
Verslag Algemene Ledenvergadering 
Plaatselijk Belang Rheezerveen / Heemserveen e.o.  
Gehouden op maandag 23-3-2015 bij De Klimberg te Rheezerveen  
 
Totaal zijn er ruim 90 personen aanwezig. Daaronder als speciale gasten: Peter Snijders 
(gebiedsbestuurder / burgemeester), René de Vent (wethouder), Hillien Keuter (gebiedsambtenaar voor 
ons gebied), Jenne van der Vinne (wijkagent), medewerkers Team Samen Doen West en De Stuw.  
Verder zijn aanwezig een aantal raadsleden, veel buurtbewoners en het bestuur van PB.  
 
Agenda: 
 
1 Opening door de voorzitter Teun Wolbink, die iedereen welkom heet. Een speciaal welkom voor 

de gasten. Helaas verhinderd zijn Maurice Lunenborg (projectmanager N34), Nico Arkes 
(Staatsbosbeheer) en bestuurslid Lidy Veltink.  
.  

2 Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 24-03-2014 . 
Het verslag is gepubliceerd op de website van PB:  www.pbrheezerveenheemserveen.nl  
Twee vragen uit deze ALV zijn helaas blijven liggen. De eerste vraag (van Gerda Altena) betrof het 
domein zorg, de voorzitter zegt toe dit alsnog uit te zoeken. De tweede vraag (van Lefert 
Spoelman) ging over de tarieven voor afvalstoffen, die hoger zijn geworden i.p.v. de beloofde 
verlaging. De burgemeester licht toe dat de verhoging samenhangt met de bezuinigingen. De 
vuilverwerking moet kostendekkend zijn, er wordt echter niet aan verdiend door de gemeente. 
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 

3 Terugblik 2014 / actuele zaken / mededelingen. 
N34. In verband met verhindering van het projectteam N34 geeft de voorzitter van PB een kort 
overzicht van de stand van zaken. De werkzaamheden aan de N34 liggen stil sinds oktober 2014. 
Oorzaak van de vertraging vormen de gewijzigde plannen voor de aanpak van de N340, 
N48/N377. Dit heeft gevolgen voor de verkeersprognoses van de N34. Het geluidsonderzoek moet 
over omdat naar verwachting er nu minder geluidsoverlast zal zijn. Ook de voorbereiding van 
tunnel Lentersdijk, die reeds in vergevorderd stadium was, staat nu even in de ijskast. Het door PB 
ingezamelde geld voor de tunnel is geparkeerd. 
In 2014 is nog wel gewerkt aan de middenberm, de eiken zijn weggehaald en er komt nieuwe 
beplanting. PB heeft succesvol gepleit voor vervanging door beuken i.v.m. de eikenprocessierups. 
Windturbines. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding voor realisering van 10 
windturbines in Ommen/Hardenberg, de besluitvorming is in een vergevorderd stadium. De 
plaatsing van deze 10 valt buiten ons gebied. 
Glasvezel. Michiel Bouwhuis van Cogas vertelt over de laatste ontwikkelingen. Cogas heeft 
besloten om een plan te ontwikkelen zonder gebruik te maken van de subsidiëring door de 
provincie, omdat dit te lang duurt en te veel beperkingen oplegt. Er komt een ander 
financieringsmodel, hiervoor is nog toestemming nodig van aandeelhouders en financiers.  
Naar verwachting zal de aanleg snel kunnen starten, en zullen totaal zo’n 18000 huizen in het 
buitengebied aangesloten worden in een periode van ongeveer twee-en-een-half jaar. Er is een 
model ontwikkelt dat redelijk voordelig zal zijn voor gebruikers in het buitengebied, waar aanleg 
sowieso duurder is door de grote afstanden tussen/naar huizen. 
Onder de aanwezigen is wat scepsis omdat er al een aantal jaren beloofd is dat aanleg snel 
binnen bereik zou komen. Michiel Bouwhuis zegt toe dat er nu binnen twee maanden een concreet 
aanbod komt met meer details over het abonnement dat in de markt gezet wordt. 
Het streven is dat er meerdere aanbieders zijn, zodat er keus is. 
Teun Wolbink doet een globale peiling van de belangstelling in de zaal, die redelijk positief uitvalt. 

 
4 Financiële verantwoording over het jaar 2014.  

Het financieel verslag over 2014  is na controle akkoord bevonden door de  kascontrole-        
commissie bestaande uit Anneke Hamberg en Rob Doucet.  Alles zag er netjes uit, en aan de 
penningmeester Ineke Reiling wordt decharge verleend. De kascontrole-commissieleden worden 
door de voorzitter bedankt voor hun werkzaamheden. De kascommissie voor volgend jaar zal 
bestaan uit Rob Doucet en Dick van der Geest.    
 

5 Bestuursmutaties. 
Het bestuur stelt herbenoeming voor van Alie Bosscher, Otto Valk en Lidy Veltink (voor 3 jaar ) en 



van Martin Koopman (vooralsnog voor 1 jaar). Er zijn geen tegenkandidaten, en de herbenoeming 
vindt onder applaus plaats. 
Ineke Reiling stelt zich niet beschikbaar voor een volgende periode, om ruimte te maken voor een 
nieuw bestuurslid. Als opvolger stelt het bestuur voor te benoemen Anja Lenderink, zij wordt met 
applaus door de zaal verwelkomd als nieuw bestuurslid. 

 

6 Buurtapp. Teun Wolbink heeft het afgelopen jaar voorstellen gedaan voor wat nieuws. Als eerste 
was dat een welkomst-bloemetje voor nieuwe buurtbewoners, het tweede betrof een buurtapp. 
In het kader van buurtveiligheid is in Hardenberg een buurtapp ontwikkeld. Teun Wolbink is naar 
een informatieavond geweest, en wil dit graag in onze buurt introduceren. 
Jenne van der Vinne (wijkagent) geeft een presentatie over hoe dit in de praktijk werkt. Doel is om 
veiliger wijken te realiseren. Er wordt gebruik gemaakt van Whatsapp op smartphones, en het 
basisprincipe is SAAR: Signaleren, Alarmeren, Appen, Reageren.  
Bert Wermink heeft reeds in een deel van ons gebied een groeps-app opgezet. Het zou fijn zijn als 
dit uitgebreid kan worden voor ons hele gebied. Er is dan een extra groepsbeheerder nodig, aan 
de mensen in de zaal wordt een oproep gedaan zich hiervoor aan te melden. Er blijkt veel 
belangstelling, waaronder ook een 2e groepsbeheerder, Klaas Peter van Houten. 
Meedoen in een Whatsapp-groep kan door je aan te melden via de website van de gemeente 
Hardenberg, waar ook meer informatie is te vinden over de werkwijze: 
http://www.hardenberg.nl/wonen-leven/veiligheid/whatsapp-alertgroepen 
 
Buurkracht. René Boorsma van Enexis vertelt in het kort over een initiatief van Enexis op het 
gebied van duurzaamheid en om energie te besparen. Bewonersinitiatieven kunnen door 
Buurkracht ondersteund worden, zoals bv. het organiseren van bijeenkomsten, lenen van 
meetapparatuur, het beoordelen van offertes. Er is ook een web-portal waar iedere buurt een 
eigen pagina heeft, en inspiratie opgedaan kan worden. Belangstellenden kunnen zich in de pauze 
aanmelden bij René Boorsma, of later via PB. 
 
Heemserpoort. De afgelopen weken was er veel commotie over een voorstel van het College van 
B&W om asielzoekers tijdelijk te huisvesten op Heemserpoort. Er is intussen veel vergaderd en 
overlegd. Helaas heeft de politiek tot nu toe niet voldoende geluisterd naar signalen uit de buurt 
dat het grote aantal van 1000 asielzoekers in één keer als onwenselijk wordt ervaren. De voorzitter 
uit zijn teleurstelling daar over. In principe staat men positief tegenover de opvang van 
asielzoekers, maar wordt er gepleit voor kleinere aantallen en meer spreiding. Dit komt de 
leefbaarheid voor asielzoekers en van omwonenden ten goede. 
Er is een apart comité opgericht dat zich met dit onderwerp bezig houdt (net als bij windenergie). 
Het PB is hier blij mee en onderhoudt contacten met de groep, maar wil daar zelf niet in zitten om 
de onafhankelijkheid te bewaren.  
René de Vent meldt dat het principebesluit in maart is genomen door de gemeenteraad, met een 
aantal aandachtspunten over het vervolg. Samen met de omgeving (d.m.v. klankbordgroep) wil de 
gemeente toewerken naar een bestuursovereenkomst over dit onderwerp. 
 

7 Rondvraag. 
 Rob Doucet vraagt zich af waarom er geen begroting van PB is, en pleit voor een goede 
bestemming van het ruime financiële tegoed. Teun Wolbink legt uit dat een deel gereserveerd is 
voor de medefinanciering van de tunnel Lentersdijk te zijner tijd. Daarnaast kost het houden van 
grote (extra) vergaderingen zoals onlangs over Heemserpoort ook handen vol geld. 
Vanuit de zaal worden recente problemen met de riolering gemeld. Inmiddels blijkt de meeste 
overlast te zijn opgelost. 

 
Teun bedankt iedereen voor de komst en kondigt de pauze aan. Er is dan de mogelijkheid tot betaling van 
de contributie voor 2015. 
 
PAUZE 
 
8 Team Samen Doen West / Wethouder René de Vent / Eurowijzer.  

René de Vent vertelt dat de gemeente vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken heeft op het gebied van 
welzijn, (jeugd) zorg, werk en inkomen. De kosten van het zorgsysteem in Nederland zijn erg hoog, 
dit moet lager. Het systeem moet veranderen en kan efficiënter, het oude verzekeringsmodel is 
niet houdbaar meer.  
Rheezerveen valt onder Team Samen Doen West, Heemserveen onder Noord. Nicolien Niemeijer 



(gebiedsmanager West) vertelt over de werkwijze van de nieuwe organisatie, door hulp dichter bij 
de mensen te organiseren, waarbij alle disciplines met elkaar samenwerken. Wijkverpleging valt 
hier overigens niet onder, maar er is wel een intensieve samenwerking mee. Er wordt uitgegaan 
van participatie door de samenleving, “Samen doen“: wat kun je zelf doen, wat met hulp van 
mensen uit je omgeving. Lukt dat niet dan komt er maatwerk. 
Eurowijzer 
Marianne Kwant van De Stuw vertelt over de mogelijkheden van Eurowijzer voor mensen die in de 
schulden zitten. Niet altijd is dit eigen schuld, het kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door verlies van 
je baan, bij echtscheiding, keuzes die je maakt, waardedaling van je huis, enzovoort. Ook 
ondernemers komen steeds meer in de problemen. Eurowijzer houdt zich met name met preventie 
bezig, en wil ook netwerken verbinden (bv. diaconie, etc.). Er is ook een budgetteam (vrijwilligers) 
dat mensen kan helpen bij problemen. 

 

9 Sluiting. 

Na afloop was er voor iedereen een heerlijke gehaktbal en kon men een drankje halen bij de bar en nog 
wat napraten. 


