
Verslag Algemene Ledenvergadering 
Plaatselijk Belang Rheezerveen/Heemserveen e.o. 
Gehouden op maandag 27 maart 2017 bij Camping Het Stoetenslagh in Rheezerveen 
 
Totaal zijn er meer dan 100 mensen aanwezig. 
. 

1. Opening door voorzitter Teun Wolbink, die iedereen welkom heet en blij is met de goede 
opkomst. Onder de aanwezigen o.a. Peter Snijders (onze gebiedsbestuurder/burgemeester), 
Ingrid Franken (contactambtenaar), Liesbeth Kleisen (locatiemanager AZC), Paul Masselink 
(wijkagent), Martin Eggengoor (Phonedata), Martin Overweg (Camping De Klashorst). 
Verder veel buurtbewoners, een groot aantal raadleden en het bestuur van PB.  
De gasten worden speciaal welkom geheten.  
Afwezig deze avond is Jerry Geijp (aftredend bestuurslid). 
 

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

Er zijn geen opmerkingen of vragen, en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan 

Lidy Veltink. 

 

3. Terugblik 2016 / actuele zaken / mededelingen 

Het afgelopen jaar waren er drie zaken die er uit sprongen: glasvezel, het AZC en de N34. 

 

Glasvezel 

Vorig jaar werd aangekondigd dat er binnen een jaar glasvezel zou komen, mits er voldoende 

belangstelling in de gemeente was. PB heeft zich bijzonder ingezet om ervoor te zorgen dat dit 

door kon gaan, en heeft voor de zomer o.a. vier extra voorlichtingsbijeenkomsten in 

Rheezerveen en Heemserveen georganiseerd over dit onderwerp, die zeer druk bezocht werden 

door belangstellende buurtbewoners. PB heeft mensen tevens persoonlijk benaderd voor uitleg. 

Inmiddels is de glasvezel op de meeste plaatsen aangelegd tot de woningen. De aansluiting in 

de huizen is nog voor de zomer te verwachten. Voor die tijd moet er wellicht in huis nog wat 

gebeuren. Het bestuur heeft als deskundige op dit gebied Martin Eggengoor uitgenodigd om ons 

te vertellen waar we aan moeten denken. 

Martin Eggengoor (eigenaar van het bedrijf Phonedata in Hardenberg) zet een aantal zaken op 

een rij. Naar verwachting zal eind april, begin mei de afmontage in de woningen plaats vinden. 

Ongeveer een maand later zal de glasvezel in werking treden, en gaat iedereen over naar de 

nieuw gekozen provider. Voor die tijd moet alles in huis daar klaar voor zijn. Aandachtspunten 

daarbij zijn: 

Bekabeling televisie:  

Er moet van de nieuwe router naar de televisie een UTP kabel komen, deze moet u zelf kopen 

en aanleggen (Cat 6 is het snelst, Cat 5 kan ook). Heeft u een Coax-kabel en wilt / kunt u deze 

toch beslist blijven gebruiken, dan moet bekeken worden of en hoe dat op te lossen is (met 

speciaal kastje). 

Aansluiting telefoon / fax: als dit met de glasvezel op een andere plaats gaat binnenkomen dan 

nu het geval is, moet er gezorgd worden dat de aansluiting verplaatst wordt. 

Mailadressen. 

Heeft u nu een mailadres via uw provider (bv. KPNmail) dan zal dit adres direct komen te 

vervallen zodra glasvezel werkt via de nieuwe provider. Zorg ervoor dat u tijdig een werkend 

adres heeft, dit kan zijn via uw nieuwe provider, of bv. hotmail of gmail. Voor een paar euro per 

jaar kunt u ook een eigen domeinnaam nemen om die voor uw mail te gebruiken. 

Geef adreswijzigingen van uw mail tijdig door aan uw contacten (denk ook aan bedrijven 

waarvan u bv. facturen via de mail ontvangt!). 

Hulp nodig? 

Met vragen kunt u (o.a.) altijd te recht bij Phonedata, Kruiwiel 1 in Hardenberg. Aanwezigen op 

de ALV kunnen desgewenst een visitekaartje meenemen met de contactgegevens. 

Ook is het mogelijk het bedrijf in te huren voor de uitvoering van één en ander. 

http://www.pbrheezerveenheemserveen.nl/


 

 

 

AZC 

Het afgelopen jaar is het AZC gerealiseerd en eind oktober in gebruik genomen. Het PB heeft 

iemand van het AZC uitgenodigd om te vertellen over de huidige gang van zaken en eventuele 

vragen te beantwoorden. 

Liesbeth Kleisen (locatiemanager AZC Hardenberg) heeft wat gegevens over de eerste 

maanden op een rij gezet. 

Omwonendenoverleg. Hierin zitten vertegenwoordigers van AZC en van de gemeente, van de 

omwonenden, van bedrijven in de omgeving, en van de PB-besturen uit de omgeving.  

Maandelijks overleg. Aan de orde komen lopende zaken, incidenten, overlast etc. De verslagen 

van de overleggen zijn openbaar. 

Na wat eerste aanloopprobleempjes functioneert dit overleg goed. Ook de voorzitter van PB 

Teun Wolbink bevestigt dat dit nu prima loopt. Vragen stellen aan het overleg kan ook via het PB. 

Bezetting AZC.  

De bezetting wisselt per dag, zit nu rond de 350. Groeit maximaal tot 500. 

Samenstelling (momentopname): 130 mensen uit Syrië, 31 uit Afghanistan, 22 uit Irak, 21 uit 

Iran, verder kleine aantallen uit diverse andere landen. In totaal 176 volwassen mannen en 90 

vrouwen, en 99 kinderen. 

Bezigheden AZC-bewoners. 

De kinderen gaan allemaal naar school. Basisonderwijs in AZC, oudere kinderen naar het 

reguliere vervolgonderwijs. 

Iedereen doet zelf het huishouden, boodschappen, koken etc. 

Daarnaast hebben mensen het druk met hun procedure, gesprekken met instanties, advocaten 

etc. Sommigen nemen al deel aan een voor-inburgeringscursus. 

Er komen steeds meer activiteiten bij, zoals onderhoud centrum, klusjes, recreatieruimte, sport, 

voetbal bij HHC. 

Bereikbaarheid AZC. 

Het AZC is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar, buiten kantooruren via de beveiliging. 

N.a.v. van een vraag van één van de aanwezigen naar het aantal incidenten geeft Liesbeth aan 

dat er gemiddeld zo 2 à 3 keer per maand hulp van de politie moet worden ingeroepen. Meestal 

voor kleine dingen. Totaal 5 à 6 keer diefstal, 1 keer vanuit de horeca. Ondernemers laten weten 

dat er weinig voorvalt. In het begin is er even wat ophef geweest over een incident, maar de 

overlast valt doorgaans mee. Bij afwijkend gedrag bespreekt het AZC dit met de betrokken AZC-

bewoner(s). 

Koffieochtend AZC. 

Iedere vrijdag van 10 tot 12 uur is er een koffieochtend in het AZC waar buurtbewoners door 

Liesbeth voor worden uitgenodigd om eens te komen kijken. 

 

N34. Stand van zaken. Na jarenlange procedures gaat na de zomervakantie nu echt de schop in 

de grond. Er is al veel gesnoeid en er zijn bomen gekapt als voorbereiding. 

De uitvoering is in handen van aannemerscombinatie FLOOW. 

De werkgroep van PB (Otto Valk, Johan Stam en Teun Wolbink) heeft al die jaren actief 

meegedacht over de invulling van de N34 en zich tevens hard gemaakt voor een tunnel bij de 

Lentersdijk. Nu gaan we eindelijk de resultaten hiervan zien. De werkgroep werd door de 

provincie zelfs bij de officiële aanbesteding betrokken en tot hun grote verrassing werd dit jaar 

door de Gedeputeerde een voorstel gedaan voor volledige financiering van de Lentersdijktunnel 

door de provincie. De PB-werkgroep heeft hier vele jaren aan getrokken, en had ook geld 

ingezameld voor gedeeltelijke financiering van de tunnel door PB. Dat geld is nu door het besluit 

dat Provinciale Staten inmiddels hebben genomen niet meer nodig, en zal terug gaan naar de 

leden en bedrijven die hebben bijgedragen. 

 



Op 22 maart was er in het gemeentehuis van Hardenberg een inloopbijeenkomst over de N34, 

met veel informatie over alle plannen en de fasering daarvan.  

Punt van aandacht voor PB is nog de parallelweg en de bereikbaarheid van de panden. Er zullen 

oplossingen moeten komen om sluipverkeer tegen te gaan, en de bereikbaarheid voor 

aanwonenden te optimaliseren. 

 

Buurtalert. Chiel Palstring, beheerder van de alertgroep Heemserveen geeft een korte 

toelichting over de werking van de Buurtalert. Doel is het terugbrengen van inbraken en 

criminaliteit door waakzaamheid van de bewoners in samenwerking met de politie. 

Buurtbewoners kunnen verdachte situaties doorgeven via de app en daarbij gegevens 

uitwisselen over de situatie en betrokkenen. Je moet je daarbij wel aan de regels van de 

buurtapp houden en de situatie zuiver houden. Ieder alert-groep heeft een beheerder die dit 

bewaakt. Giel is de beheerder van Buurtalert Heemserveen, Bert Wermink voor Rheezerveen. 

Aanmelden kan via www.112hardenberg.nu. Hoe groter het netwerk hoe beter het kan werken. 

De buurtapp is niet bedoeld voor vermissing van dieren, hiervoor kun je facebook gebruiken. 

 

4. Financiële verantwoording over het jaar 2016 

Het financieel verslag geeft een toename te zien van bijna €3000 (mede doordat in 2016 het 

sponsorgeld van de reclameborden bij het voetbalveld voor 2 jaren is ontvangen).  

Teun gooit nog even een balletje op naar de gemeente met de boodschap dat deze 

reclameborden moeten kunnen, omdat ze hard nodig zijn voor de financiering van onderhoud 

e.d. van het voetbalveld. Niet moeilijk doen dus! 

Na deze informatie wordt aangegeven door de kascontrolecommissie (Dick van der Geest en Ab 

Diender) dat het verslag akkoord is bevonden. Er wordt decharge verleend aan penningmeester 

Anja Lenderink, die met applaus bedankt wordt. 

Het geld dat apart staat in het “tunnelfonds Lentersdijk” zal aan de gevers terug gestort worden. 

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

kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Ab Diender en GerritJan Timmer. 

 

5. Bestuursmutaties 

Aftredend zijn Teun Wolbink, Martin Koopman, Johan Stam en Jerry Geijp. 

Johan Stam zat 7 jaar in het bestuur, o.a. als lid van de werkgroep N34. Teun bedankt Johan 

voor zijn grote betrokkenheid. Jerry Geijp (niet aanwezig) zat in de werkgroep Glasvezel, en 

treed af i.v.m. privéomstandigheden. Teun spreekt ook zijn dank aan Jerry uit. 

Het bestuur stelt herbenoeming voor van Martin Koopman en van Teun Wolbink.  

Martin was 9 jaar secretaris en was enig lid van de werkgroep windturbines. Hij wilde eigenlijk uit 

het bestuur stappen, maar wil in ieder geval het veel tijd kostende secretariaat niet meer doen. 

Hij blijft nu nog aan als gewoon bestuurslid. 

Teun zit nog veel langer in het bestuur (sinds 2002) maar heeft gezegd pas af te treden als de 

Lentersdijktunnel er is. Martin geeft aan dat de tunnel er nog niet is, dus hij moet nog maar een 

paar jaar aanblijven, en dan zien we wel weer. 

Er zijn geen tegenkandidaten en de herbenoeming van beide vindt onder applaus plaats. 

Als opvolger van de twee aftredende bestuursleden stelt het bestuur voor te benoemen Henk 

Schuldink en Alexander Pullen, zij worden met applaus door de zaal verwelkomd als nieuw 

bestuurslid. 

Lidy Veltink (uit het huidige bestuur) heeft zich bereid verklaart het secretariaat van Martin over te 

nemen. In 2016 is zij al eens ingesprongen voor Martin, en die samenwerking beviel prima. Fijn 

dat ze deze taak op zich wil nemen. 

Ook het beheer van de website is dit jaar (februari 2017) overgedragen aan iemand anders, de 

nieuwe webbeheerder is Willem Boeke. Willem wordt voorgesteld aan de zaal, en laat weten 

graag voorzien te worden van input, zodat hij de website actueel kan houden. 

Hij is de opvolger van Inge Verkuijlen die 8 jaar geleden de website heeft opgezet en tot nu toe 

heeft onderhouden. Teun bedankt Inge voor haar werkzaamheden. 

http://www.112hardenberg.nu/


6. Rondvraag 
Uit de zaal komt een vraag over het grote aantal borden dat je tegenkomt als je op de 
Jachthuisweg fietst in de buurt van de Mac Donald. Aan de aanwezige wijkagent wordt 
gevraagd eens mee te fietsen.  Paul Masselink zegt dat het weliswaar niet onder zijn wijk valt, 
maar verklaart zich bereid samen op de fiets te gaan kijken naar de situatie. 
Tevens is er een vraag over incidenten waardoor Heemserveen negatief in het nieuws komt. 
Waarom valt het AZC niet onder Hardenberg, dat zou veel oplossen. 
De burgermeester Peter Snijders zegt dat de politie nu eenmaal moet doorgeven waar iets plaats 
vindt, en omdat het AZC buiten de bebouwde kom ligt, wordt er dan van Heemserveen 
gesproken. Op dit moment is het verplaatsen van de bebouwde kom-grens niet aan de orde. 
Een volgende vraag betreft processierupsen, met name op de Willemsdijk waar al 2 jaar 
overlast is. Peter Snijders geeft aan dat de bestrijding van processierupsen kort geleden in het 
College van B & W aan de orde is geweest omdat het een toenemend probleem blijkt te zijn. Er 
is meer geld ter beschikking gesteld voor de bestrijding, maar met zo’n groot gebied als 
Hardenberg (32.000 ha) is het onbetaalbaar om dit overal te doen. Er wordt vooral bestrijding 
ingezet op plekken waar veel mensen komen. Verder worden besmette bomen wel gemerkt met 
de waarschuwing uit de buurt te blijven. 
Martin Koopman vraagt tenslotte nog aandacht voor een cursus e-bike die aangeboden wordt. 
Als er belangstelling is kan het PB zorgen dat er zoiets georganiseerd wordt. 
Teun bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage. Het PB heeft speciaal ook mensen van buiten 
het bestuur uitgenodigd voor toelichting op een aantal agendapunten. Dank aan Liesbeth Kleisen 
en Martin Eggengoor voor hun bijdrage daaraan. 
In de pauze is er de mogelijkheid de contributie te betalen voor 2017.  
 

PAUZE 
 

7. Overleven met Martin Overweg 
Op enthousiaste wijze vertelt Martin Overweg van Natuurcamping De Klashorst met behulp van 
sfeervolle foto’s over zijn ervaringen met bushcraft (overleven in de natuur) en over de cursussen 
die gegeven worden voor jong en oud.  
De voorzitter bedankt hem hartelijk voor zijn boeiende bijdrage en ook dit wordt met een applaus 
bekrachtigd. 

 
8. Sluiting 

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

 


