Algemene leden vergadering Plaatselijk Belang Oosterhesselen

Datum
: 26-03-2018
Aanvang
: 20.00 uur
Locatie
: Café Deen
Afwezig met kennisgeving: 1 persoon

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering, de agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen:
 De voorzitter wijst iedereen op de presentielijsten de mogelijkheid om je aan te melden voor
een digitale Hesselaer i.p.v. een papieren versie.
 De automatische incasso vindt dit jaar begin april plaats.
3. Jaarverslag en terugblik 2017:
Het jaarverslag wordt via een power point presentatie gepresenteerd.
Er komen prachtige foto’s voorbij van het mooi aangelegde Zr Mohrpark , foto’s van het
bezoek van de burgemeester op 11 september, het dorpsfeest, de geboorte van de eerste
muskus eenden, de nieuwe website, glasvezel en nog veel meer.
De presentatie laat zien wat er zich dit jaar allemaal heeft afgespeeld aan activiteiten.
4. Financieel verslag:
De penningmeester geeft toelichting op het financieel verslag en beantwoord de vragen
vanuit de zaal.
 Er waren wat onduidelijkheden over de kolommen op papier en de kolommen op de
power point presentatie. Dit wordt uitgelegd.
 Er kwam een vraag vanuit de zaal of de attentie voor de vrijwilligers weer terug kan
komen. Tenslotte moeten we de vrijwilligers koesteren en zoveel hoeft dit niet te
kosten was de mening.
 Verder was er nog een vraag over het begin en het eindvermogen.

5.
6.

7.
8.

Plaatselijk Belang bedankt iedereen voor de donaties voor het park, en bedankt de
gemeente voor de subsidie die we mochten ontvangen voor het park.
Het geld dat nu nog over is voor het park is een reservering voor in ieder geval de komende
5 jaar. Nieuwe plannen zijn in ontwikkeling voor nieuwe inkomsten voor het park.
Wensen zijn er ook, om het park nog mooier te maken zoals een paadje rondom de
dierenweide.
Verslag kascommissie:
Er wordt decharge verleend.
Benoeming voor de kascommissie
Voor de komende jaren tot 2021 hebben zich weer mensen opgegeven voor de
kascommissie.
Pauze
Uitreiking Wethouder K. Schepersprijs

De prijs wordt uitgereikt de keuze is deze keer gevallen op een groep vrijwilligers van de
bibliotheek in Oosterhesselen.
Sommige van hen zetten zich al vele jaren wekelijks in. Er is iemand die al vrijwilliger is vanaf
1981.
De groep bedankt Plaatselijk Belang dat ze zich inzetten voor het behoud van de bibliotheek.
De oorkonde en penning krijgen vast en zeker een mooi plekje in de nieuwe bibliotheek.
Er wordt nog een foto gemaakt voor de krant.
Plaatselijk Belang feliciteert de vrijwilligers en complimenteert hen voor hun inzet.
9. Bestuursverkiezing:
Er treden twee bestuursleden af.
Een bestuurslid heeft het termijn van 3 jaren erop zitten maar stelt zich opnieuw
herkiesbaar als bestuurslid.
Er stellen zich 3 nieuwe leden verkiesbaar.
We zijn nu met 5 leden in het bestuur en dat is te weinig. De voorzitter geeft aan dat we op
zoek zijn naar nieuwe bestuursleden.
Een aftredend lid krijgt een cadeau voor zijn inzet voor Plaatselijk Belang.
Hij stopt met het Plaatselijk Belang maar zal wel het beheer van het Zr. Mohrpark blijven
doen. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet voor het park en voor zijn zichtbaarheid als
lid van het bestuur van Plaatselijk Belang. Het aftredend lid bedankt iedereen voor het
vertrouwen maar ook iedereen voor zijn/haar inzet en betrokkenheid bij het park. Hij
benoemt het WIJ gevoel als grootste compliment, met als resultaat het gerenoveerde zr.
Mohrpark.
Ook het andere aftredend lid krijgt een cadeau voor haar inzet.
Zij heeft zich met name bezig gehouden met het maken van de notulen, de Hesselaer en de
organisatie van 4 mei. De organisatie van 4 mei doet ze al jaren en heeft hier dan ook een
eigen draai aan gegeven. Ook dit jaar zal ze de organisatie blijven doen.
10. Dorpsvisie
We zijn bezig met het maken van een dorpsvisie, een onderdeel daarvan is de enquête die
onlangs in de Hesselaer is aangekondigd en nu online al door een boel mensen is ingevuld.
De voorzitter legt uit waarom de enquête belangrijk is voor de dorpsvisie en hoe we hier een
vervolg aan gaan geven.
Er wordt uitleg gegeven over de enquête. Er hebben tot nu toe 129 mensen de enquête
ingevuld. Er zijn verschillende opmerkingen en vragen binnengekomen of het ook anders kan
en of er aanpassingen kunnen komen aan de enquête. Een aantal vragen zijn aangepast
omdat het anders lastig was de enquête in te vullen.
De enquête is een eerste opzet voor het maken van de dorpsvisie, van hieruit moeten we
verder en is het de bedoeling om ideeën vanuit de enquête te verzamelen en deze op een
bijeenkomst te presenteren.
Daarna moeten er commissies komen die zich gaan buigen over de onderwerpen die nodig
zijn voor het maken van de dorpsvisie. Als u in zo’n commissie wil plaatsnemen kunt u zich
hiervoor aanmelden bij het Plaatselijk Belang.
Een eerste uitkomst van de enquête is dat we een 8 scoren, dit betekent dat we nog steeds
tevreden zijn over het dorp.

Verder komen het openbaar vervoer, internet en woningaanbod naar voren uit de enquête.
Welvelde vult tot nu toe het meest in en Oosterhesselerbrug het minst.
Opmerkingen vanuit de zaal:
Iemand geeft hij dat hij dingen mist in de enquête en hem suggestief vindt, hij zou graag een
vraag over het gebruik of extra gebruik zien over de Hesselerhof.
Verder mist hij de n.v.t keuze. Er wordt uitgelegd waarom hier niet voor is gekozen.
De enquête is het begin voor een vervolg van de dorpsvisie.
Iemand geeft aan dat we het ijzer moeten smeden als het heet is en licht toe dat hij hiermee
het woningaanbod bedoelt en dat er met name behoefte zou zijn aan starterswoningen om
zo onze jeugd in het dorp te houden.
Hij geeft aan dat hij doelt op de locatie van het voormalige vormingscentrum de Klencke en
dat daar enige beweging in lijkt te zitten.
Iemand maakt de opmerking dat hij tijdens de wijk en dorpenronde niet het idee kreeg dat
de gemeente staat te trappelen om starterswoningen te bouwen.
Dan volgt er een discussie of er werkelijk behoefte is aan starterswoningen of aan een
andere vorm van woningbouw.
Plaatselijk Belang zoekt de vraag op in de enquête en kan meedelen dat er vanuit de enquête
starters woningen, levensloopbestendige woningen en……… naar voren komen.
11. Rondvraag
Iemand vraagt of het Plaatselijk Belang nog € 800,- kan betalen voor de aanleg van het pad
bij het park. Opmerking vanuit de zaal dat we goed moeten opletten dat het pad begaanbaar
wordt voor gebruikers van een rollator, rolstoel en kinderwagens.
Plaatselijk Belang geeft aan dat dit kan en dat er wel ruimte hiervoor is in de begroting.
Iemand bedankt Plaatselijk Belang voor het weghalen van de plantenbakken aan de
Hofakkers. Verder heeft ze al in 2016 aangegeven dat er te weinig verlichting is bij de
parkeerplaats van de sporthal en dat dit niet veilig zou zijn. Helaas nog geen antwoord.
De voorzitter zegt dat het allemaal is aangekaart bij de gemeente maar zal nogmaals een
aanvraag doen.
Iemand vraagt of er al nieuws is over een bestemming van de bibliotheek.
Plaatselijk belang geeft aan dat er overleg is met biblionet maar dat ze hier verder niets over
kan en mag vertellen.
Nog een vraag over de stand van zaken m.b.t. glasvezel.
De voorzitter legt uit dat er onderhandelingen zijn samen met de andere dorpen over de
mogelijkheid dit project in eigen beheer te houden. Nader nieuws volgt.
Iemand kaart de verkeersveiligheid aan op de Pandijk. Hij refereert aan het dodelijk ongeluk
van een tijd geleden en vraagt zich af of er een mogelijkheid is om de snelheid aan te passen

naar 60 km of dat de weg bij de kruising Waterveensweg afgesloten kan worden richting
Gees naar de zomerhuisjes.
Het is een provinciale weg en daarvoor kunnen we dus niet bij de gemeente terecht. We
zullen het wel met hen gaan communiceren.
Dan nog een vraag over het bordje adviesroute voor fietsers bij de Klenckerweg.
Het blijft gevaarlijk en als automobilist ben je aansprakelijk en heb je echt iets uit te leggen
aan de verzekering als je een aanrijding met een fietser krijgt.
We gaan hierover in gesprek met de wijkagent.
Iemand vraagt waarom wij deze ronde geen geld hebben gekregen van het stimuleringsfonds
voor het park.
Plaatselijk Belang legt uit dat we voor twee projecten een aanvraag hadden ingediend. Voor
het beach/hand/volley/voetbalbal veld bij de sporthal en voor de herinrichting van de
dierenweide in het park.
Voor de toelichting van deze aanvragen moet je naar de vakjury en daarna is er de
initiatievenmarkt waarbij er een stemming plaatsvindt. Op basis van deze twee momenten
krijgt een project wel of niet een prijs. Wij vielen dit jaar niet in de prijzen.
Er was sprake dat de stemming zou veranderen in de toekomst maar dit blijft in grote lijnen
zoals het nu ook is.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

