www.oldemarkt.info / www.visitoldemarkt.com

Dames en Heren,
Hierbij ontvangt u het jaarverslag van Plaatselijk Belang Oldemarkt over het afgelopen jaar, maart 2018
- janauri 2019. Graag tot ziens op de Algemene Leden Vergadering of Dorpsavond op vrijdag 1 februari
2019 in MFC Dalzicht.
Namens het bestuur PBO
Yvo Booisma, Secretaris

Jaarverslag Vereniging Plaatselijk Belang Oldemarkt 2018
Sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 22 maart 2018 hebben de volgende leden zitting in
het bestuur:
Voorzitter:
Gert ter Schure
Vice-voorzitter:
Dennis Hottinga
Secretaris:
Yvo Booisma
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:*
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
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Vergaderingen en Contacten
PBO hield in 2018, 11 Bestuursvergaderingen. Op 22 maart 2018 werd de Algemene Ledenvergadering
gehouden. Het bestuur heeft de jaarvergadering bijgewoond van het Kerspel, de mobiliteitssessies van
provincie en gemeentelijke overleggen. PBO heeft een bestuurslid als afgevaardigde in het algemeen
bestuur van zwembad Tolhekke.
Werkgroepen
Het bestuur van PBO verenigt een aantal werkgroepen (bestaande uit vrijwilligers en soms
bestuursleden), welke allemaal een activiteit of belang behartigen voor Oldemarkt. Zie hieronder voor
een overzicht van actieve werkgroepen in 2018 en haar primaire contactpersonen vanuit het bestuur
van PBO en waar zij (financiële) middelen beschikbaar voor heeft gesteld:

Werkgroep
Dorpsavond

Doelstelling
Organisatie jaarlijkse Dorpsavond / ALV Plaatselijk
Belang Oldemarkt.
Koningsdag
Organisatie jaarlijkse Koningsmarkt en
Koningsconcert.
Hoofdstraat
Verbeteren van de kwaliteit en inrichting
Hoofdstraat. Tevens aanschaf en installatie van
nieuwe LED winterverlichting.
Ledenwerving
Werving van natuurlijke leden voor PBO.
Buitenspeeldag
Organiseren van de jaarlijkse Buitenspeeldag.
Social Sofa
Organiseren en verantwoordelijk voor het
realiseren van nieuwe Social Sofa's in Oldemarkt,
ter ondersteuning van Sociale Cohesie.
Toerisme
Het ontwikkelen van een Toerisme plan voor
Oldemarkt en creatie van ondersteunende
middelen als VisitOldemarkt.com, Social Media
campagnes en samenwerking met de Gemeente
Steenwijkerland en Stichting Weerribben-Wieden
op het dossier Toerisme.
Sinterklaasintocht Organiseren van de jaarlijkse Sinterklaas intocht
met de werkgroep Sinterklaas.
Kerstrondje
Organiseren van het jaarlijkse Kerstrondje met de
werkgoep Kerstrondje.
Ondernemers
Behartigen van de belangen van ondernemers in
Oldemarkt en organiseren van de Netwerkavonden
voor ondernemers.
Digitaal
Optimaliseren en beheren van de Digitale
middelen voor PBO, zoals de website, Scherm bij
de COOP, geluidsinstallatie en beamer.
Winkeliers
Behartigen van de belangen van de Winkeliers in
Oldemarkt en organiseren van
Winkeliersoverleggen / Winkeliersacties.
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Contactpersoon PBO
Linda Bult
Djurre de Vries
Gert ter Schure

Jan Bosch
Charley Malepaard
Charley Malepaard

Yvo Booisma

Ilse Blankvoort
Bianca Lanenga
Wilco Verschuren

Dennis Hottinga

Marcel Koetsier

Contacten gemeente Steenwijkerland
In 2018 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 op de kaart zetten van Oldemarkt voor Toerisme,
het plaatsen van vlaggenmasten en vlaggen ‘Welkom in Oldemarkt’, het verplaatsen van TOP, het
verbeteren van het festival terrein, de situatie op de Lakeweg en het verbeteren van de staat van de
Hoofstraat. In het bestuur worden de besluitenlijsten en agenda’s van B&W, raadscommissies en
raadsvergaderingen gevolgd. Zo nodig werden deze vergaderingen bezocht.
Privacy Statement PBO (AVG)
PBO heeft op last van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 een privacy
statement opgesteld, waarin wordt uitgelegd welke gegevens van leden worden verwerkt en met welk
doeleinde. Ook staat vermeld hoe gegevens worden bewaard en is het proces beschreven hoe leden
gegevens kunnen laten wijzigen of inzien. De privacy statement is te vinden op:
http://oldemarkt.info/plaatselijk-belang-oldemarkt .
Publicaties in de media
In 2018 zijn er meerdere publicaties in de media geweest. Zo is er (bijna) maandelijks een publicatie
over nieuws van PBO in de IJsselhammer en is er aandacht geweest voor het thema Toerisme (artikelen
in de Stentor, Steenwijker Courant en Steenwijkerland Nieuws). Ook zijn er publicaties verschenen
over het Kerstrondje en de Sinterklaasintocht.
Hoofd thema Toerisme 2018
‘Oldemarkt lokt toerist uit Giethoorn’ was de Kop van het artikel in de Stentor van 9 juli 2018. Ook de
Steenwijkercourant berichtte ‘Oldemarkt opent nieuw TOP en website voor Toerisme’ op 6 juli j.l. In
2018 stond het thema Toerisme centraal voor PBO. Toerisme is namelijk groeiende in Nederland en
één van de toekomstige economische stimuli voor Oldemarkt en haar inwoners. De werkgroep
Toerisme heeft samen met inwoners en ondernemers in Oldemarkt een plan ontwikkeld om meer
toeristen te trekken. Onderdeel van het plan was om nadrukkelijk de verbinding maken met
Natuurpark Weerriben-Wieden en bepaalde (groene) doelgroepen naar Oldemarkt te verleiden.
Middelen die hiervoor zijn ingezet waren onder andere: 3 nieuwe vlaglocaties om Oldemarkt, de
nieuwe website www.visitoldemarkt.com, Social Media campagnes tijdens de zomer, Facebook- en
Instagram pagina’s en de samenwerking met Stichting Weerribben-Wieden en de gemeente
Steenwijkerland. Als reactie op Bidboek ‘Land van Weerribben en Wieden’ van de Gemeente
Steenwijkerland heeft PBO zich nadrukkelijk gepositioneerd om Oldemarkt in 2019 aantrekkelijker te
maken voor dagvullende arrangementen. De werkgroep Toerisme heeft samen met ondernemers
dagvullende arrangementen ontwikkeld, welke begin 2019 worden gepresenteerd. Ook wordt
Oldemarkt in de nieuwe gids van Weerribben-Wieden 2019 nadrukkelijk benoemd en worden leuke
dagjes uit in Oldemarkt aangeprezen.

TOP
Op 13 juli is de nieuwe locatie van het TOP (aan de rotonde Hareweg / N761) geopend door voormalig
Wethouder Oene Akkerman. De nieuwe locatie is op aandringen van PBO alsnog tijdig opgeleverd en
voorzien van nieuwe en actuele informatie voor toerisme over Oldemarkt en haar
bezienswaardigheden. Ook start hier de nieuwe digitale Wandelroute door Oldemarkt die in 2019
wordt gelanceerd.
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Ondernemers
Voor de ondernemers zijn er 5 netwerkavonden georganiseerd op diverse locaties. Onderwerpen
waren ‘Recreatie Weerribben-Wieden’, ‘Micro Economische ontwikkelingen’, ‘Samenwerkings
collectieven’, ‘Visit Oldemarkt’ en een nieuwjaarsborrel op 21 januari 2019. In 2018 hebben zich
meerdere nieuwe ondernemersleden aangemeld en met name op het gebied van Toerisme zijn er
nieuwe succesvolle samenwerkingen ontstaan. PBO is blij met deze ontwikkeling en roept alle
ondernemers uit Oldemarkt op om ook in 2019 zich te blijven verbinden, waarbij PBO graag het
platform en ondersteuning biedt.
Uitvoering Matrix projecten 2017
De matrix projecten waarvoor in 2017 budget voor is ontvangen zijn succesvol uitgevoerd. Dit
betreffen een speelplaats met speeltoestellen aan de Watersteeg en het vervangen en bijzetten van
speeltoestellen op Slootland.
Goedkeuring projecten Matrixplannen 2018
PBO heeft in 2018 goedkeuring ontvangen van de Gemeente Steenwijkerland voor drie ingezonden
projecten. Dit betreffen het ontwikkelen van middelen en stimulering Toerisme, realiseren van Social
Sofa’s en het aanschaffen van nieuwe LED-Winterverlichting en de installatie van de Elektrische
aansluiting in de Hoofdstraat. Deze projecten zijn inmiddels gestart en worden in de loop van 2019
afgerond.
Herinrichting / bestrating Hoofdstraat
De afgelopen twee jaar zijn er vele klachten bij PBO binnengekomen over de slechte staat van de
Hoofdstraat. Sinds 2017 is PBO met de gemeente Steenwijkerland in overleg om de situatie te
verbeteren. Twee aspecten waren hierbij cruciaal: beschikbaar budget en een plan vanuit bewoners.
Inmiddels is het budget toegezegd en ligt er een concept plan ontwikkeld door de werkgroep
Hoofdstraat. Op korte termijn wordt er een inloopavond gepland om de concept plannen te delen en
inspraak te kunnen doen voor inwoners en ondernemers van de Hoofdstraat. Realisatie van het plan /
herstrating zal in 2019 plaats gaan vinden.
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 – 2018
meerdere offertes uitgevraagd (veelal lokaal, maar ook buitenaf) om een goede vergelijking te kunnen
maken. De offertes voor de installatie blijken hoger uit te vallen dan vooraf voorzien en gebudgetteerd.
PBO heeft als onderdeel van de Matrixplannen 2018 additioneel budget aangevraagd om alsnog de
installatie te realiseren. Uitvoering hiervan zal samengaan met het vernieuwen van de Hoofdstraat,
omdat leidingen onder de weg voorzien moeten worden van nieuwe stroomkabels.
Koningsdag
In 2018 is op Koningsdag een vrijmarkt ( 9.00 – 12.00 uur) in Dalzicht georganiseerd. De markt was
dankzij de binnenlocatie en alle vrijwilligers een groot succes. De opzet is om de markt ook in de
komende jaren te organiseren, hopelijk bij goed weer in de buitenlucht. Het Hof van Holland had een
concert georganiseerd, met muziekale begeleiding van de Oldemarkter Fanfare en Jeduthun
Oldemarkt.
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Sportlaan
Vanaf het einde van de parallelweg naast de Sportlaan werd regelmatig illegaal de rotonde opgereden,
om zo niet te hoeven keren of om te rijden. Dit leverde overlast op voor bewoners en gevaarlijke
verkeerssituaties. In overleg met PBO heeft de gemeente Steenwijkerland nieuwe hagen aangeplant,
samen met lage paaltjes en ijzerdraad. Hiermee is de situatie aanzienlijk verbeterd en is het in principe
niet meer mogelijk om er langs te rijden.
Doorstart Jeugdhonk
Nadat het oude bestuur van SideKick de deuren in 2018 heeft gesloten, is er een enthousiaste groep
dames opgestaan om een nieuw concept te starten. Het nieuwe Jeugdhonk is er voor kinderen van de
basisschool die door het nieuwe continurooster al vroeg in de middag thuis dreigen te zitten. Om ze
iets leuks te bieden heeft het Jeugdhonk besloten Doemiddagen aan te bieden. Op deze middagen
(voorlopig de woensdag en donderdagmiddag) worden dan leuke activiteiten aangeboden zoals:
knutselen, buiten activiteiten, schilderen, handwerken, noem maar op. Ook zijn er voldoende
spelletjes aanwezig om na de activiteit met elkaar mee te spelen. PBO steunt dit nieuwe initiatief van
harte en heeft in 2018 een financiele bijdrage geschonken om de doorstart mede mogelijk te maken.
Herinrichting Kruisstraat
Buurtvereniging West-Ende heeft in 2018 bij de gemeente Steenwijkerland erop aangedrongen om
maatregelen te treffen tegen het te hard rijdende verkeer in de straat. PBO werd door de
buurtvereniging geïnformeerd over de klacht bij de gemeente, welke deze vervolgens heeft gesteund.
In 2019 zal de gemeente Steenwijkerland in overleg met de buurtvereniging West-Ende en PBO
verkeersremmende maatregelen treffen in de Kruisstraat om zo overlast en onveilige verkeerssituaties
te helpen voorkomen.
Sinterklaasfeest
De Sinterklaascommissie vanuit PBO kijkt terug op een geslaagd onthaal van Sinterklaas en zijn zwarte
Pieten. Onder muzikale begeleiding van de Pietenband van Sinterklaas zette Sint op zaterdag 24
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 9e keer op rij weer een succes. Op maar liefts 39 verschillende
locaties werd genoten van gratis workshops, demonstaties, tentoonstellingen, proeverijen,
muziekuitvoeringen etc. De meeste locaties waren tevreden met de bezoekersaantallen. Van de Tram
en authentieke koets, getrokken door 2 prachtige Friese paarden, werd goed gebruik gemaakt. Alle
deelnemers, vrijwilligers en stagiaires bedanken we voor hun inzet en voor deze sfeervolle dag!
Kerstboom versnipperen
Op 29 december zijn door de vrijwilligers van de vernieuwde Jeugdhonk kerstbomen versnipperd; dit
om vernieling en brandstichting van o.a. buurtkerstbomen in de oudejaarsnacht te voorkomen. We
kijken terug op een rustig verlopen oudejaarsnacht.
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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. 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 een speciale website
voor Toerisme: www.visitoldemarkt.com.
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,Dankzeggingen
Graag willen alle bestuursleden van PBO 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 hebben geleverd 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 2019 in ons dorp te mogen begroeten.
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