal mensen dat in het centrum zou komen is ook 

niet overgenomen door de raad. In het plan staat nu dat er 700 mensen komen en dat er 50 

bufferplekken zijn. 

Er was een overeenkomst met de COA (Centraal Opvang voor Asielzoekers). Daarna werd het 

stil. 

De KBG wil als een soort waakhond de ontwikkelingen volgen. Dit ook vooral voor de veiligheid 

van de buurt.  

De gemeente Hardenberg is een veiligheidsonderzoek gestart maar dit gold niet alleen voor 

direct betrokkenen maar voor heel de gemeente. De uitkomsten van onze buurt worden wel 

meegenomen bij de plannen van het AZC. 

Een punt van zorg is de drukte die zal kunnen ontstaan op de parallelweg van de Jachthuisweg. 

Dit zal men zeker in de gaten houden. 

Op dit moment liggen de plannen ten inzage (6 wk). Deze plannen zijn in te zien bij Dhr. W. 

Boeke. 

http://www.pbrheezerveenheemserveen.nl/


Eind april zal men, indien er geen wettige bezwaren zijn, de grond bouwrijp maken voor het AZC. 

30 maart a.s. is er een inloopavond in het Boomstamrestaurant. Men kan dan ook kennis maken 

met de locatiemanager van het AZC. 

Voor informatie kan men de website raadplegen: https://heemserpoort.wordpress.com/nieuws/ 

Men was verrast over de ‘Wereldmoestuin’ (Stichting de Wereldmoestuin) die aansluitend aan 

het AZC zou komen. Ook hierin was nauwelijks communicatie geweest. De KBG geeft aan om 

hen mee te nemen in plannen als deze. Stella Hanssen (secretaris Wereldmoestuin) voegt deze 

avond toe dat inderdaad de communicatie beter kon en geeft aan dat dit in de toekomst 

verbeterd zal worden. Waarschijnlijk zal de tuin in september opgestart worden. 

Eddy Schottert geeft nogmaals aan om als KBG de rol van waakhond stevig vast te houden en of 

alle afspraken nagekomen worden en natuurlijk om informatie door te geven aan omwonenden. 

Op de vraag of men geld gaat vragen zoals destijds in Oranje (borgstelling) is gebeurd geeft hij 

aan dat het hier niet om een particulier initiatief gaat zoals in Oranje maar dat de gemeente 

Hardenberg ook partner is in deze, zodat dit niet aan de orde is. 

N34. Stand van zaken. Eiberlien Scholing praat ons bij. Het is wat stil rond de N34 maar de 

uitvoering komt dichterbij. Enkele onderzoeken moesten opnieuw; het bestemmingsplan is 

aangepast en in oktober 2015 opnieuw ingediend. Op 22 maart a.s. komen deze plannen in de 

Raad. 

Ook is de selectie procedure van aannemers afgerond. Eind april zal de inschrijving starten. 

Deze zomer zal een beoordeling op de aanbiedingen volgen en waarschijnlijk zal in het eerste 

kwartaal van 2017 de uitvoering plaatsvinden. De keuze van de aannemer zal ook liggen in wat 

deze kan bieden; heeft men inventieve oplossingen. 

De oplevering zal eind 2018 / begin 2019 zijn. 

Eiberlien geeft aan dat de rol van PB tijdens de uitvoering zal zijn om zaken zoals overlast, 

sluipverkeer en ook bouwverkeer parallelweg en de wensen van de omgeving in de gaten te 

houden en deze zaken door te geven zodat men hier actie op kan ondernemen.  

Zij geeft aan dat zij voor vragen aanwezig is tijdens het inloopspreekuur:  

elke tweede dinsdag van de maand bij Steunpunt Bosweg.  

Dhr. W Boeke vraagt of de 2 deelprojecten simultaan of in fases gaan? 

De projecten gaan in fases, dus niet de hele uitvoerperiode. Er wordt opgemerkt dat er een 

tunnel bij de Willemsdijk komt ivm recreatie toewegen. Is het mogelijk om hier de projecten in de 

winterperiode uit te voeren? Deze vraag wordt meegenomen. 

Glasvezel. Vorig jaar was op de ledenvergadering iemand van Cogas aanwezig en binnen 2 

maanden zouden wij meer informatie hebben. Aan het eind van 2015 wisten wij niets meer. 

Nu hebben enkele leden van PB 14 maart een bijeenkomst van Cogas bijgewoond waarin ons 

werd verteld dat dit jaar het buitengebied van Hardenberg voorzien wordt van glasvezel mits de 

50% wordt behaald. 

Het gaat om 4200 woningen in het gehele buitengebied van Hardenberg. Dit betekent dat er 

hiervan 2100 woningen een abonnement moeten afsluiten wil dit project doorgaan. Er zijn nog 

enkele ‘witte’ gebieden: op deze plekken is het moeilijk om glasvezel aan te sluiten. Behoort u tot 

dit witte gebied dan zal Cogas in een persoonlijk gesprek bespreken wat de mogelijkheden zijn. 

2 mei ’16 zal begonnen worden met de campagne om uit te zoeken hoeveel mensen er mee 

willen doen. Er zullen informatieavonden georganiseerd worden door Cogas maar ook vanuit PB. 

U kunt als particulier kiezen uit 3 providers, zakelijk uit 5 providers. Cogas wil 18 juli ’16 weten of 

de 50% is gehaald. Waarschijnlijk zal dan na de zomerperiode de schop in de grond gaan. 

Wilt u hier actief aan meehelpen om ambassadeur te worden en mensen hiervoor te benaderen: 

geef u dan op bij het bestuur. 

Voor meer informatie: www.glasvezelbuitenaf.nl  

 

4. Financiële verantwoording over het jaar 2015 

Op het financieel verslag is nog een bedrag van €1600,00 te ontvangen: dit is het sponsorgeld 

van de reclameborden bij het voetbalveld. Inmiddels zijn de rekeningen de deur uit.  

https://heemserpoort.wordpress.com/nieuws/
http://www.glasvezelbuitenaf.nl/


Na deze informatie wordt doorgegeven dat het verslag akkoord is bevonden door de 

kascontrolecommissie bestaande uit Rob Doucet en Dick van der Geest. Er wordt decharge 

verleend aan penningmeester Anja Lenderink en met applaus bekrachtigd. 

De kascontrolecommissieleden worden door de voorzitter bedankt voor hun werkzaamheden. De 

kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Dick van der Geest en Ab Diender. 

 

5. Bestuursmutaties 

Het bestuur stelt herbenoeming voor van Johan Stam en Martin Koopman (beiden vooralsnog 

één jaar). Er zijn geen tegenkandidaten en de herbenoeming vindt onder applaus plaats. 

Hergen Smid stelt zich niet beschikbaar voor een volgende periode, om ruimte te maken voor 

een nieuw bestuurslid. Hergen wordt bedankt voor zijn werk voor PB en met een bloemetje en 

applaus wordt dit bekrachtigd. Als opvolger stelt het bestuur voor te benoemen Frank Deterd 

Oude Weme, hij wordt met applaus door de zaal verwelkomd als nieuw bestuurslid. 

6. Mooi Schoon / ROVA 
Petra Streng vraagt de mensen of de buurt schoon is. Enkelen antwoorden dat het rommeliger is 
dan jaren terug. Blikjes, papier langs de Rheezerveenseweg en de Jachthuisweg. McDonald’s 
afval zien de mensen ook veel liggen. 
Petra Streng geeft aan dat, wil je dit veranderen je vroeg moet beginnen. Er is nu een 
voorlichtingsprogramma voor basisscholen en voortgezet onderwijs. Als men hier aan meedoet 
komt er een bus naar de buurt en na de actie wordt het afvalvuil meegenomen. 
Je kunt als groep je aanmelden om hier aan mee te doen maar ook als individu. 
Men ontvangt dan een afvalgrijper om hier het vuil mee op te pakken. Is er veel vuil verzameld 
door een persoon die frequent afval verzameld dan zal er een oplossing gezocht worden hoe dit 
vuil afgevoerd kan worden. 
Op de site www.mooi-schoon.nl is meer informatie te lezen. 
Een vraag vanuit de mensen was of er niet meer ‘vangnetten’ geplaatst kunnen worden. Petra 
Streng geeft aan dat die, net als afvalbakken, niet meer zo neergezet worden ivm bezuinigingen. 
Het is dus belangrijk om met elkaar de verantwoordelijkheid te dragen en elkaar en onze 
kinderen hier op te wijzen.  

 
7. Rondvraag 

Er is een vraag van Inge Verkuijlen: zij onderhoudt de website van PB: Is er iemand die de site 
wil bij- en onderhouden? Graag opgeven bij iemand van het bestuur. 
De wijkagent Paul Masselink stelt zich voor aan een ieder die aanwezig is. Hij is nu onze 
wijkagent ipv Jenne van der Vinne. 
Lefert Spoelman vraagt zich af of er ’s nachts misschien stadswachten rond kunnen rijden ter 
beveiliging? De voorzitter geeft aan dat er toch meer politie ’s nachts rond rijdt dan men denkt. 
Jeanne Helmich vraagt of de mensen oud papier graag verpakt in dozen of gebundeld in de 
container wil plaatsen: nu waait er geregeld papier in de tuinen bij de huizen van de 
Bouwmansweg. De voorzitter geeft aan dit punt door te geven aan de school; zij zijn in principe 
de organisator van de oud papier container. 

 
PAUZE 
 

8. Richard Marissen (ongediertebestrijder) 
Op een ongedwongen en prettige manier vertelt Richard over zijn werk als ongediertebestrijder. 
Wat voor soort vallen zijn er, wat te doen bij een steenmarter enz. Hij beantwoordt vragen van 
het publiek en zo weet een ieder na dit betoog meer over het werk van een ongediertebestrijder. 
De voorzitter bedankt hem hartelijk voor zijn bijdrage en ook dit wordt met een applaus 
bekrachtigd. 

 
9. Sluiting 

Na afloop was er voor een ieder de heerlijke traditionele gehaktbal en kon men eventueel met 
een drankje nog gezellig even wat napraten. 

 

http://www.mooi-schoon.nl/

