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Plaatselijk Belang Oldemarkt 
Notulen Algemene Leden vergadering 2021 
Datum: 18 februari 2021, 19:30 – 20:30 
 
Aanwezig namens het bestuur: Gert ter Schure (GtS), Yvo Booisma (YB), 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) 
Aanwezige leden PBO: 59 leden aanwezig via ZOOM 

Notulist: Yvo Booisma, Secretaris PBO 

1. Opening van de Algemene Leden Vergadering 2021 

Melvin Smit is vanavond gevraagd de technische voorzitter te zijn. We vergaderen vanavond via Zoom en via 

whatsapp is een technische helpdesk beschikbaar. Het dagelijks bestuur is bij elkaar aanwezig, op Corona 

veilige afstand. De overige leden van het bestuur zijn aanwezig vanuit huis en herkenbaar met een speciale 

PBO achtergrond. De vergadering sluit uiterlijk om 20:30, zodat het dagelijks bestuur en technische 

ondersteuning voor de avondklok van 21:00 thuis kan arriveren.  

 

Melvin heet iedereen welkom en legt de regels uit voor de vergadering. Zo staat iedereen op ‘stil’ en kan 

men via de chat vragen delen, waarop de Secretaris zal antwoorden of tijdens de rondvraag laat behandelen. 

De vergadering wordt opgenomen. Leden die niet wensen opgenomen te worden, kunnen hun camera op 

uit zetten. 

 

Melvin geeft voorzitter Gert ter Schure het woord. De voorzitter heet iedereen welkom en dankt allen voor 

aanwezigheid via Zoom. In totaal zijn 59 leden online aanwezig tijdens de vergadering. Het bestuur van PBO 

heeft alle leden een door Dalzicht verzorgde borrelplank bij hen thuis afgegeven, om zo enigzins gezelschap 

vanuit huis met elkaar te delen.  

 

Een bijzonder welkom voor Wethouder Tiny Bijl (Gemeente Steenwijkerland), Eric Jonk (Gemeente 

Steenwijkerland) en Willem Sarlemijn (bestuur ECO). 

 

2. Goedkeuring Notulen ALV 27 februari 2020 
De notulen van de ALV 2020 zijn verder zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen / Ingekomen stukken 

Er zijn geen mededelingen. Er zijn meerdere vragen ontvangen via de e-mail. Deze worden tijdens de 

rondvraag behandeld en/of toegelicht. Tijdens de vergadering zijn een aantal vragen direct beantwoord in 

de chat door de secretaris. Kijk hiervoor de opgenomen video terug van de vergadering. 

 

4. Jaarverslag 2020 

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

te lezen. Ook is deze online te downloaden op: https://oldemarkt.info/wp-content/uploads/PBO-

Jaarverslag-2020-def.pdf  

 

Een aantal punten worden d.m.v. een presentatie toegelicht. Gert ter schure presenteert de terugblik, Wilco 

Verschuren de update inzake ondernemers vereniging, Margo Veenstra inzake Winkeliers, Yvo Booisma de 

vooruitblik en Karla Bult de eindbalans 2020 en begroting 2021. 

 

https://oldemarkt.info/wp-content/uploads/PBO-Jaarverslag-2020-def.pdf
https://oldemarkt.info/wp-content/uploads/PBO-Jaarverslag-2020-def.pdf
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Terugblik 2020 (Gert ter Schure) 

• Toelichting op dorpsonderzoek en kernpunten dorpsvisie 2020 – 2015 (ook in te zien via: 

https://oldemarkt.info/wp-content/uploads/Rapportage-Dorpsivisie-Oldemarkt-2020-2025.pdf) 

• Realisatie speelterrein ’t Westert. Speciale dank aan de bewoners van ’t Westert, Bercoop Fonds en 

Gemeente Steenwijkerland. 

• Vernieuwing Hoofdstraat. Speciale dank aan de werkgroep (bewoners Hoofdstraat) en gemeente 

Steenwijkerland. 

• Verbetering evenemententerrein in samenwerking met De Oldemarkter Feeststichting en gemeente 

Steenwijkerland. 

• Voucheractie ondernemers inzake Corona tijd 

• Digitale Meet&Greet Sinterklaas. Speciale dank aan de 4 ondernemers die dit mogelijk hebben gemaakt. 

• Vernieuwing VisitOldemarkt.com 

• PBO heeft zorg in het zonnetje gezet in 2020 

 

Ondernemend Oldemarkt (Wilco Verschuren) 

• Groei aantal leden 

• Netwerkbijeenkomsten 

• Nieuwjaarsreceptie Steenwijkerland 

• Gebruik digitale informatieschermen 

 

Winkeliersvereniging Oldemarkt (Margo Veenstra) 

• Verwelkoming nieuwe leden 

• Succesvolle decemberactie 

• Social Media initiatief Winkeliers 

 

Vooruitblik 2020 (Yvo Booisma) 

• Vernieuwing Toeristisch Overstap Punt (TOP) 

• Opwaardering Marktplein 

• Duurzame mobiliteit in samenwerking met Energie Corporatie Oldemarkt (ECO) 

• Stimulering (nieuwe) evenementen in 2021, mits geldende Corona maatregelen het toestaan 

 

5. Jaarrekening 2020 & Begroting 2021 

De penningmeester Karla Bult, licht met behulp van een presentatie de jaarrekening 2020 toe en tevens de 

begroting 2021.  Een aantal punten werden door Karla nader toegelicht: 

• Kapitaal op de balans is iets geslonken, doordat PBO dit jaar nauwelijks koppengeld heeft aangevraagd. 

Dit potje blijft staan voor 2021, waar het bij nieuwe projecten kan worden bijgelegd 

• Eenmalige gift Bercoop Fonds heeft gezorgd voor een minder impact op de balans. Dit dient wel aan een 

goed initiatief te worden besteed 

• In 2021 zijn er geen matrix inkomsten meer (afgeschaft door de gemeente), maar mogelijk wel 

inkomsten via zogenaamde inwonersinitiatieven. Hiervoor zijn een aantal plannen in de maak 

• Inkomsten natuurlijke leden is ongeveer gelijk en inkomsten ondernemers is flink gegroeid 

• Uitgaven 2021 zijn gericht op stimuleren van (nieuwe) evenementen, een mogelijk groots Koningsdag, 

Kerstmarkt, Kerstrondje en bijdragen aan lokale evenementen / activiteiten 

https://oldemarkt.info/wp-content/uploads/Rapportage-Dorpsivisie-Oldemarkt-2020-2025.pdf
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• Er kwam een vraag binnen via de chat inzake de kosten van de Sinterklaasactie. Antwoord: dit was de 

organisatie, kadootjes voor kinderen en kleine onkosten. PBO heeft een bijdrage gedaan in de kosten, 

alsmede ook het fungeren als boekhouder voor de organisatie. 

 

6. Verslag kascommissie 2020 en benoeming kascommissie 2021 

• Per e-mail is het verslag van Johan Borg en Gerard ten Have binnengekomen. Deze hebben via Zoom met 

de penningmeester de stukken bekeken en akkoord bevonden. De stukken zijn door de commissie 

getekend en online in te zien op: www.oldemarkt.info/plaatselijk-belang-oldemarkt  

• Benoeming kascommissie 2021: Gerard ten Have (2e jaar) en aftredend is Johan Borg. Johan wordt 

bedankt en opgevolgd door Gert-Jan Prakken. Alle leden zijn hiermee akkoord gegaan. 

 

7. Bestuursverkiezing 2021 

• Uittredend bestuursleden: geen 

• Nieuw: geen 

• Herkiesbaar: Gert ter Schure (voorzitter), Yvo Booisma (Secretaris) en Jan Bosch (bestuurslid)  

• De leden zijn unaniem akkoord gegaan met de benoemingen voor het bestuur van PBO in 2021 en wordt 

afgesloten met virtueel applaus. 

 

8. Rondvraag 

Als eerste worden de ingezonden vragen behandeld door de voorzitter: 

 

- Kan PBO zich inzetten voor het verbeteren van het eerste stuk van het Lange Pad (Kon Julianaweg tot aan 

het brugje)? Dat is bar slecht de rode schotse gravel is totaal verdwenen, een modderpad.  

Antwoord: Dat kan. Graag heeft het bestuur 1 op 1 overleg met de inzender, om het vervolgens samen met 

de gemeente Steenwijkerland te bespreken. 

- Hoe staat het met het tot stand brengen van levensloop bestendige woningen? 

Antwoord: PBO is in overleg met Wetland Wonen en neemt dit verzoek hierin mee. 

- Zou het plaatselijk belang wat kunnen doen aan het voormalig huis van Hogeterp dit is echt een rotte appel 

in Oldemarkt . 

Antwoord: Dat is ook voortgekomen uit het dorpsonderzoek. De voorzitter heeft met de eigenaar hierover 

gesproken en is geinformeerd dat werkzaamheden dit jaar weer gaan starten. 

- Waar ik mij erg aan stoor is het parkeren in de Hoofdstraat? Er zijn plekken gemaakt voor het parkeren maar 

ze staan overal. Meer controle door politie. 

Antwoord: PBO is hiervan op de hoogte en samen met de werkgroep Hoofdstraat is dit aangekaart bij de 

gemeente. Hierop wordt toegezien, maar blijft ook een kwestie van elkaar hierop aanspreken. 9 van de 10 

keer zijn het Oldemarkers. 

- Er is rond de ijsbaan een wandelpaadje en nu dacht ik dat er misschien ook een schelpenpaadje gemaakt kan 

worden om de nieuwe wijk "de Windsingel“ Ik loop daar zelf wel eens langs als het gras redelijk kort is. Het is 

een leuk rondje om te lopen vooral nu er ook wat bomen zijn geplant. Dat mogen er van mij ook best nog 

meer zijn overigens. 

Antwoord: Dat punt neemt PBO mee in haar overleg met de gemeente. 

- Graag zou ik iets willen inbrengen over het strooibeleid. Afgelopen sneeuwdagen was voor ons in Oldemarkt 

de 2e keer dat er zoveel sneeuw lag. De 1e keer waren wij al verbaasd dat er niet geschoven en gestrooid 

werd op de Eiklop, Zieltjes en Slootland. Afgelopen week was het niet anders. Zelf de 

Oosterbroekweg/Telwal was er geen doorkomen aan. Heb gelopen naar het dorp en zag dat bij het 

bruggetje bij de Veentjes ook geen doorkomen aan was. Vraag: Kan het bestuur bij de gemeente aankloppen 

dat zij in de toekomst daar meer aandacht aan kunnen besteden? 

http://www.oldemarkt.info/plaatselijk-belang-oldemarkt
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Antwoord: PBO heeft erop aangedrongen dat het strooibeleid wordt uitgebreid naar andere gebieden in 

Oldemarkt. Hiervoor is echter geen prioriteit (wel op doorgaande wegen). Inwoners kunnen altijd een 

melding doen bij de gemeente indien er nood is. 

- Vraag van de Stichting Landerijen: Hoe kunnen we Oldemarkt zo inrichten dat bewoners niet meer op latere 

leeftijd naar een verpleeghuis elders moeten? => Onze vraag aan de jaarvergadering van PBO. Willen de 

Oldemarkers zich hiervoor inzetten. Na de vergadering kunnen we nadenken hoe we dit gaan aanpakken. 

Antwoord: PBO staat hier zeker voor open. Graag heeft het bestuur een vervolg overleg met de Landerijen 

hoe we hieraan kunnen bijdragen. 

- Tijdens de vergadering zijn een aantal vragen direct via de chat beantwoord. Zie hiervoor de opname van de 

bijeenkomst op de website www.oldemarkt.info/plaatselijk-belang-oldemarkt  

 

 

 

9. Afsluiting 

De voorzitter sluit rond 20:30 vergadering en dankt alle leden van harte met aanwezigheid. Het dagelijks 

bestuur verlaat de ruimte en is in zijn geheel voor 21:00 thuis i.v.m. de geldende avondklok. 
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