
Jaarverslag Vereniging  Plaatselijk Belang Oldemarkt 2016 
Sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 31 maart 2016 hebben de volgende leden zitting in 
het bestuur: 
Voorzitter:  Johan Borg 
Vice-voorzitter:  Dennis Hottinga 
Secretaris:  Hans Boerema 
Penningmeester: Bianca Lanenga 
Algemeen lid:  Djurre de Vries 
Algemeen lid:  Maica Limburg 
Algemeen lid:  Jan Bosch 
Algemeen lid:  Gert ter Schure 
Algemeen lid:  Andrea Prins   
Algemeen lid:*  Wilco Verschuren 
Algemeen lid:*  Marcel Koetsier 
Algemeen lid:*  Rob Vos   
 
*) vertegenwoordigen de bedrijfsleden.   
 
PBO heeft sinds 2009 een zgn. ANBI-verklaring (algemeen nut beogende instelling), dat houdt in dat 
giften en contributies aan PBO fiscaal aftrekbaar zijn. Het RSIN nummer van de vereniging is 
804562568. De gegevens van de vereniging worden gepubliceerd op de website 
WWW.OLDEMARKT.INFO 
 
Vergaderingen en Contacten 
PBO hield 11 Algemene Bestuursvergaderingen (AB)  
Op 31 maart 2016  werd de ALV gehouden. 
Het bestuur heeft de jaarvergadering bijgewoond van het Kerspel, het voorzittersoverleg van alle 
kernen en wijken, de mobiliteitssessies van provincie en gemeente.  
Verder zijn er contacten geweest met Stichting De Landerijen en Vitaal Oldemarkt over de invulling 
van wensen uit het dorp. Met de wijkagente is diverse keren overleg geweest over de veiligheid in 
het dorp. 
Verder zijn op uitnodiging de openingen van nieuwe bedrijven en instellingen in Oldemarkt 
bijgewoond, zoals de opening van De Landerijen, Oma’s Brocante, Kluswijs, Margo drogisterij. 
 
Contacten gemeente 
In 2016 zijn er diverse gesprekken geweest met ambtenaren van de gemeente en wethouders. 
De contacten met ambtenaren van de gemeente waren gericht op een veelheid aan onderwerpen, 
zoals de woonproblematiek in Oldemarkt, de Toekomstvisie Oldemarkt, het bewonersonderzoek en 
de woonvisie van de gemeente, de situatie (wateroverlast en groenvoorziening)  rondom de 
pannakooi, mobiliteitsvraagstukken, etc. 
In het bestuur worden de besluitenlijsten en agenda’s van B&W, raadscommissies en 
raadsvergaderingen gevolgd. Zo nodig worden deze vergaderingen bezocht. 
 
Zilveren Handje 
Op de Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari 2017, die samen met Dalzicht was georganiseerd, werd 
voor de achtste keer de “Oldemaarker van het Jaar” uitgeroepen. 
In voorgaande jaren viel de eer te beurt aan Jan Menger, Adri Mintjes, Trees Bult, Jan Smit en Bertus 
Ernst ,Johannes van der Veen en Eddie Scholten. PBO had zelf 5 personen genomineerd voor de 
“Oldemaarker van 2016”. Aan het eind van 2016 konden de inwoners hieruit de “Oldemaarker van 
2016” kiezen. De titel ging naar de Angela Meijerink. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor diverse 
verenigingen in Oldemarkt. Zo was ze voorzitter van de Ondernemersvereniging Samen 

http://www.oldemarkt.info/


Sterk,brandweervrouw, en jarenlang voorzitter van de oudervereniging van de St.Bernardusschool en 
is ze dirigente van het kinderkoor de Willibrord zangertjes.  
De receptie werd opgeluisterd met muziek van de band Lose the Shoes uit Oldemarkt. 
      
Woonproblematiek 
In 2014 hebben wij u gemeld, dat onder druk van de gemeenteraad er door de gemeente gewerkt 
werd aan een “masterplan” om te voorzien in de woningbehoefte in Oldemarkt en het opvullen van 
de lege plekken in het dorp. 
De bouw in plan Oosterbroek is op gang gekomen. De eerste 2 onder 1 kapper is gereed en de 
verwachting is dat in 2017 gestart wordt met de bouw van 4 eengezinswoningen.In het plan bestaat 
de mogelijkheid om aanvankelijk 34 woningen en later nog eens 9 woningen voor de komende 10 
jaar te bouwen.    
De situatie met betrekking tot de bouwplannen voor 12 half vrijstaande woningen in het Mallegat is 
ongewijzigd.  
De gemeente heeft de grond van Heutink (tegenover de Coöp) overgenomen en gesaneerd. Deze 
lege plek in het dorp kan meegenomen worden in het masterplan.  
Het oude gemeentehuis is inmiddels gesloopt en de grond is tijdelijk in overleg met Vitaal Oldemarkt 
ingericht als speelplaats. 
In de voormalige Kerspelhof ( thans De Landerijen) heeft Woonconcept 14 sociale huur 
appartementen gerealiseerd. De woningen zowel voor jongeren als ouderen vallen onder de 
huurtoeslag. 
Met betrekking tot de eventuele bouw van appartementen in de oude drukkerij is geen voortgang 
gemaakt.  
 
Dorpsservice centrum Oldemarkt; De Landerijen 
In 2016 is de renovatie en uitbreiding van De Landerijen afgerond. Op 18 juni 2016 kon de opening 
worden gevierd. De Stichting De Landerijen, die de zalen exploiteert, kan de inwoners vele nieuwe 
faciliteiten bieden, zoals een ontmoetingsruimte met keuken, een jeu de boules baan, een filmzaal, 
een logeer/herstel appartement, een zaal voor opbaring en zalen voor vele verschillende activiteiten 
 
Nieuwe tijd voor mobiliteit 
PBO heeft deelgenomen aan de zittingen van provincie en gemeente over het verbeteren van de 
mobiliteit in de regio voor wat betreft de openbare voorzieningen. 
Per 1 januari 2017 zal de inzet van de regiotaxi wordt stopgezet. 
Verder lopen er projecten voor het reduceren van de buslijnen.In dit kader worden er 2 projecten 
onderscheiden. 
1.Project Buurtbus. 
De provincie kijkt naar een alternatief voor de buslijnen 75 (=Emmeloord-Blokzijl-Steenwijk) en 76 
(=Marknesse-Oldemarkt-Steenwijk). Deze lijnen hebben het karakter van een scholierenbus. In de 
ochtend en de middag zijn de lijnen goed gevuld maar daarbuiten zeker niet. Ook in de zomer is er 
maar een beperkte vraag naar OV. Uitgangspunt van dit project is dat de scholierenbediening de 
basis is, maar daarbuiten wordt gezocht naar een alternatief. Dat alternatief kan een buurtbus zijn. 
Voorstellen hiervoor worden verder uitgewerkt door een vervoerskundige. 
2.Project Liften 
Inrichten van een liftpaal en app en de daarbij behorende voorzieningen. Dit project is gerealiseerd in 
2016. 
 
 
Toekomstvisie Oldemarkt 
Op 10 maart 2016 heeft de gemeente in Dalzicht een bijeenkomst georganiseerd  om het project 
Toekomstvisie Oldemarkt van de grond te krijgen. Belangstellenden uit het dorp konden meepraten 
over dit onderwerp. PB heeft haar nota Toekomstvisie op de website staan. Aandachtspunten zijn 



met name het bevorderen van het toerisme en met name ook het watertoerisme. Hierover is overleg 
gevoerd met de gemeente over de problemen met het pontje en het bruggetje bij de Driewegsluis. 
Verder is er aandacht voor de sfeer in het dorp en met name de Hoofdstraat. Voor beide projecten 
zijn werkgroepen in het leven geroepen. De werkgroep “Hoofdstraat” heeft een subsidie gekregen 
van € 6.500 van de gemeente uit de Matrix 2016 voor het koppelen van de feestverlichting aan de 
bestaande infra structuur in de Hoofdstraat .   
Verder is er overleg geweest om het Toeristisch Overstap Punt (TOP punt) achter de muziekkapel op 
het Marktplein te verplaatsen naar een beter bereikbaar punt. 
 
Pannakooi 
De pannakooi, die in 2014 in gebruik is genomen, blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien. In 
2016 is een instructiebord geplaatst met spelregels voor het gebruik van de kooi en is aandacht 
besteed aan het probleem van de  wateroverlast d.m.v. het boren van gaten in de bodem. 
 
Veiligheid 
In 2016 is er verschillende keren overleg geweest met de wijkagent over de veiligheidsproblemen in 
het dorp, zoals de diefstallen in De Landerijen en de overval op de juwelier. De wijkagente Hilda van 
der Walle heeft op de jaarvergadering een inkijkje gegeven in haar werk als wijkagent. 
Verder is met de gemeente gesproken over de bewegwijzering langs de Ossenzijlseweg. Het gebruik 
door fietsers van deze verkeersweg dient zo veel mogelijk vermeden te worden.   
 
Samenwerking met Ondernemersvereniging Samen Sterk 
In 2016 is de Ondernemersvereniging Samen Sterk opgegaan in Plaatselijk Belang. Het voorstel tot 
samenvoeging van Plaatselijk Belang en Samen Sterk is in stemming gebracht bij de leden van PB op 
de jaarvergadering van PB op 31 maart 2016. Aangezien  er  geen quorum werd gehaald ( 2/3 van alle 
leden ) , is het voorstel opnieuw in stemming gebracht op de Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van PB op 13 april 2016. In deze vergadering heeft 2/3 van de aanwezige leden 
voor de aansluiting gestemd.  
Ca. 50 bedrijven zijn als bedrijfslid bij PB aangesloten. 
De vereniging organiseert netwerkbijeenkomsten voor de bedrijven en organiseert activiteiten voor  
de winkeliers in het dorp. 
 
 
Marktplein Oldemarkt  
In 2016 is op Koningsdag evenals het voorgaande jaar een vrijmarkt ( 9.00 – 12.00 uur) georganiseerd 
Als gevolg van het slechte weer moest uitgeweken worden van het Marktplein naar MFC Dalzicht. De 
markt was wederom een succes. De opzet is om de markt ook in de komende jaren te organiseren. 
Het Hof van Holland had een concert georganiseerd.   
 
Zomers Oldemarkt 
Op 16 juli j.l. is voor het tweede jaar op rij Zomers Oldemarkt georganiseerd. De belangstelling was 
onbevredigend en de tweede bijeenkomst van 20 augustus werd afgelast. 
 
Sinterklaasfeest 
De Sinterklaascommissie vanuit PB Oldemarkt kijkt terug op een geslaagd onthaal van Sinterklaas en 
zijn zwarte Pieten. Onder muzikale begeleiding van de Lende bloazers zette Sint op zaterdag 19 
november voet aan wal bij het Mallegat, waarna er een geslaagd kinderfeest in Dalzicht volgde. De 
Sinterklaascommissie bedankt alle vrijwilligers die meegeholpen hebben aan dit gezellige feest! 
 
 
 
 



Kerstrondje 
Het Kerstrondje Oldemarkt was voor de 7de keer op rij weer een succes. Op 35 verschillende locaties 
werd genoten van gratis workshops, demonstaties, tentoonstellingen, proeverijen, 
muziekuitvoeringen etc. De meeste locaties waren tevreden met de bezoekersaantallen. Van de trein 
en de tram werd goed gebruik gemaakt. Alle deelnemers, vrijwilligers en stagiaires bedanken we 
voor hun inzet en voor deze sfeervolle dag!.     
 
Kerstboom versnipperen 
Op 31 december zijn als voorheen met medewerking van vrijwilligers van het jongerencentrum Side 
Kick  kerstbomen versnipperd; dit om vernieling en brandstichting van o.a. buurtkerstbomen in de 
oudejaarsnacht te voorkomen. We kijken terug op een rustig verlopen oudejaarsnacht. 
 
Communicatie en PR 
PBO heeft een rubriek in het huis aan huis blad De IJsselhammer. 
Daarnaast beschikken we over onze eigen webstek: www.oldemarkt.info.  
De webmeester probeert deze actueel te houden. Verder vindt u op deze site de agenda van de 
verenigingsactiviteiten van Oldemarkt op basis van de input van instellingen en verenigingen, 
alsmede alle bij de wet voorgeschreven informatie van PBO op basis van haar ANBI status.De website 
is in 2016 vernieuwd. 
Actuele informatie wordt tevens als een kabelkrant verstrekt op het informatiescherm bij de COOP. 
Verder beschikt PBO over een facebook pagina “Leuke dingen in Oldemarkt” en de webstek 
www.oldemarktplaats.nl 
Het jaaroverzicht van PBO wordt huis aan huis bezorgd in Oldemarkt. 
 
De bekende groene vlag met het handje van Oldemarkt is te koop bij: 
Farnholt Books & Gifts, Hoofdstraat 21, 8375 AK Oldemarkt en bij de vereniging. 
 
Dankzeggingen 
Wij willen iedereen die PBO het afgelopen jaar heeft geholpen van harte bedanken. Ook is PBO dank 
verschuldigd aan alle vrijwilligers en verenigingen in Oldemarkt, die door hun activiteiten een 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp. 
PBO roept iedereen op om op zijn eigen wijze een bijdrage te leveren aan  deze leefbaarheid en 
daardoor ook aan het ontwikkelen van een prettige dorpsgemeenschap. 
Met deze wens sluit PBO dit jaarverslag af en hoopt u veelvuldig in goede gezondheid in 2017 in ons 
dorp te mogen begroeten. 
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