Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang
_______________________________________________________________________________________
Donderdag 30 maart 2017 in Zaal Nieborg te Oosterhesselen
Aanwezig: 27 leden
Aanwezig het bestuur:
1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom om 20.06 uur en opent de vergadering.
2. Mededeling
De website is getroffen door een virus. Hier wordt aan gewerkt zodat de site zo spoedig
mogelijk weer in de lucht is
3. Jaarverslag
……. leest het sociaal jaarverslag voor. Zij brengt de volgende punten naar voren:
ooievaarsnest, stimuleringsfonds, AZC, Zr. Mohrpark, wijk- en dorpenronde
onderhoudsdagen, 4 mei herdenking, project glasvezel, ontwikkelingen bibliotheek,
project dorpsvisie.
4. Financieel jaarverslag
…….. laat de begroting en balans zien en ligt toe. De volgende vragen worden gesteld:
waarom gaat de 42.000 niet van de lopende rekening naar een spaarrekening?
Antwoord: er wordt op dit moment veel betaald, bovendien de rente is laag.
De onkosten voor 4 mei zijn verdubbeld, hoe komt dit? Antwoord: er zijn extra bloemen
gekocht in verband met een andere opzet, en voor het koor moest €300 worden betaald.
5. Verslag kascommissie
Er is een document opgesteld en ondertekend. De ALV dechargeert de penningmeester.
7. Zuster Mohrpark
Er worden foto's van nu, activiteiten en ideeën voor een volgende fase getoond. ………
heeft hiervoor een schets gemaakt met drie mogelijkheden. Er wordt een enquête
uitgedeeld om te onderzoeken wat de bevolking van OH van deze nieuwe ideeën vindt.
Deze enquête wordt op Facebook en in de eerstvolgende Hesselaer
geplaatst.
8. PAUZE
9. Bestuursverkiezing
……… treedt vanaf nu officieel in het bestuur. ……. heeft er een periode van 3 jaar
opzitten en heeft besloten om nog 3 jaar te blijven.
……. wordt bedankt voor 6 jaar trouwe dienst, geweldige inzet en haar bijdrage binnen
het bestuur van PB. Zij ontvangt een houten plank met daarop symbolisch een boom
geschilderd. Afgelopen maandag heeft zij zelf haar eigen boom geplant in het park.
………sprak daarna haar dank uit voor het vertrouwen en de gezelligheid en de enorme
schat aan ervaringen die zij heeft opgedaan. Het publiek geeft haar een welverdiend
warm applaus.
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- Glasvezel. Er wordt een kort filmpje van …… vertoond, waarin hij vertelt wat glasvezel
is en probeert de noodzaak ervan uit te leggen. Iedereen wordt uitgenodigd voor de info
avond op 26 april om 20.00 uur in de Hesselerhof of andere data in Gees, Dalen en
Wachtum. Er wordt nog een folder huis aan huis verspreid.
- Het gebouw van de kinderopvang staat nu inmiddels 4 jaar leeg. De gemeente heeft
beloofd dat het opgehaald wordt voor in depot, inmiddels is er toch een koper voor de
units en duurt het iets langer.
- Voormalig vormingscentrum. We zijn in gesprek met de gemeente, als er nieuwe
ontwikkelingen zijn brengen we u op de hoogte.
- Er is een pilot gemaakt door de gemeente Coevorden, zij hebben het idee dat
Oosterhesselen hierin wel een voortrekkersrol kan spelen. Het gaat om energiezuinig
bouwen en wonen.
- Onveilige verkeerssituatie. Na een klacht over te hard rijden op de Edveensweg, zal
hier door de gemeente aandacht aan besteed worden. Er komt een tijdelijke
snelheidsmeter.
- Het fietsverbod op de Klenkerweg is een lastig probleem, omdat mensen die hier
onbekend zijn de route door het dorp niet kennen. De gemeente heeft het onder de
aandacht en zoekt een oplossing.
- De bibliotheek in de Havingahoeve. De bibliotheek moet daar vertrekken, en een
nieuwe bestemming voor de bibliotheek is nog niet gevonden. De Hesselerhof heeft op
dit moment geen ruimte over, en wil maar kan ook niet de bestaande ruimtes vullen met
boeken van de bibliotheek. Suggesties zijn het Esdal, vleugel Irenelaan of een uitbreiding
aan de Hesselerhof. Er wordt voorgesteld aan crowdfunding te gaan doen om de bieb te
helpen behouden in Oosterhesselen. Andreas oppert om subsidie aan te vragen bij het
stimuleringsfonds voor de bibliotheek in combi met Esdal/Woert. De steun vanuit de
zaal zorgt ervoor dat we met nieuwe moed de zaak weer zullen oppakken. Een daarop
volgend aandachtspunt is dan natuurlijk, wat gebeurt er met het gebouw als de bieb
eruit is, ook dit heeft ook onze aandacht.
11. Rondvraag
- Vraag: welk tijdsbestek hebben jullie gerekend voor het park? Antwoord: Fase 1 en 2
zijn bijna klaar, de ideeën voor de speeltoestellen, dierenpark worden eerst nog
voorgelegd aan de inwoners van OH, want het park is van Oosterhesselen niet van
Plaatselijk Belang
- Lid: Op de parkeerplaats bij de sporthal is het erg donker, bij de kledinginzameling. PB
zal dit onderzoeken en melden bij de gemeente.
- Vraag: wat gebeurt er met de bloembakken aan de Hofakkers in het park? Zouden die
op een andere plek geplaatst kunnen worden?
-Lid: complimenten voor de aanpak en vorderingen van het park, maar het landelijk
karakter moet wel behouden blijven. Nieuwe plannen kunnen ook veel te ver gaan.
- …….bedankt PB voor de attentie die hij gekregen heeft voor het verzorgen van de
bloembakken. Hij attendeert tevens dat ……. niet alleen de bakken maar ook de
omgeving van de bloembakken moet verzorgen, en dat zij daar hulp bij nodig heeft.
Antwoord: voorstel om iedere buurt zijn eigen buurt netjes te houden, en dus ook de
bloembakken.
- Vraag: zou een gedeelte van het hekwerk dat vrijgekomen is bij de werkzaamheden
van het Zuster Mohrpark gebruikt kunnen worden voor bladkorven in het najaar? PB
antwoord dit te zullen overleggen.

…….haalt de ingevulde enquêteformulieren op
12. Om 22.01 uur sluit de voorzitter de vergadering.

