ALV 2019
Locatie: Hesselerhof
Tijdstip : 20.00 uur
Aanwezig: 25 personen
Afwezig met kennisgeving: 8 personen

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
2. Mededeling:
 Er wordt uitleg gegeven over glasvezel, aanmelden kan tot 1 april. We hebben
nu de kans om kosteloos een aansluiting te krijgen binnen de gemeente
Coevorden. We zitten nu op 28,36 % in de gemeente Coevorden.
Oosterhesselen heeft een kleine 26%. Twijfel je nog, een jaarabonnement
afsluiten is voldoende om toch glasvezel te krijgen. Je kunt ook alleen internet
nemen en dan later upgraden.
3. Jaarverslag en terugblik 2018:
Het jaarverslag wordt gepresenteerd middels een power point. Foto’s door het jaar
heen laten ons zien wat er dit jaar allemaal is gebeurt en waar het Plaatselijk Belang
zich mee bezig heeft gehouden.
Financieel verslag 2018, begroting 2019:
Er zijn verder geen opmerkingen over de financiën, de winst/verlies rekening, de
balans en de begroting.
4. Verslag kascommissie:
De kascommissie van 2019 geven de penningmeester decharge.
5. Benoeming kascommissie:
De namen van de kascommissie van 2020 en 2021 zijn bekend bij het PB.
6. Pauze:
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: 2 bestuursleden.
Vacature 3 bestuursleden:
Het Plaatselijk Belang heeft iemand gevonden die een tijdje mee wil gaan draaien om
te kijken of het bestuur iets voor hem/haar is.
Dan zijn er nog 3 bestuursfuncties vacant. Heeft u interesse of wilt u zich ook voor ons
dorp inzetten, laat het ons weten.
8. Dorpsvisie:
We zijn nu een tijd bezig met de dorpsvisie en zitten in de afrondende fase.

Complimenten voor iedereen die zich heeft ingezet voor de dorpsvisie de laatste tijd.
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar inzet, geduld en doorzettingsvermogen
Er wordt een ruwe versie getoond van de actiepunten die door de werkgroepen
gemaakt zijn. De actielijst is de toekomstagenda voor Oosterhesselen
In mei zal er een presentatie zijn van de dorpsvisie en de actiepunten voor het hele
dorp.
Er is dan de mogelijkheid om de visie te bekijken en mee te stemmen over de
actiepunten. Dan komen we aan bij de allerlaatste fase, namelijk het laten drukken van
de dorpsvisie en deze indienen bij de gemeente Coevorden.
De onderwerpen van de dorpsvisie en de actielijst zijn:








Agrarisch
Natuur en recreatie
Uitstraling, feesten, evenementen, het verenigingsleven
Voorzieningen
Ondernemers
Verkeer en infrastructuur
Wonen

9. Rondvraag:
 Kunnen wij in Oosterhesselen ook een dubbele naam krijgen op onze
plaatsnaamborden? ( Nedersaksische dorpsnamen) Hesseln erbij! Leuk idee!
Geven we door aan de werkgroep met toerisme en misschien kunnen we voor
dit idee een subsidie aanvragen komend jaar.
 Hoe zit het met de bibliotheek? De bibliotheek gaat verhuizen naar het Esdal,
wanneer, daarover is nog geen duidelijkheid. Er is overleg tussen de gemeente,
de bibliotheek en het Esdal over de financiën, de invulling en verbouwing
binnen de school.
 Vraag en opmerking: Tijdens de wijk en dorpenronde geven burgemeester en
wethouders aan dat het ons dorp is en dat Oosterhesselen moet aangeven wat
het dorp wil. Er is tijdens deze avond niet gesproken over de ondertussen
beruchte cirkels, maar verbazing alom dat er op maandag een Wijk en
Dorpenronde was en op woensdag ons dorp ineens rode cirkels kreeg. Hoe is
dit mogelijk? Er is door Oosterhesselen niet gevraagd om deze cirkels, wat is
de bedoeling hiervan geweest? Hoe kan dit?
Uitleg volgt door PB en een medewerker van de gemeente. Dit was een fout in
de communicatie, ondertussen zijn de werkzaamheden stil gelegd en komt de
gemeente later hierop terug.
 Soms lijkt het wel eenrichtingsverkeer aldus een opmerking uit de zaal, nooit
reactie of actie vanuit de gemeente. PB geeft aan dat er regelmatig contact is
tussen gemeente en PB, maandelijks worden lopende zaken besproken. Daar
waar mogelijk worden sommige zaken meteen opgelost maar er zijn ook zaken
















die al een tijd spelen en lang duren. Toch blijft het PB ook hierover vinger aan
de pols houden bij de gemeente en andere betreffende instanties.
Vraag over de sporthal: tijdens de wijk en dorpenronde heeft de burgemeester
beloofd dat er veranderingen/verbeteringen gaande zijn omtrent de sporthal.
Tot nu toe nog niets! De medewerker van de gemeente reageert dat de raad
een budget beschikbaar heeft gesteld voor accommodaties. Niet specifiek voor
Oosterhesselen maar voor de hele gemeente Coevorden, er wordt aan gewerkt.
De klenckerweg: Er is een klein stukje geasfalteerd, er is een drempel
aangelegd en de belijning is aangepast. Wat is hiervan de bedoeling? De
gemeente geeft aan dat er budget is voor verbetering van het asfalt en veiliger
maken van de wegen. Dat budget is gebruikt om een klein stukje van de
Klenckerweg aan te pakken. Meer budget is er op dit moment niet. In de
toekomst zal de rest van de weg aangepakt worden. Reactie vanuit de zaal dat
het gedeelte dat opnieuw geasfalteerd is het beste stuk was, aan het slechte stuk
is niets gedaan.
Hoe zit het met de belijning: De gemeente legt uit dat de belijning hoort bij een
60km inrichting en dat dit een optische versmalling aangeeft. Bij de kom ligt
een drempel, hier komt nog belijning op als de temperatuur hoger is, dat is
beter voor het aanbrengen van de belijning.
Klacht: 1 apparaat van het bewegingspark loopt zeer zwaar. PB zal hier naar
kijken.
Vraag of bekend is wanneer er gebouwd wordt aan de Beatrixlaan.
Er was eerst het probleem met de vleermuizen waardoor het allemaal langer
heeft geduurd. Doordat het langer heeft geduurd moet er nu ook duurzaam
gebouwd worden.
Opmerking: Aandacht voor de volgende zaken:
Klinkers aan de Kockstraat maken veel lawaai en zijn slecht begaanbaar voor
rollators, fietsen, enz.
De bus door het dorp laten rijden en/of het hele dorp 30km zone. Dit zouden
actiepunten kunnen zijn voor de werkgroep infra/verkeer
Bus door het dorp: De gemeente reageert: lijn 27 Emmen- Hoogeveen kan niet
door het dorp, lijn 26 Emmen- Coevorden wel . Het OV- bureau geeft aan dat
het voor lijn 27 niet haalbaar is qua tijd. Men is nog in overleg.
Opmerking: Hoge stoep aan het voetpad van de Edveensweg naar de
Burgemeester de Kockstraat, deze is niet begaanbaar voor rollators, rolstoelen,
kinderwagens. Kan dit ook anders?
Speeltuin Welvelde: Voorgaande jaren met de onderhoud dag werd de
speeltuin meegenomen kantjes knippen, zandbak harken etc. Nu is dat niet
gedaan.
PB geeft aan dat de picknickbank wordt verwijderd. Verder is er onderhoud
geweest aan de speeltoestellen.
Wens: Een stevige degelijke picknickbank. Misschien budget aanvragen voor
beide banken tegelijk

11. Sluiting

