
Plaatselijk Belang Oldemarkt 
Notulen Algemene Leden vergadering 2020 
Datum: 27 februari 2020 
Aanwezig namens het bestuur: Gert ter Schure (GtS), Karla Bult (KB), Linda Bult              
(LB), Dennis Hottinga (DH), Annelies van Wijk (AvW), Margo Veenstra (MV), Wilco 
Verschuren (WV), Jan Bosch (JB), Marcel Prins (MP), Jurgen Raafs (JR), Harry 
Koning(HK) 
Afwezig met aankondiging: Yvo Booisma (YB), Ilse Blankenvoort  (IB) 
Afwezig zonder aankondiging: Charley Malepaard (CM) 
Notulist: Harry Koning, algemeen lid PBO 

 

1. Opening van de Algemene Leden Vergadering 2020 

Gert ter Schure (Voorzitter PBO) opent de vergadering en verwelkomt alle leden en bestuursleden bij deze 

jaarlijkse vergadering. Een bijzonder welkom voor Kor van der Velde (Gemeente Steenwijkerland) 

en Ingeborg de Groot ( Gemeente Steenwijkerland). 

 

2. Goedkeuring Notulen ALV 1 februari 2019 
De notulen van de ALV 2019 zijn verder zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen / Ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen. Wel zijn een aantal vragen binnengekomen van Jan Smit. 

Deze worden, met goedkeuring van Jan, behandeld tijdens de rondvraag 

 

4. Jaarverslag 2019 

Het jaarverslag is dit jaar middels een mooie folder huis-aan-huis verspreid in Oldemarkt en door alle leden 

te lezen. Tevens zijn er exemplaren tijdens de ALV aanwezig. Een aantal punten worden d.m.v. een 

presentatie toegelicht: 

 

Terugblik 2019: 

• Plaatsing Social Sofa op 7 juli 2019 

• Toerisme: Luxe folder uitgegeven met attracties en bezienswaardigheden 

Digitale route opgestart, waarin alle Cultuurhistorische plekken in Oldemarkt worden toegelicht. 

Aangepaste TOP-kaart met QR-code 

• Realisatie Matrixprojecten  2019: Ontwikkeling Recreatiekaart & Winterverlichting Hoofdstraat 

• www.visitoldemarkt.com / https://www.youtube.com/watch?v=35gKc0BcTRk Belevingsfilm van het 

gebied Paasloo-Oldemarkt. 

• Bezoek B&W Steenwijkerland  bij de Landerijen. 

• Vrijwilligers van het jaar 2019 

• Sinterklaasintocht 2019 

• Kerstrondje 2019 

• Zwembad Tolhekke 

• Kertstpakkettenmarkt 

• Acties Winkeliersvereniging 

• Ondernemer van het jaar 

• Winkeliersvereniging: 3 nieuwe leden t.w.: Kleurslager, Kapper Doreen, D.de Vries Muziek 
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http://www.visitoldemarkt.com/
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Vooruitblik 2020: 

 

• 3 nieuwe Matrix projecten:   1. Evenemententerrein 

                                                    2. Speelterrein ’t Westert 

                                                    3. Dorpsplan 2020-2025 

• Herinrichting Hoofdstraat : Werk in Uitvoering . Planning gereed 1 april 2020 

• Eerste bevindingen enquête Dorpsplan 

• Opwaardering Marktplein 

• Bookingsite: www.visitoldemarkt.com 

• Goodybag voor nieuwe bewoners gemeente Steenwijkerland  / toeristen 

• Presentatie werkgroep 75 jaar vrijheid door Piet van Noort 

 

5. Jaarrekening 2019 & Begroting 2020 

De penningmeester Karla Bult, licht met behulp van een presentatie de jaarrekening 2019 toe en tevens de 

begroting 2020.  Een aantal punten werden door Karla nader toegelicht: 

• De uitgaven van het Kerstrondje viel hoger uit dan begroot. Dit kwam mede door de aanschaf van 3 

nieuwe spandoeken en meer  flyers dan gepland. Geheel in het kader van het 10 jarig bestaan. 

• Het scherm bij de COOP is nieuw 

• Aanschaf banieren: Deze moeten vervangen worden. Door de weersinvloeden zijn ze vervaagd. 

• Realisatie Matrixplan 2019: Winterverlichting / Lancering toeristische middelen / Social Sofa 

• Planning Matrix 2020 : Evenemententerrein / Speelterrein ’t Westert / Dorpsplan 2020-2025 

• Uitgaven 75 jaar vrijheid 

• Inkomsten Kerstmarkt is nieuw voor 2020 

• Aanschaffen van een nieuw scherm voor de jachthaven 

 

6. Verslag kascommissie 2019 en benoeming kascommissie 2020 

• Verslag door Abe Dijkstra: alle inkomsten en uitgaven zijn door de kascommissie gecontroleerd en goed 

bevonden. De kascommissie is blij met het werk van Karla Bult en complimenteert haar met het op orde 

hebben van de boeken. 

• Benoeming kascommissie 2020: Johan Borg (2e jaar) en aftredend is Abe Dijkstra. Abe wordt opgevolgd 

door Gerard ten  Have en Gert-Jan Prakken wordt gevraagd op de reservelijst door de voorzitter 

 

7. Bestuursverkiezing 2020 

• Uittredend bestuursleden: Ilse Blankenvoort en Charley Malepaard 

• Herkiesbaar: Linda Bult 

• Nieuw: Marcel Prins (algemeen bestuurslid), Jurgen Raafs (algemeen bestuurslid en Harry Koning 

(algemeen bestuurslid)  

• De leden zijn unaniem akkoord gegaan met de benoemingen voor het bestuur van PBO in 2020 en wordt 

afgesloten met applaus. 
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8. Presentatie Visie Recreatie & Toerisme Weerribben-Wieden 

Een zeer interessante presentatie werd gegeven door Ingeborg de Groot. Ingeborg is beleidsmedewerker 

duurzaam toerisme van de gemeente Steenwijkerland.  Hoofdthema van deze presentatie: Gebalanceerde, 

duurzame groei van toerisme en recreatie verspreid over Weeribben-Wieden tot stand brengen.  

Tijdens de presentatie kwamen een opmerking vanuit de zaal:  

• Fietspad Ossenzijl – Kalenberg is zeer slecht.  

Antwoord: Staat als # 1 op de agenda bij de gemeente om dit te verbeteren.  

 

9. Rondvraag 

Er wordt voor alle aanwezige leden de gelegenheid gegeven om vragen te stellen aan het bestuur: 

• Heeft PBO invloed op de bouwplannen in Oldemarkt? 

Antwoord: Bestuur PBO heeft geen invloed op de bouwplannen. 

 

• Heeft PBO contact met de nieuwe woningbouwvereniging Wetland Wonen? 

Antwoord: Ja, PBO heeft contact met deze organisatie 

 

• Zijn de oplaadpalen aan de Burg. Kuiperslaan geplaatst door de gemeente? 

Antwoord: Bij PBO is hier niets van bekend, zo ook of deze door de gemeente zijn geplaatst 

 

• De invalidenparkeerplaats bij de Katholieke kerk aan de Hoofdstraat, is dit een initiatief 

van de kerk of gemeente? 

Antwoord: Deze parkeerplaats is een initiatief geweest van de gemeente. 

 

• Opmerking: Het speelterrein ’t Westert dient  snel te worden aangepakt. Het terrein zorgt voor veel 

overlast door de geluidsoverlast van de georganiseerde feestjes die (te) lang doorgaan.. 

Antwoord:  Het speelterrein wordt dit jaar aangepakt, want het is onderdeel van het Matrixplan 2020 

 

 

10. Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle leden van harte met hun komst. 
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