VOORWOORD DOOR VOORZITTER GERRIT SCHIPPER

Voor U ligt het jaarboekje 2012 van Plaatselijk Belang Dedemsvaart.
In het boekje komt u, zoals gebruikelijk, een opsomming van zaken tegen waaraan wij het
afgelopen jaar aandacht hebben besteed.
Uit deze lijst van zaken is te zien dat het aanbod ook in 2012 weer groot is geweest. Een teken van
een gezonde bloeiende vereniging.
Steeds meer mensen weten ons te vinden via onze website www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl.
Op deze site zijn alle verslagen te vinden en ook worden hier de nieuwsbrieven van de vereniging
gepubliceerd.
Ook krijgen wij via ons e mail adres; info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl steeds meer gerichte
vragen. Het beleid van het bestuur is dat er binnen 2 á 3 dagen een antwoord op deze vragen
komt.
Het inloopspreekuur, dat iedere laatste maandag van de maand wordt gehouden, staat steeds meer
in de belangstelling van de inwoners. Op deze avond zijn er bestuursleden van de vereniging
aanwezig, die u te woord staan.
Twitter is het nieuwste medium waarop Plaatselijk Belang Dedemsvaart is te volgen. Het staat nog
in de kinderschoenen, maar wij hebben toch al enkele tientallen volgers.
En dan is er natuurlijk altijd nog de vertrouwde krant o.a. de Dedemsvaartse Courant, waarin te
lezen is waar wij ons mee bezig houden.
Wij als vereniging proberen zo veel mogelijk transparant bezig te zijn en staan altijd open voor
vragen, op- en aanmerkingen van de inwoners van Dedemsvaart.
De voorzitter
Gerrit Schipper.

Jaarpresentatie 2016
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Geachte leden, beste inwoners van Dedemsvaart e.o.
Geachte leden,

Bij het schrijven van dit jaaroverzicht schiet me de leus “Dedemsvaart, uw aandacht
meer dan waard” weer in herinnering: misschien een beetje uit de oude doos, maar goed
beschouwd nog steeds een terechte constatering! Bij u aan de keukentafel maar ook aan
Dit is de laatste keer dat ik een voorwoord schrijf voor de jaarvergadering van onze vereniging. Na
de
vergadertafel van Plaatselijk Belang hebben we het regelmatig over de ontwikkelingen
een periode van acht jaar zal ik tijdens de jaarvergadering op 18 april als voorzitter afscheid
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Gerrit Schipper.
vormen
bedacht om tussentijds te kunnen schakelen. We zien allerlei initiatieven waarbij
Voorzitter.zelf het voortouw nemen dan wel intensief worden betrokken bij planvorming
inwoners
en uitvoering van beleid. Ik benoem zo een aantal van die hoogtepunten uit 2016:
renovatie Oranjebuurt, uitbaggeren van watergangen in Rozenheim, bewoners van
Brandsveen die de toegang tot hun buurt markeren en verfraaien, de zeer geslaagde
burendag in de buurt van de Kotermeer. Kortom: laten we die eerder benoemde
aandacht voor ons dorp behouden want het doet er toe!
Denk met ons mee, bestook ons met uw ideeën en
kritische kanttekeningen. Zonder uw betrokkenheid en
inbreng kunnen wij niet aan de slag: we zijn er voor uw
belang: Plaatselijk Belang Dedemsvaart!
Hartelijke groet,
Meine Fernhout, voorzitter.
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UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Plaatselijk Belang Dedemsvaart en
Omgeving” d.d. maandag 10 april 2017 om 20.00 uur in de Baron, Julianastraat 54 te
Dedemsvaart.
DeGeachte
stukken
voor deze vergadering kunt u vanaf 5 april downloaden via de site :
leden,
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl

Dit is de laatste keer dat ik een voorwoord schrijf voor de jaarvergadering van onze vereniging. Na
AGENDA

een periode van acht jaar zal ik tijdens de jaarvergadering op 18 april als voorzitter afscheid
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schriftelijk in te dienen bij het bestuur tot voor aanvang van de vergadering

Gerrit
Schipper. (zijn er vooraf reeds vragen voor de rondvraag, wellicht kunt u ze
6. Rondvraag
Voorzitter.
voorafgaande aan de vergadering mailen naar info@plaatselijkbelangdedemsvaart.nl)

7. Sluiting
8. Pauze

Aansluitend aan het zakelijke gedeelte van de vergadering (na de pauze)
Gastsprekers
1. Presentatie Stichting de Makelij.
De Makelij is een sociale onderneming en is gehuisvest in de voormalige Jumbo aan de
Julianastraat. Het bedrijfje is gestart in 2014 en heeft inmiddels een stevige plaats
binnen de Dedemsvaartse gemeenschap.
De voorzitter van de Stichting, Wim Schunselaar en de koördinator Anne Meijer komen u
vertellen wie er werken in de Makelij, wat er gemaakt en verkocht wordt en wat de
bijdrage is aan de leefbaarheid van ons dorp!

2. Presentatie plannen Mercatorterrein.
Het al dan niet verplaatsen van de Aldi verhit de gemoederen in ons dorp. Jaap ten Hoor
is als projectontwikkelaar vastgoed nauw betrokken bij de planvorming voor het
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Dedemsvaart.

AGENDA
1.
2.
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2.VOORWOORD
Presentatie plannen
Mercatorterrein.
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VOORZITTER GERRIT SCHIPPER
Het al dan niet verplaatsen van de Aldi verhit de gemoederen in ons dorp. Jaap ten Hoor
is als projectontwikkelaar vastgoed nauw betrokken bij de planvorming voor het
Mercatorterrein waarbinnen de Aldi een plek zou kunnen krijgen. Hoe zien die plannen er
uit en is er wel meerwaarde voor zowel de inwoners als de middenstand van
Dedemsvaart? Jaap gaat het u presenteren en we zijn benieuwd naar uw reacties.
Geachte leden,

Dit is de laatste keer dat ik een voorwoord schrijf voor de jaarvergadering van onze vereniging. Na
een periode van acht jaar zal ik tijdens de jaarvergadering op 18 april als voorzitter afscheid
nemen van Plaatselijk Belang Dedemsvaart. Het is een mooie tijd geweest waarop ik met veel
voldoening terug kijk.
De laatste jaren is het taken pakket van Plaatselijk Belang behoorlijk uitgebreid. In het verleden
hielden wij ons vooral bezig met de fysieke veiligheid. Gaandeweg zijn hierbij ook maatschappelijke
zaken bijgekomen. Dit zijn zaken die wij samen met andere instellingen en verenigingen
Foto HVA terrein
oppakken.
Het is en wordt steeds belangrijker dat wij in ons dorp gezamenlijk optrekken. De
overheid zal zich steeds vaker en sneller terug trekken en als wij iets willen bereiken zullen wij als
bewoners de schouders er onder moeten zetten. Een goede samenleving creëer je met elkaar.
Ik ben ervan overtuigd dat onze vereniging zich in de toekomst voor alle zaken, die belangrijk zijn
voor ons dorp, in blijft zetten. Het zal niet altijd van vandaag op morgen geregeld kunnen worden
maar met het nodige uithoudingsvermogen en vereende krachten zal het zeker lukken. De nieuw
voorzitter wens ik veel succes toe bij de werkzaamheden. Ik heb daar veel vertrouwen in.
Ten slotte wil ik graag alle bestuursleden dank zeggen voor de goede samenwerking. Wij zijn altijd
in harmonie met elkaar om gegaan, wat ik erg waardeer. Voor de toekomst wens ik het bestuur en
de leden van de vereniging alle goeds toe.
Gerrit Schipper.
Voorzitter.
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Opening door voorzitter Gerrit Schipper
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen : Algemene Ledenvergadering d.d. 13 april 2015
Financiële stukken / verslag boekjaar 2015
4.a.
rekening en verantwoording boekjaar 2015 door Tinus de Vries
verslag
kascontrole
commissie
+ benoemen
lid kascontrole commissie
VOORWOORD
DOOR
VOORZITTER
GERRIT
SCHIPPER
vaststelling rekening en verantwoording boekjaar 2015
Bestuurssamenstelling PBD 2016
begroting 2016
4.b.
jaarverslag secretaresse
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hielden wij ons vooral bezig met de fysieke veiligheid. Gaandeweg zijn hierbij ook maatschappelijke
10. Pauze
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Ik ben ervan overtuigd dat onze vereniging zich in de toekomst voor alle zaken, die belangrijk zijn
voor ons dorp, in blijft zetten. Het zal niet altijd van vandaag op morgen geregeld kunnen worden
maar met het nodige uithoudingsvermogen en vereende krachten zal het zeker lukken. De nieuw
Aansluitend aan het zakelijke gedeelte van de vergadering (na de pauze) zal Ruben
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heeft op de inwoners van het dorp en de regio.

Gerrit
Schipper.zaken als het online winkelen, vergrijzing en toenemende winkel leegstand
Belangrijke
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komen aan de orde
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VERSLAG
LEDENVERGADERING
18-04-2016
VOORWOORD
DOOR VOORZITTER
GERRIT SCHIPPER
Verslag ledenvergadering, gehouden op 18-4-2016 in gebouw De Baron te Dedemsvaart.
Aanwezig : 58 leden / genodigden. (via presentielijst)
De ledenvergadering heeft plaatsgevonden op maandag 18 april 2016 in de Baron te
Geachte leden,
Dedemsvaart.
1. Opening door voorzitter Gerrit Schipper

Dit is de laatste keer dat ik een voorwoord schrijf voor de jaarvergadering van onze vereniging. Na
een periode
vande
acht
jaar zal ik
tijdens
de jaarvergadering op 18 april als voorzitter afscheid
Opening
door
voorzitter
Gerrit
Schipper.
nemen van Plaatselijk
Dedemsvaart.
is een mooie
geweest
waarop
ik met veel
Verwelkomd
worden Belang
burgermeester
PeterHet
Snijder,
Douwetijd
Prinsse
,Wim
Jongsman
voldoening terug kijk.
(nieuwe wijkagent) en de overige aanwezigen op de ledenvergadering.
De laatste jaren is het taken pakket van Plaatselijk Belang behoorlijk uitgebreid. In het verleden
Met
kennisgeving afwezig
hielden wij ons vooral bezig met de fysieke veiligheid. Gaandeweg zijn hierbij ook maatschappelijke
Tineke
Strijker
zaken bijgekomen.
Dit zijn zaken die wij samen met andere instellingen en verenigingen
Jan
de Vries
oppakken.
Het is en wordt steeds belangrijker dat wij in ons dorp gezamenlijk optrekken. De
Gastspreker
overheid zal zich steeds vaker en sneller terug trekken en als wij iets willen bereiken zullen wij als
Ruben
Visser;
zijn bijdrage
zalmoeten
gaan over
hetEen
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‘Actieplan
Centrum
bewoners
de schouders
er onder
zetten.
goede samenleving
creëer
je met elkaar.
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dat onze wij
vereniging
zichfunctionerend
in de toekomstaantrekkelijk
voor alle zaken,
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Dedemsvaart’.
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centrum,
dat zijn
voor ons dorp, in blijftheeft
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opHet
de zal
inwoners
van
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zaken
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het zeker
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Ik
heb
daar
veel
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Rabobank Clubkas Campagne
Ten slotte wil ik graag alle bestuursleden dank zeggen voor de goede samenwerking. Wij zijn altijd
Plaatselijk
Belang Dedemsvaart heeft meegedaan aan de actie van de Rabobank. De
in harmonie met elkaar om gegaan, wat ik erg waardeer. Voor de toekomst wens ik het bestuur en
basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank inspraak krijgen op de
de leden van de vereniging alle goeds toe.

verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het
lokale
verenigingsleven. Leden van de Rabobank konden hun stem uitbrengen om
Gerrit Schipper.
verenigingen
of stichtingen een warm hart toe te dragen. Plaatselijk Belang Dedemsvaart
Voorzitter.
heeft € 320,98 in ontvangst mogen nemen.
Samen doen
Begin 2015 is het Samen doen team West van start gegaan. Bewoners uit de gemeente
kunnen bij dit team terecht over vragen over zichzelf of iemand waar ze voor zorgen,
gaande over wonen / welzijn / zorg. Daarnaast kunnen bewoners hun zorgen en signalen
kwijt over iemand in de omgeving. De mensen uit het team van Samen doen helpen
zoeken naar een oplossing. Er wordt eerst gekeken naar wat er zelf gedaan kan worden
en welke hulp mensen in de omgeving kunnen bieden. Mocht dit geen oplossing bieden
wordt gekeken of er hulp van professionals nodig is.
o Gemeente veranderd voor jeugdzorg
o Hulp voor kleine zaken
o Er vinden overleggen plaats tussen het team van Samen doen, Plaatselijk Belang
en buurtverenigingen
o De buurtverenigingen zijn een belangrijke factor
o 11 april heeft er met alle Plaatselijk Belang verenigingen uit de regio in Lutten een
bijeenkomst plaatsgevonden.
Kotermeerstal
In de kotermeer speelt blauwalg nog steeds een grote rol. Er is gebruikt gemaakt van

7

een nieuwe ultrasone technologie. Het onderhoud laat te wensen over, het vraagt veel
aandacht, het is gebiedsgebonden werk.
Renovatie Oranjewijk
Hier heeft veel overleg van tevoren plaatsgevonden. Eind 2016 zal deze renovatie geheel
afgerond zijn.
Masterplan Centrum Dedemsvaart
Bouwblok West is gereed.
N377
De ‘levensader van Dedemsvaart’.
Andere punten hebben afgelopen jaar de
prioriteit gehad. Een lichtpunt is de realisatie
van een fietspad op de Industrieweg, vanaf
de parallelweg. Dit wordt dit jaar gerealiseerd.

Ledenaantal van 1256 per april 2016
Verslag kascontrole commissie + benoemen lid kascontrole commissie
De kascontrole is uitgevoerd door Adri Wessels en Dirk Drogt (laatstgenoemde is niet
aanwezig).
Adri ligt toe à we boeren achteruit.
Verzoek om decharge te verlenen aan de penningmeester Tinus de Vries.
Nieuw kaslid: Dhr. Ymker
Vaststellen rekening en verantwoording boekjaar 2015
De vergadering geeft akkoord voor penningmeester
Begroting 2016
Er is voor 2016 minder begroot voor de ledenwerving dan afgelopen jaar. In 2015 zijn
kleding en een beamer aangeschaft
4.b Jaarverslag secretaresse
o Bladhekken; wordt aandacht aan besteed door de gemeente
o Bloemen Julianastraat; komen
De secretaresse wordt bedankt.
5. Bestuursverkiezingen
o

Dodenherdenking
De dodenherdenking op 4 mei in Dedemsvaart vindt jaarlijks plaats in het gemeentepark
aan de Moerheimstraat. Een ontwikkeling hierin zijn de scholen die steeds meer
betrokken en aanwezig zijn tijdens de dodenherdenking.
Wijkagenten
Op 30.000 inwoners zijn er 3 wijkagenten
Digitaal dorpsplein
Het digitaal dorpsplein is een portaal waar mensen hun dorps portaal persoonlijk kunnen
instellen met functionaliteiten als: nieuws, activiteiten agenda, historie van het dorp,
soort dorps gerichte facebook pagina, boekenruil, wij helpen, digitale zorgverlening en
beeld bellen.
Het digitaal dorpsplein is nog in ontwikkeling, maar het fundament hiervoor is goed
neergezet. Dit zal komend jaar verder vorm krijgen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen mededelingen.
3. Notulen: Algemene ledenvergadering d.d. 13 april 2015
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Financiële stukken / verslag boekjaar 2015
4.a Rekening en verantwoording boekjaar 2015 door Tinus de Vries
Activiteiten sponsoring van het afgelopen jaar:
o Dedemsvaart Natuurlijk
o Passie Verhaal
o Verkeersregelaars, zij zijn aanwezig op de ledenvergadering 2016
o Burendag
o Dedemsvaria
o Dedemsvaart Loopt
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Ledenaantal van 1200 leden de meeste betalen automatisch, voor de leden die dit niet
willen hebben we drie mannen die het geld ophalen. Waarvan er vanavond twee
aanwezig zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar de heer Gerrit Schipper
Door het bestuur wordt kandidaat gesteld de heer Meine Fernhout

Involgde art. 7 lid 2 van de statuten hebben 10 of meer leden het recht een voordracht
voor een andere kandidaat. Schriftelijk in te dienen bij het bestuur tot voor aanvang van
de vergadering.
De vergadering stemt in met de door het bestuur voorgestelde voorzitter Meine
Fernhout.
De nieuwe voorzitter stelt zichzelf voor aan het publiek.
6. Digitaal dorpsplein
Stefan Mensink ligt aan het aanwezig publiek het digitaal dorpsplein toe.
o
o
o

Stefan ligt de site toe. Hij wil graag dat met 1 blik op de site de
Activiteitenkalender in zicht hebt!
Vechtdal College start met Top project à middels dit project wordt er
samengewerkt aan het digitaal dorpslein.
Bijeenkomst voor diverse verenigingen etc. om te plannen aan begin van het jaar
om activiteiten kort te sluiten

Glasvezelbuitenaf.nl
Cogas à initiatief voor glasvezel in het buitengebied in de hele gemeente Hardenberg.
De gemeente is hier niet bij betrokken. Ze willen dit jaar 4200 aansluitingen verrichten. 2
mei start de campagne de voorlichting hierover vindt plaats van 12 t/m 16 mei.
+/- 9,95 vastrecht per maand.
Hopen op 18 juli 50% te halen!
7. Fotowedstrijd 2015/2016 “uitreiking prijs mooiste foto”
Meine Fernhout heeft de mooiste foto uitgezocht. Deze foto is gemaakt door Gejo Klos.
8. Rondvraag
Dhr. Harthold
o De weg tussen Balkbrug en Nieuwleusen
Bordjes van 100 km/h tot 80 km/h.
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Dhr. Seinen (Otterwijk 15; buitengebied)
o Dhr. geeft aan dat de Otterswijk ??? zeer slecht is, daarnaast geeft hij aan dat de
bermene heel slecht zijn. De vergadering geeft aan dat dit de meegenomen wordt
in de begroting voor de komende 3 jaar.
Wim Jongsma
o Stelt zich voor als wijkagent samen met 2 collega’s wijkagenten bevindt hij zich in
het gebied Dedemsvaart en Balkbrug. Hij gaat voor veiligheid in Dedemsvaart.
Vragen aan hem konden gesteld worden in de pauze. Hij geeft aan dat hij van de
fietst ‘gehaald’ kan worden wanneer hij door het dorp fietst.
De plek om aangifte te doen bevindt zich in de Baron.
9. Sluiting
Afscheid Gerrit Schipper
o Plaatselijk Belang Dedemsvaart neemt afscheid van de voorzitter Gerrit Schipper
o Vanuit het bestuur houdt Stefan Mensink een praatje voor Gerrit Schipper
o Gerrit door alles heen!
o Harry biedt Gerrit een middagje uit aan namens het Plaatselijk Belang
o Ook burgemeester Peter Snijder spreekt Gerrit toe.
10.Pauze
Gastspreker Ruben Visser
Ruben Visser is van het adviesbureau Overmorgen
Samenwerken aan een sterk centrum!
In mei zal er een afronding plaatsvinden van het centrumplan.
Het belang van het centrum is om een centrale plek te bieden.
o Het nieuwe winkellandschap; duurzaam en biologisch, online winkelen is in de
afgelopen 5 jaar gegroeid van 4% naar 10%, vergrijzing en sfeer. Al deze
factoren spelen een belangrijke rol tegenwoordig.
o De impact van bovenstaande op Dedemsvaart is; minder bezoeker, meer
leegstand (16% leegstand) en minder besteding.
o Er wordt samengewerkt vanuit een actieplan
o Perspectief voor het centrum van Dedemsvaart; toewerken naar compact
winkelgebied!
o Visie ontwikkeling op toekomst van de Marktstraat
o Speerpunten:
1. Toewerken naar compact winkelgebied
2. Visie ontwikkelen op toekomst Markstraat
3. Nieuwe functie voor leegstaande panden
4. Kansen bieden voor en aantrekken van nieuw ondernemerschap
5. Vergroting van de centrum beleving vanuit goede basis: schoon / heel /
veilig
6. Verbeteren van het parkeren en het garanderen van de bereikbaarheid
7. Toekomstig bestendige centrumorganisatie inrichten
8. Versterken marketing en positionering van het centrum
Ze gaan aan de slag met concrete acties.
Actieplan centrum Dedemsvaart is een vliegwiel voor duurzame samenwerking.
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22.20 uur: einde vergadering

Jaarverslag
PBD
/ 2016
VOORWOORD
DOOR
VOORZITTER GERRIT SCHIPPER
9
Bestuursleden PBD : Meine Fernhout, Tineke Strijker, Tinus de Vries, Hanneke van Dijk, Hilda Kist,
Harry Drogt, Maus Westerbaan, Stefan Mensink, Peter Schlepers.
Doelstelling PBD : Het doel van de vereniging is het bevorderen van het algemeen welzijn van de
inwoners van Dedemsvaart en omgeving.

Geachte leden,
Waar heeft PBD zich zoal het afgelopen jaar mee bezig gehouden ?
Structureel maandelijks overleg met de gemeente Hardenberg
Dit is de laatste keer dat ik een voorwoord schrijf voor de jaarvergadering van onze vereniging. Na
een periodeontwikkelingen
van acht jaar zalinikDedemsvaart
tijdens de jaarvergadering
op 18 april
voorzitter afscheid
Belangrijke
e.o. en de inbreng
vanalsPBD.
nemen van Plaatselijk Belang Dedemsvaart. Het is een mooie tijd geweest waarop ik met veel
voldoening terug kijk.
De laatste jaren is het taken pakket van Plaatselijk Belang behoorlijk uitgebreid. In het verleden
Windmolens.
hielden wij ons vooral bezig met de fysieke veiligheid. Gaandeweg zijn hierbij ook maatschappelijke
Na
jarenlange
discussies
komt
dedie
besluitvorming
aanzien
van deen
realisatie
van de
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fase.
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wordt steedsvan
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dorp gezamenlijk
optrekken.
DeDe
bewoners
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uitstekend
inhoudelijke
overheid zal
zich betreffende
steeds vaker gebied
en sneller
terug zich
trekken
en als wijgeorganiseerd,
iets willen bereiken
zullen wij als
deskundigheid
ontwikkeld
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betrokkenheid
inspraak
vorm gegeven.
PBD elkaar.
heeft
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moeten
zetten. Eenen
goede
samenleving
creëer je met
Ikbijeenkomsten
ben ervan overtuigd
dat onze
zich de
in de
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allede
zaken,
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de
bezocht
en isvereniging
content over
besluitvorming
investeringen
die zijn
ons dorp, van
in blijft
zetten. Het zal niet
altijdgedaan
van vandaag
op morgen geregeld
kunnen worden
invoor
de kwaliteit
de leefomgeving
worden
in samenspraak
met de inwoners.
maar met
nodige
uithoudingsvermogen
vereende
krachten
zeker lukken.
nieuw
Verder
is erhet
naar
onze
mening een goede en
vorm
gevonden
om zal
als het
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regie
te
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in.
houden
op wens
de werking
van detoe
windmolens
en het voorkomen
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van overlast.
Ten slotte wil ik graag alle bestuursleden dank zeggen voor de goede samenwerking. Wij zijn altijd
Momenteel is men in afwachting van de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van
in harmonie met elkaar om gegaan, wat ik erg waardeer. Voor de toekomst wens ik het bestuur en
ingediende
beroepsschriften tegen het bestemmingsplan en inpasssingsplan. Wel worden
de leden van de vereniging alle goeds toe.

alvast de eerste voorbereidingen voor de bouw getroffen.
Wegen
en infrastructuur.
Gerrit Schipper.
Het
bestuur van PBD heeft maandelijks een overleg met de contactambtenaar van de
Voorzitter.
gemeente, de heer Jan de Vries. Een belangrijk hulpmiddel om onze inbreng te leveren
ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving. De inbreng van de
leden speelt hierbij een belangrijke rol: wat we te horen krijgen vanuit de
inloopspreekuren en wat u onder onze aandacht brengt via de mail. In 2016 hebben wij
o.a. aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen:
• Aanleg fietspaden Zuidwolderstraat en Industrieweg
• Pleidooi voor een voorsorteervak bij supermarkt de Lidl
• Aandacht voor gericht zout strooien op de fietspaden tijdens de vorstperiodes
• Terugplaatsen van bladhekken in de herfsttijd
• Bebording aanbrengen in het centrum dat men weet dat er sprake is van een
Shared Space omgeving
• Aandacht voor bebording in het centrum met verwijzing naar de parkeerterreinen
• In beeld brengen van ambitie en onderhoudsplan/beheersplan Kotermeerstal als
aanzet voor een grotere buurtbetrokkenheid en inspraak bij deze leefomgeving
• Groot onderhoud van de Hoofdvaart en aandacht voor de goede aansluiting van
op- en afritten van aanwonenden
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•
•

•

Prioriteitsstelling groot onderhoud
wegen in 2017 e.v.
Renovatie Oranjebuurt en de
betrokkenheid van de bewoners
zelf en de evaluatie van de eindresultaten.
Meedenken in de procedure rond het
opschonen van de watergangen in Rozenheim.

Koepel jeugd bij Chill Out.
In de aanloop naar het plaatsen van de koepel bij het jongerencentrum Chill Out
ontstond het nodige verzet bij de buurt. Het niet tijdig betrekken van de omgeving bij de
plannen gaf de nodige irritatie. Jongerenwerker Ruben Drost organiseerde een
inspraakavond voor de jeugd, de buurt en de gemeente. PBD mocht dit overleg – als
onafhankelijke partij – voorzitten. Iedereen kreeg gelegenheid zijn zegje te doen en met
de nodige uitleg en afstemming was de kou uit de lucht. Inmiddels is de koepel geplaatst
en feestelijk in gebruik genomen.
Glasvezel buitengebied.
Een leven zonder internet, TV en telefonie is anno 2017 onvoorstelbaar. Het is dan wel
noodzaak dat er goede infrastructuur aanwezig is voor een snelle verbinding en goed
bereik. In 2016 zijn de plannen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied hiertoe
uitgerold. Logisch dat de aanleg wel een 50% aandeel van de bevolking veronderstelde
om de plannen ook qua expoitatie te kunnen realiseren. PBD heeft zich sterk gemaakt de
bevolking tijdig en juist te informeren omtrent deze plannen en gelukkig met het
gewenste resultaat!
Politie, veiligheid en spreekuurlocatie.
De veiligheid in ons dorp heeft de voortdurende interesse van PBD. Het bestuur heeft ook
in 2016 regelmatig overlegd met de wijkagent Wim Jongsma, maar ook met
burgemeester Snijders en de ambtenaar veiligheid over de ontwikkelingen op dit gebied
binnen ons dorp. Er is zowel goed als slecht nieuws te melden wat betreft de visie van
PBD. Op basis van de veiligheidsscan van de Politie in het Vechtdal 2016 is er over de
hele linie een positieve ontwikkeling te constateren met uitzondering van de zogenaamde
internet-criminaliteit. Ook wordt gesignaleerd dat er toenemende problematiek is van
overlast door verwarde personen. De zorg van PBD zit vooral in de beschikbaarheid en
zichtbaarheid van de wijkagenten in ons dorp. De nationale politie heeft in 2016 kenbaar
gemaakt extra te willen investeren in de beschikbaarheid van wijkagenten. Wij zien daar
onvoldoende van terug. De kwantitatieve norm van één wijkagent per 5000 inwoners
wordt in ons dorp bij lange na niet gehaald. Sterker nog: één wijkagent op 12.000
inwoners (Dedemsvaart en Balkbrug) is volstrekt onvoldoende! Het opheffen van de
spreekuurlocatie van de Politie in de Baron versterkt het beeld van onvoldoende
zichtbaarheid. Wij hebben de indruk dat de politie bij calamiteiten snel en adequaat
uitrukt. Wij hebben echter onze twijfel bij de inzet aan de ‘voorkant’: de preventieve
investering van de politie (investeren in het netwerk, voorlichting, meedenken,
afstemmen met andere maatschappelijke organisaties).
Ambulancedienst.
Als PBD zijn we uitermate content met de realisatie van een ambulancepost in ons dorp
in 2016. Wij zijn een grote kern met veel inwoners en vinden het terecht dat er snel en
adequaat uitgerukt kan worden!
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Het digitale dorpsplein en het project Dedemsvaart In Verbinding.
Een aantal maatschappelijke organisaties heeft in 2016 het initiatief genomen nauwer te
gaan samenwerken. De Baron, de bibliotheek, het Samen Doen Team en PBD hebben
hierin het voortouw genomen. Uitgangspunt is dat er veel organisaties actief zijn maar
dat er nog onvoldoende afstemming is en kruisbestuiving. Inmiddels zijn er meerdere
organisaties aangesloten: Zeven Linden, Vechtdal, Van Dedem Marke, de Stuw. Per
kwartaal ontmoeten de vertegenwoordigers elkaar en er zijn een aantal projecten in gang

gezet: Jong en Oud Verbinden, Communicatie, Laaggeletterdheid. PBD heeft als lid van
de regiegroep een aanjagende functie. Inmiddels is het digitale dorpsplein nadrukkelijk
gepositioneerd als kapstok om de communicatie richting elkaar en inwoners vorm te
geven. Namens PBD hebben we Wout Otter bereid gevonden het digitale dorpsplein
verder te promoten.
PBD en het netwerk.
Het is belangrijk dat het bestuur PBD weet wat er speelt in het dorp. Zo hebben we in
2016 onze ledenvereniging onder de aandacht gebracht van de bevolking en dat heeft
ons toch weer zo’n 50 nieuwe leden opgeleverd. We zoeken naar wegen om het contact
met onze leden te intensiveren. Onze facebook-pagina wordt goed bezocht. We zijn
voornemens om nieuwe inwoners van het dorp jaarlijks uit te nodigen voor een
kennismakingsbijeenkomst in samenwerking met het gemeentebestuur en andere
belangrijke geledingen in ons dorp (bijvoorbeeld de HVA). We willen meer zichtbaar zijn
in de ondersteuning van burgerinitiatieven in de buurten en wijken. Verder organiseert
PBD nu tenminste eenmaal per jaar een overleg met vertegenwoordigers van de lokale
politiek om bij hen aandacht te vragen voor lokale ontwikkelingen dan wel knelpunten. In
2016 heeft PBD deelgenomen aan een gezamenlijk overleg van Plaatselijk Belangen in de
gemeente Hardenberg. In 2017 zal dit overleg opnieuw plaatsvinden en dan is PBD
gastheer. Nuttig om van elkaar te leren en waar nodig krachten te bundelen.
Binnen de gemeente Hardenberg fungeert de zogenaamde Participatie Raad Hardenberg,
Dit is een adviesorgaan van de gemeente op het vlak van het sociaal domein. Binnen
deze Raad is ook een zetel voor de gezamenlijke plaatselijk belangen-organisaties in de
gemeente. De voorzitter van PBD vervult deze plaats met ingang van eind 2016.
Voort vindt tenminste eenmaal per jaar bestuurlijk overleg plaats tussen PBD en
gebiedsbestuurder namens het college van burgemeester en wethouders. Voor
Dedemsvaart is dat burgemeester Snijders. Dit overleg heeft plaats gevonden in het
voorjaar van 2016 alsmede begin 2017.
Belangrijke inbreng in het beleid van PBD wordt uiteraard geleverd door de leden van de
vereniging en de overige inwoners van het dorp. Daartoe is het inloopspreekuur een
goed instrument. Hoewel niet massaal bezocht willen we dit toch voortzetten in 2017.
Dodenherdenking.
Ook in 2016 mocht PBD in nauwe samenwerking met anderen de dodenherdenking
organiseren. We mogen terugkijken op een goed bezochte bijeenkomst met een
indrukwekkende spreker, de muzikale omlijsting van Jubal, bijdragen van Scouting en de
jeugd van ons dorp. Met name ook tijdens een dergelijke herdenking ervaar je
dorpsgemeenschap te zijn. Uiteraard met oog voor de toekomst maar ook altijd met
respect voor de historie en voor allen die hebben bijgedragen aan onze vrede en
veiligheid.
Dedemsvaart: winkeldorp.
In 2016 heeft PBD volop meegedacht en meegesproken over de vormgeving van het
winkelcentrum van ons dorp. De toekomstplannen voorzien in een compact centrum aan
de zuidkant van de Julianastraat. Veranderend consumentengedrag, leegstand en een
voorzichtig oplevende economie geven richting aan deze plannen. PBD maakt zich zorgen
over de voortgang van de planvorming. Bovenal ontbreekt het nu aan duidelijke regie en
PBD hoopt dan ook dat het centrum-management met spoed wordt ingevuld. Ondanks de
plannen voor het compacte centrum zien we toch het gevaar van verrommeling en
hinken op meerdere gedachten: rondom Moerwijk is allerhande winkelbedrijvigheid
ontstaan en ook de initiatieven ten aanzien van het Mercator-terrein duiden niet op
samenhang.
Organisatie zorg en welzijn.
Cruciale taakgebieden in het sociaal domein zijn gedecentraliseerd naar de gemeente. De
Samen Doen Teams fungeren als integrale toegang tot voorzieningen op het vlak van
WMO, Participatiewet en jeugdzorg. Wij zijn blij met de nabijheid van dit team in de
Baron. Tegelijkertijd vinden wij de zichtbaarheid van de Samen Doen Teams nog
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onvoldoende uit de verf komen. Ook vragen wij ons af op welke wijze de inzet en
effectiviteit van het team wordt gevolgd: hoe werkt het nu in de praktijk, zijn de klanten
tevreden over beschikbaarheid en inzet van zorgverlening, waar wordt nu op gestuurd
etc.
Tenslotte.
Dit verslag beoogt niet alle contacten, onderwerpen, ontmoetingen, activiteiten op te
sommen die in 2016 de revue passeerden. We hebben ons beperkt tot de hoogtepunten
of althans de onderwerpen die het meest in het oog sprongen. En hopen dat het u als
lezer een beeld geeft van wat er leeft in uw dorp. En hoe wij daar als PBD op hebben
ingespeeld.
Communicatie richting leden / internet site
Communicatie veelal via pers, Facebook en via de internetsite www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
Overleg met buurtverenigingen
Het overleg met de buurtverenigingen heeft een vervolg gekregen ook in 2016 : 1 keer zijn de
buurtverenigingen en PBD bij elkaar gekomen. Wie kent zijn/haar buurt nu beter dan een
buurtvereniging.
Overleg met DMC
Tevens is er overleg met DMC om elkaar bij te
praten over de ontwikkelingen die er spelen op dat moment.
Organisatie Dodenherdenking
Jaarlijks organiseert PBD de dodenherdenking
op 4 mei. Indruk van de dodenherdenking 2016 :

Raads- en commissievergaderingen
PBD bezoekt regelmatig de Raads- en commissievergaderingen. Speciale aandacht voor de onderwerpen
aangaande Dedemsvaart.
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Gerrit Schipper.
Voorzitter.

10.909,00

7.500,00

10.388,25

7.700,00

Schadethermometer
:
Het opstellen van een schadethermometer. We willen graag zoveel mogelijk meldingen ontvangen
van schades/vernielingen in geheel Dedemsvaart. De schades/meldingen kunnen heel divers zijn, maar
alles is welkom. Aan iedere buurtvereniging is deze vraag ook voorgelegd.
Als PBD willen we ons er sterk voor maken dat er een goed fundament komt en dat we van hieruit
verder in gesprek kunnen met de gemeente. (denk aan de vele schades welke in de weekenden
plaatsvinden in ons dorp) vanaf heden kunt u deze schades melden via de website :
www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
INLOOPSPREEKUUR VOOR BURGERS : iedere laatste maandag van de maand van 19.00 – 19.30 uur
in gebouw ’De Baron. Het is ons aller gezamenlijk belang, dat er iets gedaan wordt als we signalen
krijgen vanuit de buurt.

WIJ HEBBEN U NODIG !
OM MET EEN ZO KRACHTIG MOGELIJKE STEM TE KUNNEN SPREKEN

14 website : www.plaatselijkbelangdedemsvaart.nl
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saldi en ontvangsten/uitgaven
VOORWOORD DOOROverzicht
VOORZITTER
GERRIT SCHIPPER
Saldo rekening courant (€ 85,82) + spaarrekening (€ 26.627,47)
Totale inkomsten
Rekening courant 2016
Rente spaarrekening 2016
Geachte leden,

Totale uitgaven 2016

€26.713,29

12.671,19
46,89
12.718,08
10.909,00

Dit is de laatste keer dat ik een voorwoord schrijf voor de jaarvergadering van onze vereniging. Na
een periode van acht jaar zal ik tijdens de jaarvergadering op 18 april als voorzitter afscheid
nemen
van Plaatselijk
is een mooie tijd geweest waarop ik
met veel
Saldo
rekening
courant (€Belang
586,-) Dedemsvaart.
+ spaarrekeningHet
(€ 27.936,32)
€ 28.522,32
voldoening terug kijk.
De laatste jaren is het taken pakket van Plaatselijk Belang behoorlijk uitgebreid. In het verleden
hielden wij ons vooral bezig met de fysieke veiligheid. Gaandeweg zijn hierbij ook maatschappelijke
2017
zaken bijgekomen. DitBEGROTING
zijn zaken die
wij samen met andere instellingen en verenigingen
oppakken. Het
is en wordt steeds belangrijker dat wij
in ons dorp gezamenlijk optrekken. De
Ontvangsten
Uitgaven
overheid zal zich steeds vaker en sneller terug trekken en als wij iets willen bereiken zullen wij als
Contributie
€ 6.050,Ledenwerving
€ 500,bewoners de schouders er onder moeten zetten. Een goede samenleving creëer je met elkaar.
Subsidie
1.904,- dat onze
Vergaderkosten
€ 2.500,Ik ben ervan €overtuigd
vereniging zich in de
toekomst voor alle zaken, die belangrijk zijn
voor ons dorp,
in blijft zetten.
Het zal niet
altijd van€vandaag
Rente
€ 50,Adm/secr.
Kosten
2.000,- op morgen geregeld kunnen worden
maar met het nodige uithoudingsvermogen en vereende krachten zal het zeker lukken. De nieuw
Acties
€ 3.000,voorzitter wens ik veel succes toe bij de werkzaamheden. Ik heb daar veel vertrouwen in.
Diversen/onvoorzien
- voor de goede samenwerking. Wij zijn altijd
Ten slotte wil ik graag alle bestuursleden
dank zeggen
in harmonie met
elkaar om gegaan,
Voor de toekomst wens ik het bestuur en
Totalen
€ 8.004,Totalen wat ik erg waardeer.
€ 8.000,de leden van de vereniging alle goeds toe.
Gerrit Schipper.
Voorzitter.

Foto’s Winkels Markt
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