
Verslag Algemene Ledenvergadering 
Plaatselijk Belang Rheezerveen/Heemserveen e.o. 
Gehouden op maandag 25 maart 2018; Locatie: Camping De Klimberg te Rheezerveen. 
 
Er zijn ongeveer 75 personen aanwezig. 
 

1. Opening door voorzitter Teun Wolbink. Hij heet iedereen welkom en met name:  
Peter Snijders, (onze gebiedsbestuurder/burgemeester),  
David Korver(locatiemanager AZC) en Jan Nieuwenhuis (voorzitter Stichting 
Hartveilig Hardenberg). Verder een hartelijk welkom aan de buurtbewoners, een 
aantal raadleden en het bestuur van PB.  
Met kennisgeving afwezig zijn Ingrid Franken (contactambtenaar), Paul Masselink 
(wijkagent) en Frank Deterd Oude Weme (bestuurslid PB). 

 
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018 

Het verslag (2018) is gepubliceerd op de website van PB: 
www.pbrheezerveenheemserveen.nl   
Er zijn geen opmerkingen en/of vragen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Terugblik 2018/ actuele zaken/ mededelingen 
N34: De weg is klaar. Nu gaat het nog om de afwerking. Dit hele project was groots 
en had veel impact. Wij zijn blij dat uiteindelijk ook de fietstunnel (Watergat) geplaatst 
is. Er wordt veel gebruik van gemaakt. 
Zonneparken/ROVA: Er wordt gesproken en bekeken om drie zonneparken in ons 
gebied te plaatsen. We volgen deze ontwikkelingen op de voet.  
Ook op het terrein van de ROVA zal een zonnepark komen. Op dit moment is nog 
niet duidelijk wanneer deze gerealiseerd gaat worden.  
Beweegtuin Norwell Outdoor Fitness: Wij zijn bezig om een beweegtuin te 
plaatsen op het plein bij de basisschool. Dit in samenwerking met Norwell Outdoor 
Fitness. Er wordt een filmpje getoond van een soortgelijke beweegtuin. De directie en 
leerkrachten van de school zijn enthousiast. Wordt vervolgd. 
Whats app preventie borden: Ook zijn wij bezig om in ons gebied Whats app 
preventieborden te gaan plaatsen. Dit om de veiligheid van de buurt te vergroten. 
Drugsgebruik: De voorzitter geeft aan dat dit een onderwerp is wat niet zomaar 
onder het kleed geveegd mag worden. Laten wij samen op een positieve manier op 
elkaar letten en zorgen voor een veilige omgeving. Mochten er signalen zijn in onze 
omgeving: geef dit (desnoods anoniem) door! 
Na al deze onderwerpen geeft Teun het woord aan David Korver; locatiemanager van 
het AZC. 
AZC: David Korver verteld dat hij sinds oktober 2018 locatiemanager is. Hij heeft dit 
werk overgenomen van Liesbeth Kleisen. Op dit moment zijn er 570 bedden bezet 
van de 600/700 bedden die er zijn. Opgemerkt wordt dat de reguliere groep 
asielzoekers terug loopt maar er wel meer aanvragen zijn voor de pre-POL (Proces 
Opvang Locatie) plaatsen. Na overleg is ermee ingestemd om deze aanvragen te 
vermeerderen. Er is goed contact met de wijkagent en buurt. Ook het overleg met het 
omwonendenoverleg wordt door hem als zeer plezierig ervaren. De betrokkenheid is 
groot. Mochten er nog nieuwe ideeën zijn om het contact AZC en buurt te vergroten 
dan houdt hij zich aanbevolen. Deze ideeën kunnen aangedragen worden via de 
wijkagent of via het bestuur van PB. 
De voorzitter bedankt David en vraagt of Jan Nieuwenhuis, namens Stichting 
Hartveilig Hardenberg naar voren wil komen voor zijn presentatie. 
 

http://www.pbrheezerveenheemserveen.nl/


Stichting Hartveilig Hardenberg: Jan Nieuwenhuis (voorzitter) geeft ons een 
presentatie over het begin van de AED’s in Rheezerveen en Heemserveen. Naast 
een stuk geschiedenis, vanaf 2007 verteld hij over de huidige situatie.  
Op dit moment is de cirkel waarin gealarmeerd wordt bij een melding krap aan 
dekkend. In het verleden werden er bij elke nieuw te plaatsen AED ook tien 
hulpverleners aangesteld. Men zou graag meer hulpverleners willen hebben zodat 
heel gemeente Hardenberg voorzien is van genoeg AED’s en hulpverleners. 
Het onderhouden en verfijnen van AED’s is veel werk.  
Om meer AED’s aan te schaffen is een AED adoptieplan opgesteld 
(zie https://hartveilighardenberg.nl/aed-adoptieplan/ ).  
De AED’s worden na ongeveer acht tot tien jaar vervangen. Bij het vervangen van 
een AED is het belangrijk om te weten wie is eigenaar van de AED. Om dit te 
achterhalen gaan mensen van de stichting bij verschillende partijen langs om dit uit te 
zoeken.  
Vorig jaar heeft er een verandering plaatsgevonden. Hartveilig Hardenberg is nu een 
stichting. Er is een plan opgesteld met allerlei speerpunten. Een van de speerpunten 
is dat men wil weten of de alarmering goed werkt in het buitengebied en hoe de 
werking is van de nieuwe app (HartslagNu app). Ook gaat men bekijken hoe 
HartslagNu en HartveiligHardenberg omgaat met de privacy. 
Op woensdagavond 3 april zal hierover er een informatieavond gehouden worden. 
Na al deze informatie worden er vanuit de aanwezigen nog twee vragen gesteld: 

1. Hoe vaak worden de AED’s gebruikt? Voor de hele gemeente Hardenberg is 
dit ongeveer 14 á 15 keer per jaar. 

2. Geeft de stichting ook nazorg na een reanimatie? Er is nazorg; dit wordt 
gedaan door HartslagNu. Stichting Hartveilig Hardenberg zal altijd 
doorverwijzen naar de mogelijkheid tot nazorg. 

            Na deze presentatie bedankt Teun hem hartelijk voor alle informatie. Wij zullen dit  
            punt ook terug laten komen op een PB vergadering. 

 
4. Financiële verantwoording over het jaar 2018 

Teun geeft Gerrit Jan Timmer het woord. Hij geeft aan dat hij samen met Rob Doucet 
bij onze penningmeester Anja Lenderink is geweest. Ze zijn hartelijk ontvangen en 
onder het genot van een kop koffie hebben zij de kas gecontroleerd.  
Gerrit Jan geeft aan dat alles duidelijk omschreven was en Anja had alles goed voor 
elkaar. Kortom, er wordt decharge verleend aan Anja, die met applaus hartelijk 
bedankt werd. Dit jaar ontving de penningmeester een schriftelijk bewijs van de 
kascontrole. Deze zal worden toegevoegd bij de administratie. 
Volgend jaar zullen Rob Doucet en Jan Job Mol de kascontrole gaan uitvoeren. 
Na afloop waren er over het financieel verslag enkele opmerkingen; deze zijn 
besproken en waar nodig aangepast. 

 
5. Bestuursmutaties 

Aftredend zijn Martin Koopman, Otto Valk, Alie Bosscher en Frank Deterd Oude 
Weme. 
Alie Bosscher is aftredend en niet herkiesbaar. Teun bedankt Alie voor 7 jaar 
bestuurswerk waarbij zij o.a. als lid in de werkgroep glasvezel en industrieterreinen 
Haardijk/Heemserpoort verschillende werkzaamheden heeft gedaan. Zij wordt 
bedankt met een boeket bloemen en applaus vanuit de zaal. Haar plaats in het 
bestuur zal worden overgenomen door Henk Bosscher. Hij wordt met applaus van 
harte welkom geheten. 
Ook Otto Valk is aftredend en niet herkiesbaar. Teun geeft aan dat Otto 13 jaar in het 
bestuur van PB actief is geweest. Hierbij heeft hij met name veel werk verricht in de 
werkgroep N34. Teun bedankt hem voor al het werk wat hij gedaan heeft. Otto 
ontvangt een boeket bloemen en ook hij ontvangt applaus vanuit de zaal. 

https://hartveilighardenberg.nl/aed-adoptieplan/


De nieuwe plek in het bestuur voor Otto zal worden vervuld door Martijn Lawant. Hij 
wordt voorgesteld aan de mensen en Teun heet ook hem van harte welkom wat met 
applaus bekrachtigd wordt. 
Martin Koopman is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Op dit moment is er nog 
niemand die zijn plaats inneemt. Tot die tijd zal hij nog meedraaien in het PB bestuur. 
Teun bedankt Martin voor al zijn werk tot nu toe en hij wordt bedankt met een boeket 
bloemen en applaus vanuit de zaal.  
Het bestuur stelt herbenoeming voor van Frank Deterd Oude Weme.  
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 

Vanuit de zaal komen de volgende vragen: 
Onderhoud N34/Ommerweg (parallelweg, Noordkant) Wie is verantwoordelijk 
voor het onderhoud aan de parallelweg van de N34? Nu worden verschillende delen 
overgeslagen waardoor het er rommelig en slordig uitziet. Dit punt zal door het 
bestuur meegenomen worden naar de provincie. 
Tunnel bij De Witte Paal Op dit moment wordt er geregeld geen voorrang verleend 
wanneer men uit de tunnel komt (Ommerweg). Er zou hier een verkeersbord met 
‘einde voorrangsweg’ moeten komen. Ook dit punt wordt meegenomen door het 
bestuur. 
Bewegwijzeringsborden Rheezerveen Er is veel onduidelijkheid over hoe men op 
de parallelweg komt vanaf de N34. Rheezerveen is nu moeilijk te vinden. Dit zou 
ondervangen kunnen worden door de plaatsnaam Rheezerveen op te nemen op de 
bewegwijzeringsborden aan de N34/N36. Geregeld komen hier vragen over.  
Het bestuur heeft hier al contact over gehad met de provincie; zij sturen ons door 
naar Rijkswaterstaat. Dhr. Boerman van Rijkswaterstaat heeft toegezegd dit punt 
mee te nemen. Dit punt wordt zeker vervolgd. 
Compliment gemeente Hardenberg Er wordt een compliment gegeven aan de 
gemeente Hardenberg voor de goed georganiseerde avond in theater De 
Voorveghter voor alle vrijwilligers.  
Fietstunnel Watergat Kan hier een spiegel geplaatst worden voor de bocht? Dit om 
de veiligheid te vergroten. Je zit met het plaatsen van spiegels of andere objecten 
wel met vandalisme. Dit punt wordt meegenomen worden in een volgende PB 
vergadering. 
Glasvezel/Internet Iemand geeft aan problemen te hebben met internet/tv. Teun 
vraagt de aanwezigen of meer mensen dit herkennen. Deze personen en het 
probleem zijn genoteerd. Ook dit punt zal besproken worden door het bestuur en 
waar mogelijk opgelost worden.  

 
7. PAUZE  

In de pauze wordt aanwezigen de mogelijkheid gegeven tot het betalen van de 
contributie. 

 
8. Slager Hans Kuiper 

Op humoristische wijze vertelt slager Hans Kuiper hoe het vroeger ging in het 
slachthuis. Met ludieke gedichten over o.a. een varken werd het slagersvak van alle 
kanten besproken. Alle aanwezigen mochten verschillende soorten worst proeven en 
kon men zelf ook verschillende soorten worsten aanschaffen. 
Na zijn presentatie bedankte de voorzitter hem hartelijk voor zijn bijdrage en dit werd 
met 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. 


