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Dames en Heren, 
 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van Plaatselijk Belang Oldemarkt over het afgelopen jaar maart 2017- 
maart 2018.  
 
Namens het bestuur PBO 
 
Yvo Booisma, Secretaris  
 
 
Jaarverslag Vereniging  Plaatselijk Belang Oldemarkt 2017 
 
Sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 30 maart 2017  hebben de volgende leden zitting in 
het bestuur: 
Voorzitter:  Gert ter Schure 
Vice-voorzitter:  Dennis Hottinga 
Secretaris:  Marius Roel (tot 01-10-2017) 
(Interim) Secretaris: Yvo Booisma (vanaf 01-10-2017 – heden) 
Penningmeester: Bianca Lanenga 
Algemeen lid:  Djurre de Vries 
Algemeen lid:  Linda Bult 
Algemeen lid:  Ilse Blankvoort 
Algemeen lid:  Charley Malepaard 
Algemeen lid:  Jan Bosch 
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 
 
 

http://www.oldemarkt.info/
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Vergaderingen en Contacten 
PBO hield 11 Algemene Bestuursvergaderingen (AB). Op 30 maart 2017  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. PBO heeft  een bestuurslid als 
afgevaardigde in het algemeen bestuur van zwembad Tolhekke. Met de wijkagent is overleg geweest 
over de veiligheid in het dorp en activiteiten omtrent Oud en Nieuw.  
 
Contacten gemeente 
In 2017 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 matrixplannen en financiering hiervan, het realiseren van nieuwe speeltoestellen op slootland 
en de watersteeg, het plaatsen van vlaggenmasten en vlaggen ‘Welkom in Oldemarkt’, het verplaatsen 
van TOP, wateroverlast en egaliseren grond tegenover de COOP en het plan omtrent stimuleren van 
recreatie in- en om Oldemarkt. In het bestuur worden de besluitenlijsten en agenda’s van B&W, 
raadscommissies en raadsvergaderingen gevolgd. Zo nodig worden deze vergaderingen bezocht. PBO 
ontvangt jaarlijks een overzicht met adressen van nieuwe bewoners in Oldemarkt, welke PBO 
persoonlijk bezoekt om welkom te heten in Oldemarkt en het nut van PBO toe te lichten 
 
Zilveren Handje 
Op de Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 5 januari 2018, die samen met Dalzicht was georganiseerd, werd 
voor de negende 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, Eddie 
Scholten en Angela Meijerink. Er waren afgelopen jaar 3 personen genomineerd voor de “Oldemaarker 
van 2017”. Aan het eind van 2017 konden de inwoners hieruit de “Oldemaarker van 2017” kiezen. De 
titel ging naar Marieke Pit. Marieke is de initiatiefneemster van het jaarlijkse Kerstrondje en trok zeven 
jaar deze kar. Ook richtte ze het project Liftpaal op. Jarenlang was Marieke actief bestuurslid bij 
kinderopvang Kiekeboe en voor Plaatselijk Belang Oldemarkt. Tevens zorgt zij via de media, Facebook, 
de site Leuke dingen Oldemarkt dat de vele dorpsactiviteiten verspreid worden. Marieke kreeg het 
gouden handje omgehangen door de voorzitter van PBO, Gert ter Schure.  De receptie werd 
opgeluisterd met muziek van de band The Roadies uit Oldemarkt.  
      
Ondernemers 
Voor de ondernemers is eind 2017 afgesloten met een feestelijke eindejaarsborrel en een nieuwe start 
gemaakt door de werkgroep Ondernemers om in 2018 meerdere netwerkavonden te organiseren. 
Omdat in 2017 er geen netwerkavonden zijn georganiseeerd, wordt in 2018 dit gecompenseert door 
een 5-tal speciale thema avonden te organseren met externe sprekers die waardevol zijn voor de 
ondernemers in Oldemarkt.  
 
TOP 
In samenwerking met Marketing Oost is TOP verplaatst naar de Hareweg (rotonde) bij de 
Waterbuffelfarm. Hier was al een rustplaats voor toeristen op de fiets (picknick bankjes) en is vanaf de 
doorgaande weg goed zichtbaar. Toeristen kunnen gemakkelijk de auto buurt parkeren en de 
fietsroute kaart bestuderen. Op de achterkant van de kaart heeft PBO een kaart van Oldemarkt laten 
maken met daarop de belangrijkste trekplesiters van Oldemarkt en een wandelroute door het dorp. 
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Goedkeuring projecten Matrixplannen 2017 
PBO heeft in 2017 goedkeuring ontvangen van de Gemeente Steenwijkerland voor twee ingezonden 
projecten. Dit betreffen het realiseren van een speelplaats met speeltoestelling op de Watersteeg en 
het vervangen en bijzetten van speeltoestellen op Slootland. Voor de zomer van 2018 worden beide 
projecten gerealiseerd in nauw overleg met de bewoners en de Gemeente. 
 
Grond COOP 
In overleg met de Gemeente en op herhaaldelijk verzoek van PBO is het stuk braakliggend grond 
tegenover de COOP inmiddels geegaliseerd en afgezet middels een hekwerk. In de winter liep het veld 
vol met water en leverde mogelijk gevaarlijkse situaties op voor kinderen en (huis)dieren in verband 
met diepe gaten en modderpoelen. Voor het voorjaar van 2018 wordt het nog ingezaaid met gras. 
 
Elektrische aansluiting winterverlichting Hoofdstraat 
In 2017 is er goedkeuring gekomen vanuit de Gemeente Steenwijkerland om matrixgeld te besteden 
aan het aansluiten van de winterverlichting op nieuw aan te leggen elektrische installatie in de 
hoofdstraat. Deze wordt aangesloten op de stroomvoorziening van de gemeente en wordt 
astronomisch  geschakeld zodat deze aangaat als het buiten donker wordt. PBO heeft in 2017 
meerdere offertes uitgevraagd (veelal lokaal, maar ook buitenaf) om een goede vergelijking te kunnen 
maken. Inmiddels zijn we in de laatse fase voor aanbesteding belandt en wordt de installatie naar 
verwachting voor de zomer van 2018 geplaatst. 
 
Liftpaal Genomineerd 
Liftpaal Oldemarkt was in 2017 genomineerd voor de Blije Reizigers Prijs van rialforum. Piet van Noort 
en Marieke Pit hebben op woensdag 29 november 2017 de werkgroep  ‘Nieuwe tijd voor Mobiliteit’ 
vertegenwoordigd en Oldemarkt op de kaart gezet. 
 
Schrikhekken + Bushalte Ossenzijlerweg 
Op aandringen van PBO zijn er zogenaamde Schrikhekken geplaatst langs de Ossenzijlerweg richting 
Ossenzijl. Dit moet fietsers afschrikken om via de provinciale weg naar Ossenzijl te fietsen. Ook is de 
bushalte terplaatste verhoogt en beter toegankelijk voor minder valide mensen. 
 
Marktplein Oldemarkt  
In 2017 is op Koningsdag evenals het voorgaande jaar een vrijmarkt ( 9.00 – 12.00 uur) georganiseerd 
De markt was wederom een succes. De opzet is om de markt ook in de komende jaren te organiseren, 
wellicht wel op een andere locatie. Het Hof van Holland had een concert georganiseerd.   
 
Sinterklaasfeest 
De Sinterklaascommissie vanuit PB Oldemarkt kijkt terug op een geslaagd onthaal van Sinterklaas en 
zijn zwarte Pieten. Onder muzikale begeleiding van de Pietenband van Sinterklaas zette Sint op 
zaterdag 25 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 8e 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!.     
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Kerstboom versnipperen 
Op 30 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 website: www.oldemarkt.info. In 2017 is onze website sterk verbeterd. De lay-out is onder 
handen genomen, waardoor alle relevantie informatie nog beter is te vinden. De webmaster 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.  
 
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 jaarverslag 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. 
De kosten voor de vlaggen zijn: 

- Vlag klein  (70cm*100cm)   € 12,50  
- Vlag groot (150cm*100cm) € 25,- 

 
 
Stimulering toerisme in 2018 
2018 is voor PBO het jaar waarin toerisme centraal staat. Graag willen we de Oldemarkt op de kaart 
komt te staan en dat het een levendig dorp wordt in het toerisme seizoen. Om dit te bewerkstelligen 
heeft PBO in 2017 een plan gemaakt waarin er onderzoek is gedaan naar lokale toerisme, bestedingen 
en potentiele doelgroepen. Met deze informatie kunnen gerichte boodschappen worden 
gecommuniceerd naar nieuwe toeristen. In ieder geval wordt er zo snel mogelijk gestart met een 
nieuwe website voor toeristen (visitoldemarkt.com) en online (Youtube) fimpje om alle attracties, 
voorzieningen en Horeca op een centrale plaats aan te bieden. Ook wordt gekeken naar een centraal 
informatiepunt en kaartje van Oldemarkt met daarop de belangrijkste voorzieningen die relevant zijn 
voor toeristen. 
 

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 2018 in ons dorp te mogen begroeten. 
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