
Verslag Algemene Ledenvergadering 
Plaatselijk Belang Rheezerveen/Heemserveen e.o. 
Gehouden op maandag 26 maart 2018 bij Vakantiepark ’t Rheezerwold te Heemserveen. 
 
Totaal zijn er ongeveer 100 personen 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, zei het wat later door de 
afsluiting op de N34 (onze gebiedsbestuurder/burgemeester), Liesbeth Kleisen 
(locatiemanager AZC), Paul Masselink (wijkagent). Verder veel buurtbewoners, een 
aantal raadleden en het bestuur van PB. De gasten worden speciaal welkom 
geheten.  
Afwezig deze avond Ingrid Franken (contactambtenaar) en Eiberlien Scholing 
(contactpersoon N34). 

 
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2017 

Het verslag (2017) is gepubliceerd op de website van PB: 
www.pbrheezerveenheemserveen.nl  De site wordt nu bijgehouden door Dhr. 
Willem Boeke. De site ziet er up to date uit en Willem laat weten graag voorzien te 
worden van nieuwe feiten, zodat hij de website actueel kan houden. Er zijn geen 
opmerkingen en/of vragen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank 
aan de notulist: Inge Verkuijlen, die deze voor het laatst heeft opgesteld. 
 

3. Terugblik 2017/ actuele zaken/ mededelingen 
Glasvezel: Het buitengebied van Rheezerveen en Heemserveen is op dit moment 
helemaal bekabeld. Toch is niet iedereen meer zo positief als vorig jaar. Dit is met 
name te wijten aan het feit dat contact met de providers niet zo soepel gaat als 
gedacht. Men moet lang wachten voordat iemand aan de lijn is. Als de burgemeester 
aanwezig is, zullen wij dit punt hem onder de aandacht brengen. 
Andere zaken waar het PB het afgelopen jaar mee bezig is geweest zijn o.a.: 
ROVA: Zonnepanelen op locatie Bovenveld: Dit is in ontwikkeling.  
Herindeling parallelweg N34: Hier zijn we nu nog steeds mee bezig; ook aan de 
N34 wordt volop gewerkt. Het is nog niet helemaal duidelijk. Ook omdat de 
werkzaamheden aan de weg nu druk doende zijn; de tunnels liggen erin, de bomen 
worden herplant. 
AZC: In eerste instantie was er iedere maand omwonendenoverleg; nu is dit om de 2 
maanden. 
Windenergie: We houden bij dit onderwerp onze vinger aan de pols. Op dit moment 
geen nieuwe ontwikkelingen. 
Herbenoemen wegen nabij N34:Samen met bewoners is hierover gesproken en 
sommige wegen zijn herbenoemd. 
Asbestsanering: In de PB vergadering is dit punt ter sprake gekomen en wij zijn 
benieuwd of onze leden behoefte hebben om dit gezamenlijk en collectief aan te 
pakken. Teun vraagt om vingers op te steken indien men enthousiast is hiervoor. Op 
dit moment zien wij enkele vingers, dus dit punt leeft nog niet heel erg onder de 
leden. 
Na deze informatie is er ruimte voor vragen; omdat deze er niet zijn gaan wij naar het 
volgende punt op de agenda. 
 

4. Financiële verantwoording over het jaar 2017 
Teun geeft aan dat onze penningmeester Anja Lenderink helaas de vergadering al 
moest verlaten wegens lichamelijke klachten. Hij vraagt aan Ab Diender en Gerrit Jan 
Timmer naar hun bevindingen tijdens de kascontrole: deze geven aan dat alles is 
gecontroleerd en ondanks het lichamelijke ongemak waar onze penningmeester mee 

http://www.pbrheezerveenheemserveen.nl/


te kampen heeft, mogen wij blij zijn met haar als penningmeester, want alles zag er 
tip top uit! Klasse! Wij zijn toch bijna € 2000,00 vooruit geboerd. Er wordt decharge 
verleend aan Anja, die met groot applaus bedankt werd. 
Volgend jaar zullen Rob Doucet en Gerrit JanTimmer de kascontrole onder hun 
hoede nemen. 

 
5. Bestuursmutaties 

Aftredend zijn Teun Wolbink, Martin Koopman, Otto Valk, Alie Bosscher, Anja 
Lenderink en Lidy Veltink. 
Alie Bosscher is aftredend en niet herkiesbaar. Alie zat zes jaar in het bestuur, o.a. 
als lid van de werkgroep glasvezel en industrieterreinen Haardijk/Heemserpoort.  
Op dit moment is er nog niemand die haar plaats inneemt. Tot die tijd zal zij nog 
meedraaien in het PB bestuur. Teun bedankt Alie voor al haar werk tot nu toe, en zij 
wordt bedankt met een bloemetje en applaus vanuit de zaal. 
Het bestuur stelt herbenoeming voor van Martin Koopman, Otto Valk, Anja Lenderink 
en Lidy Veltink. 
Frank Deterd Oude Weme geeft aan dat Teun Wolbink, die sinds 2002 bestuurlijk 
actief is, ook nu nog wel even door kan. Ook al zitten de tunnels net in de N34, de 
weg is nog niet af!  Frank stelt ook herbenoeming voor van Teun Wolbink, wat met 
applaus wordt geaccepteerd door de leden in de zaal. Teun zal tot 2020 beschikbaar 
zijn. 
Met alle inzet willen wij, bestuursleden, ons inzetten voor alle leden van PB en staan 
wij open voor nieuwe zaken, ideeën en andere op en/of aanmerkingen. 

 
6. Rondvraag 

Voordat er vragen vanuit de zaal beantwoord zullen worden, geeft Teun eerst het 
woord aan Liesbeth Kleisen; Locatiemanager van het AZC. Zij geeft een korte 
terugblik op het afgelopen jaar. Op dit moment zijn er ongeveer 430 bewoners. 
Terugkijkend op het jaar: er zijn projecten opgezet, in samenwerking met De Stuw, 
welke goed verlopen. Gemaakte afspraken worden goed nagekomen. Een 
bespreekpunt heeft blijvende aandacht nodig en dat is de verkeersveiligheid. Dit is en 
blijft een speerpunt voor de komende tijd. Daarnaast gaat het COA door wat betreft 
initiatieven om het AZC onderdeel te laten zijn van de gemeente Hardenberg. 
Vraag: 430 personen is beneden de 500; is het nog wel rendabel? 
Liesbeth Kleisen geeft aan dat in het begin het de bedoeling was om 1000 personen 
te huisvesten, Vergunning is voor 700 met een buffer tot 50 personen. In oktober 
2016, bij de aanvang van het AZC bleek bij een peiling al dat het aantal personen 
terugliep. Dit was een niet te voorspellen prognose, er kwam een krimp. Er zijn 
locaties gesloten. Besloten is toen om bij bepaalde locaties het aantal personen te 
verlagen, waaronder Hardenberg. Het rijk heeft toen bufferplaatsen willen realiseren, 
zodat er ook in noodgevallen mensen kunnen komen. Dus ook in Hardenberg: nu 
minder personen, ook onder het personeel. Team is nu passend voor 500 
asielzoekers. Dit is minder rendabel dan in het oorspronkelijke idee, maar er is hier 
toch voor gekozen. De overheid bestelt bij COA zoveel plaatsen, inclusief 
bufferplaatsen: dan wordt bekeken of er capaciteit is bij de locatie en of dit veranderd 
moet worden enz. Dit wordt elk jaar opnieuw bekeken en hangt ook af van nieuwe 
‘brandhaarden’. 
Vraag: Wanneer wordt er gesproken over verlenging van het AZC? 
Dit zal in het vierde jaar starten. Nu nog veel te vroeg om hierover een uitspraak te 
doen. Dit is dan ook afhankelijk van de wereldontwikkeling. 
Vraag: is er nog behoefte aan vrijwilligers? En zo ja: bij wie kan men zich dan 
melden?  
Liesbeth Kleisen geeft aan dat dit kan bij De Stuw in Hardenberg. Bij deze stichting 
kun je dan ook aangeven wat en hoe men zich wil inzetten. 
Teun bedankt Liesbeth voor haar bijdrage en informatie. 



 
Omdat het AZC binnen de gemeente Hardenberg is gerealiseerd, komt er elk jaar 
 € 30.000,00 vrij om te besteden voor de omgeving. Het plan voor dit jaar is om van 
dit geld de AED’s te vernieuwen die in de buurt hangen. Daarbij doet Teun meteen 
een oproep om nieuwe vrijwilligers te enthousiasmeren. 
Tijdens deze rondvraag komt burgemeester Peter Snijders binnen, later dan gepland. 
Dit kwam omdat hij om moest rijden omdat de N34 is afgesloten… 
Teun heet hem hartelijk welkom. 
Peter Snijders geeft hierna een korte toelichting over de komende periode. Allereerst 
zijn er net de raadsverkiezingen geweest. Drie wethouders stoppen. En Edwin Evers! 
Vanuit zijn eigen portefeuille: Haardijk: Afgezien van het AZC groeit de economie en 
ook wat betreft de industrie. Broeklanden Zuid, waar Moderna nu staat is bedoeld 
voor de grote industrie. Maar ook de kleine industrie, betreffende het gebied rond de 
Haardijk zal veranderen. Op dit moment zijn er verkenningen, hoe gaan we dit gebied 
inrichten. De gedachte is om allereerst een klein deel in te richten. Concepten zullen 
eerst in overleg besproken worden. De burgemeester geeft aan om dit zeker in 
samenwerking met de bewoners te zullen gaan doen. 
Vraag: nav gemeenteraadsverkiezingen: komt er toch een hertelling van de 
stemmen?  
Peter geeft aan dat vanuit de CU bepaalde argumenten zijn om te hertellen, maar dit 
zijn niet de argumenten om toch weer te gaan hertellen. Niet om het werk, maar 
andere belangrijke zaken. Er moet een ernstig vermoeden zijn dat er met de 
stemmen tellen iets mis is gegaan. Dit is in Hardenberg niet het geval. CU heeft nu 
een politieke reden, maar er moet een ernstig vermoeden zijn dat er iets is 
misgegaan. Om loyaal te zijn zou je het doen, maar toch. Morgenavond in de raad 
kan het zijn dat het toch nog zal plaatsvinden, Nederland is een democratie, maar dat 
wordt vervolgd. 
Vraag: Haardijk: Het woord Heemserpoort viel niet. De burgemeester geeft aan 
dat naast het gebied Haardijk ook het terrein Heemserpoort bedoeld wordt. 
Teun geeft aan dat de burgemeester al in een PB vergadering dit al wel heeft 
genoemd. In de toekomst zullen wij eerst kijken welke plannen er komen en dan een 
vinger aan de pols houden. Als er meer duidelijkheid is, zullen wij dit zeker 
communiceren naar onze achterban. 
Vraag: Artikel: Gemeente Hardenberg haalt de stekker uit de samenwerking met 
Ommen, kan de burgemeester hier wat over vertellen? 
De burgemeester geeft aan dat er ontevredenheid was ontstaan over het construct 
van de samenwerking. De verschillen werden te groot. Hij geeft aan om wel 
samenwerking te zoeken waar dit mogelijk is. 
Vraag: N344: open te doen voor landbouwverkeer? Twente weg is nu gedeeltelijk 
begaanbaar, ook voor grote landbouw verkeersvoertuigen. Er is nu een Pilot met de 
lampjes. Na een tijdje zal dit geëvalueerd worden. Hoe bevalt dit? En dan zal hier 
verder over gesproken worden. 
Vraag: Komt de GFT container terug in het buitengebied? 
De burgemeester geeft aan dat men hier geen gebruik van hoeft te maken, maar kan 
niet het vastrecht er af halen. Dit is middels een onderzoek bekeken. Men hoeft dus 
geen gebruik ervan te maken, maar wel betalen. Er zit nu veel GFT afval in de grijze 
container, dus toch weer terug, ook in buitengebied. Over dit punt wordt wisselend 
gedacht, ook in de gemeenteraad. De GFT container is 240 liter.. De burgemeester 
adviseert om er gebruik van te maken. 
Vraag: Versleten textiel moet volgens een schriftelijke discussie met een 
medewerker ROVA in de grijze container; kan dit niet in de kledingbak? 
De burgemeester geeft aan dit de kledingbak te doen. Volgens de vragensteller geeft 
de medewerker dit aan om dit toch in de grijze container te doen. Burgemeester  
wil graag haar naam, en zal dit ook door geven aan de ROVA. Tevens zal dit punt 
doorgespeeld worden aan Ingrid Franke, onze contactambtenaar. 



Vraag glasvezel: wij waren vorig jaar blij dat hier glasvezel kwam, nu zijn wij 
wat minder blij  
Burgemeester:Het is goed om dit te gaan inventariseren bij alle PB’s om te horen hoe 
dit ervaren wordt in alle buitengebieden. Hij had zelf dit weekend ook last hiervan. 
Ook dit punt opnemen met Ingrid Franke. Willem Boeke kan een meldpunt op de 
website voor dit punt maken. 
Vraag: Motorcross baan op het ROVA Bovenveld terrein? 
Geen crossbaan vertelt Teun. Er zit folie in de grond, dus dit kan niet volgens de 
ROVA directeur. 
Als reactie op het artikel van de Stentor geeft de directeur van de ROVA aan dat hij 
aangeeft dat hij hier niet van weet. 
Vraag:Naam op Plaatsnaambord: Rheezerveen staat niet onder Stegeren op het 
bord bij de rotonde van de Witte Paal: kan dit wel gebeuren? Dit wordt meegenomen 
en doorgegeven aan de contactambtenaar. 
Vraag: Kan er contact gezocht worden met FLOOW? 
Er is nu veel meer verkeer in en om de N34, met name op de Rheezerveenseweg en 
omstreken. Er rijden veel auto’s en hoe men reageert op reacties van omwonenden is 
niet sociaal. Teun heeft dit punt aangekaart. Veel bermen zijn kapot, de 
vrachtwagens rijden veel kapot, inclusief de bermen. Er rijden ook veel buitenlandse 
vrachtwagens over de wegen, dus dit heeft nog wel een staartje. Veel gevaar voor 
jonge fietsers, en ook veel kapotte wegen! Dus nu veel sluipverkeer en veel 
respectloos gedrag! Burgemeester zal dit meenemen! 
Na de rondvraag doet Teun een oproep aan mensen die kunnen stemmen via de 
Rabobank clubkascampagne. Er staan enkele projecten in vanuit 
Rheezerveen/Heemserveen; namelijk de Samenkomst en de Oranje vereniging.  
Dus stem! 
Tot slot geeft Teun aan dat wij een aantal jaren terug ons hard gemaakt hebben voor 
de school in Rheezerveen: deze blijft open en het leerlingenaantal loopt op. Super. 

 
 

7. Presentatie Familie en Erfrecht door Notaris Ronald Brinkman 
Tijdens een interactieve presentatie met behulp van veel praktijkvoorbeelden vertelt 
Ronald Brinkman, notaris bij Vechtstede Notarissen te Hardenberg ons allerlei zaken 
met betrekking tot Familierechten en Erfrecht. Een boeiende presentatie met allerlei 
tips en zaken die aan de orde moeten komen. 
De voorzitter bedankt hem hartelijk voor zijn bijdrage en 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. 
 
 

 


