Plaatselijk Belang Oldemarkt
Notulen Algemene Leden Vergadering 2018
Datum: 22 maart 2018
Aanwezig namens het bestuur: Gert ter Schure (GtS), Bianca Lanenga (BL), Yvo
Booisma (YB), Charley Malepaard (CM), Linda Bult (LB), Djurre de Vries (DdV),
Dennis Hottinga (DH), Rob Vos (RV), Ilse Blankvoort (IB), Marcel Koetsier (MK)
Afwezig met aankondiging: Wilco Verschuren (WV), Jan Bosch (JB), Andrea
Prins (AP)
Aanwezige leden PBO: zie ingetekende lijst ALV 2018 (op verzoek beschikbaar)
Notulist: Yvo Booisma, Secretaris PBO
Actiehouder
1. Opening van de Algemene Leden Vergadering 2018
Gert ter Schure (Voorzitter PBO) opent de vergadering als voorzitter en
verwelkomt alle leden en bestuursleden bij deze jaarlijkse vergadering.
2. Goedkeuring Notulen ALV 30 maart 2017
 Opmerking Jan Smit: punt 4, project de Landerijen: er was het afgelopen jaar
een tekort in de begroting van € 6.000 euro en het lopende jaar gaat het erg
goed (naar verwachting binnen budget).
 De notulen van de ALV 2017 zijn verder zonder opmerkingen goedgekeurd.

YB

3. Mededelingen / Ingekomen stukken
Er is één ingekomen poststuk binnengekomen bij Gert ter Schure inzake het
verbeteren van fietsverbindingen in Oldemarkt. De afzender is anoniem en Gert
roept de aanwezige leden op om hierover met hem in gesprek te gaan na de
vergadering. Ook worden algemene kreten vermeld om meer te doen voor
Oldemarkt. Tijdens de vergadering licht het bestuur toe wat PBO voor Oldemarkt
allemaal heeft gedaan en gaat doen in 2018.

GtS

4. Jaarverslag 2017
Het jaarverslag is door alle leden kunnen lezen, doordat het huis-aan-huis is
verspreid. Een aantal punten worden doormiddel van een presentatie toegelicht:







Oldemaarker van het jaar: Marieke Pit
Realisatie van schrikhekken voor fietsers bij Mooi Oldemarkt
Verhoging van de Busstations aan de Ossenzijlerweg
Schoning van het kanaaltje achter de Watersteeg
Verplaatsing van TOP oldemarkt richting de Hare
Egalisering en inzaaiing van het braakliggende stuk grond tegenover COOP

Er is 1 vraag vanuit de leden inzake het stuk grond tegenover de COOP: Kunnen
hier geen parkeerplaatsen worden gerealiseerd? Gert antwoord dat dit niet PBO is,
maar aan de Gemeente Steenwijkerland. Zij is eigenaar van de grond en
onderzoekt de mogelijkheden voor project ontwikkelaars en/of Sociale
woningbouw.

1

5. Jaarrekening 2017 en Begroting 2018
De Penningmeester, Bianca Lanenga, licht met behulp van een presentatie de
jaarrekening 2017 toe en tevens de begroting voor 2018. 2017 is afgesloten met
een positief exploitatie resultaat. De begroting voor 2018 ligt lager door
afnemende contributiegelden en inzetbaar matrixgeld.

BL

6. Verslag kascommissie 2017
 Verslag door Martien Spitzen : alle euro’s zijn goed gecontroleerd door de
kascommissie. De kascommissie is blij met het werk van de
penningmeester en complimenteert Bianca Lanenga met het op orde
hebben van de boeken.
 Benoeming kascommissie 2018: Abe Dijkstra (1e jaar) en Jan Smit (2e jaar)
zijn gekozen tot de kascommissie 2018. Marieke Pit staat genoteerd op de
reservelijst.
7. Bestuursverkiezing 2018
 Uitredende bestuursleden: Marius Roel en Andrea Prins. Marius Roel
wordt bedankt voor zijn verdiensten en ontvangt uit handen van de
voorzitter een mooie gegraveerde pen als aandenken. Andrea Prins is
niet aanwezig, maar zal een bedankje ontvangen van de voorzitter.
 Herkiesbaar: Gert ter Schure (voorzitter), Jan Bosch (Bestuurslid)
 Nieuw: Yvo Booisma als Secretaris (heeft ad interim Marius Roel al
opgevolgd vanaf november 2017).
 De leden zijn unaniem akkoord gegaan met de benoemingen voor het
bestuur van PBO in 2018 en wordt afgesloten met applaus.

GtS

8. Lopende zaken
Er wordt middels een PowerPoint presentatie toelichting gegeven op de lopende
zaken waar PBO mee bezig is. Dit betreffen onder andere:
 Het plaatsen van 3 vlaggenmasten bij 3 toegangspoorten van Oldemarkt,
waar de verbinding wordt gelegd met Nationaal Park WeerribbenWieden.
 In 2018 wordt samen met de Gemeente een plan ontwikkeld voor het
verbeteren / herinrichten van de Hoofdstraat. PBO ontvangt veel
klachten over de slechte staat van de weg.
 In 2018 worden 2 speelterreinen aangelegd/aangepast: speelterrein bij
Slootland en een nieuw speelterrein bij de watersteeg.
 In 2018 staat het thema ‘ Recreatie ‘ centraal. Er is door de werkgroep
Recreatie een plan ontwikkeld waarbij de verbinding met Nationaal Park
Weerribben-Wieden wordt gelegd en de werkgroep heeft de ambitie om
Oldemarkt letterlijk en figuurlijk bij Toeristen op de kaart te zetten. Yvo
Booisma licht namens de werkgroep toe wie de doelgroepen zijn en hoe
deze worden benaderd via een nieuwe website (VisitOldemarkt.com),
Social Media en andere kanalen.
Vragen van leden naar aanleiding van de lopende zaken:




Jan Smit: Wordt de vlaggenmast vernieuwd die bij het nieuwe TOP-punt door
maai werkzaamheden zijn vernield? Antwoord Gert: hierover is PBO met de
Gemeente in overleg;
Jan Smit: kan er iets worden gedaan aan het Lange pad van Van veen tot aan
het bruggetje? Antwoord Gert: opnemen / MOR met de Gemeente
Steenwijkerland;
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Jan Smit: kan het aanbod van de Landerijen worden toegevoegd aan
VisitOldemarkt.com? Antwoord Yvo: de website is primair gericht voor
Toerisme, Oldemarkt.info is beter geschikt;
Jan Smit: Moet de fietskaart met fietsknooppunten ook worden aangepast bij
TOP nu deze wordt verplaatst? Antwoord Yvo: neemt PBO op met Marketing
Oost.

9. Rondvraag
Er wordt voor alle aanwezige leden de gelegenheid gegeven om vragen te stellen
aan het bestuur:
 Kan er iets worden gedaan aan de graskanten bij de uitweg bij de Hare?
Als het sneeuwt of regent ligt er veel bagger naast de weg, wat leidt tot
gladheid en gevaarlijke situaties (voorbeeld gegeven van de Ambulance
die van de weg is geraakt)?
 Antwoord: Dit moet worden aangegeven bij de Gemeente
middels een Melding Openbare Ruimte (MOR) en bij geen gehoor
kan PBO contact opnemen met de gemeente.


Kan er een parkeerverbod komen voor de Landerijen?
 Antwoord: Dit wordt in de volgende bestuursvergadering
besproken en indien het bestuur het eens is kan het worden
voorgelegd aan de Gemeente.



Jan Smit merkt op dat er een nieuw blad wordt verspreid vanuit de
Landerijen en mogelijk in samenwerking met PBO.
 Antwoord: Dit wordt inderdaad samen onderzocht.



Moet PBO iets doen aan laagvliegen in Oldemarkt?
 Antwoord: Op dit moment worden de ontwikkeling nauw gevolgd
door een bestuurslid van PBO en indien er onder de bevolking
behoefte is om zich te verenigen zal het bestuur van PBO
overwegen dit te ondersteunen.



Kan Oldemarkt (PBO) ook iets doen met Social Sofa’s?
 Antwoord: Dit bespreken we tijdens de volgende
bestuursvergadering en wordt mogelijk als Matrixplan ingediend.
Voorwaarde hiervoor is dat er voldoende enthousiasme is bij
inwoners om zich hiervoor in te zetten.

10. Presentatie Stichting Weerribben-Wieden
Er wordt ter afsluiting van de ALV een presentatie verzorgd door een
vertegenwoordiger van het bestuur Stichting Weerribben-Wieden. Onderwerpen
zijn de missie en organisatie van de stichting, haar verplichtingen en het plan voor
de komende jaren. Er worden door de leden van PBO vragen gesteld over het
opnemen van Oldemarkt in de Weerribben-Wieden gids, parkeren tijdens
evenementen (zoals schaatsen) en er wordt een idee geopperd om bordjes met
informatie bij oude / historische panden in Oldemark te plaatsen.
11. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle leden van harte met haar komst.
Het is belangrijke dat leden zich blijven melden tijdens de ALV om het beleid van
PBO te controleren en met ideeën te komen.
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