Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Balkbrug e.o. gehouden op 20 april
2015 in MFC Trefpunt. Aanwezig zijn ongeveer 65 leden.
1. Opening
Voorzitter Henk Hof opent de ledenvergadering met een kort welkomstwoord. Een speciaal woord van
welkom richt hij tot de ereleden, de heren Van der Kamp en Schipper, wethouder Prinsse, PB
Dedemsvaart, vertegenwoordigers van diverse politieke partijen, OVKK en BOV. Bericht van
verhindering is gekomen van de heer Martens, de familie Aufder Haar/Brouwer en mevrouw Waterink.
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in Balkbrug.
Over Katingerveld worden nog steeds gesprekken gevoerd met belangstellenden. M.b.t. de toegang
vanaf de Hoogeveenseweg wordt er nog een akoestisch onderzoek uitgevoerd. N.a.v. de uitkomst zal
de Raad van State een uitspraak doen. De voorzitter geeft aan dat toen de grond op Katingerveld
gekocht werd door een aantal bewoners er alleen sprake was van fietsverkeer over Katingerveld. Door
de ontwikkelingen m.b.t. de N377 is er voor gekozen ook busverkeer, door gebruik te maken van een
poller, via het Katingerveld te leiden. Gezien de verkeersveiligheid werd dit door PBB en de
verkeerscommissie gezien als een goede oplossing. Daarvoor is een wijziging van het
bestemmingsplan nodig en hierop is een zienswijze ingediend.
In de plannen Pluimswijk en Sluis V wordt gebouwd. De huizen van Megahome zijn verkocht en met
de gemeente heeft PBB regelmatig overleg over bouwplannen.
Wat de N377 betreft komt er een onderdoorgang in Balkbrug, wordt de weg richting Nieuwleusen een
80 km. weg, blijven de bushaltes bestaan en worden de oversteken, behalve bij Sluis 4, vervangen
door fietsoversteken. Fietsers kunnen daar in twee keer de rijbaan oversteken. Als de aannemer nog
budget heeft zullen maatregelen uit het optimalisatiepakket worden aangebracht. Wanneer de start
van het project zal zijn is op dit moment nog niet bekend. Ook het knooppunt Varsen (N340) is nog
een punt van discussie. De noordelijke variant (plan Scherpenkate) is het traject dat de minste
aanpassingen geeft voor de N377 maar dan moet de politiek haar standpunt herzien. Er is gekozen
voor een onderdoorgang in Balkbrug omdat er, doordat de N377 drukker wordt bij aanpassing van de
N340, er meer rijstroken gemaakt zouden moeten worden. Dit zou ten koste gaan van de
parkeerplaatsen bij Nanning maar ook de parkeerplaatsen langs de Zwolseweg. Ook de
Meppelerweg/Ommerweg zouden meer rijstroken krijgen. Daarnaast speelt het fijnstofprobleem.
Binnen de BOV was, in het beleidsplan, ook al de onderdoorgang als een goede mogelijkheid
aangegeven. Op bijeenkomsten in het Trefpunt zijn de plannen met inwoners van Balkbrug
besproken. Als beste oplossing wordt nog steeds de noordelijke variant gezien.
In april 2014 werd het fietspad Haarweg geopend. Door gezamenlijk optrekken van gemeente, PBB
en grondeigenaren kon dit gerealiseerd worden.
De tunnels in de N48 zijn nog niet overgedragen aan de gemeente. De verlichting in de tunnel De
Kolonie is nog niet optimaal.
Vanuit de gemeente is € 200.000 beschikbaar voor opwaardering van de kern in Balkbrug. Plan
Achterveld is een onderdeel daarvan. Het plan is aan de inwoners gepresenteerd en veel inwoners
hebben de bijeenkomst bezocht. Er moeten wel winkeliers zijn die zich willen vestigen in het pand.
PBB heeft regelmatig contact met Veldzicht. Na het terugtreden van de 3-hoofdige directie is John
Nijhuis nu directeur ad interim. Er is een werkgroep gevormd, bestaande uit leden van de kerken, de
scholen, BOV, gemeente en PBB die op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen binnen
Veldzicht en waardoor wordt meegedacht bij deze ontwikkelingen en de (mogelijke) gevolgen voor
Balkbrug.
PBB maakt ook deel uit van de klankbordgroep Ommerschans Werelderfgoed. Naast PBB en PB
Vinkenbuurt hebben hierin zitting LTO, gemeentes Ommen en Hardenberg en Vereniging de
Ommerschans. PBB ziet geen bezwaar tegen het Werelderfgoed mits de ondernemers niet worden
belemmerd in hun bedrijfsuitvoering . De wethouders delen deze mening maar dit staat nog niet op
papier.
Het is de bedoeling dat Cogas glasvezel gaat aanleggen in het buitengebied. Cogas start als er 50%
deelname is. Glasvezel is niet alleen van belang voor agrariërs, campings e.d. maar ook binnen de
zorg zal steeds meer gebruik gaan worden gemaakt van internet.

Sinds januari regelt de gemeente de WMO. Indicaties zullen worden bijgesteld; er zal steeds meer
sprake zijn van participatie. De gemeente heeft de intentie verschillende adviesraden op te heffen en
deze te vervangen door een ouderenplatform. Vanuit elk gebied van de Samen Doen teams komt er
dan één afgevaardigde en vanuit dit gebied is de heer Jan Hopster bereid gevonden dit te doen en
voor Dedemsvaart is dit de heer Lok. Twee keer per jaar hebben voorzitter en secretaris contact met
de Ouderen 55+ en wordt er toelichting gegeven op wat er speelt in Balkbrug. Dit contact wordt door
beide partijen als waardevol ervaren. Ook de oprichting van het klussenteam levert een bijdrage aan
het langer zelfstandig kunnen wonen door ouderen in Balkbrug.
In Balkbrug is een groep zeer enthousiaste verkeersregelaars. Zij zijn verplicht jaarlijks een cursus te
volgen en PBB heeft hierover contact met de groep.
De Omloop kreeg de afgelopen periode twee keer te maken met wateroverlast. Door gemeente en de
waterschappen zijn de zaken bekeken en zijn er maatregelen genomen (aanleg wadi en aanpassing
riolering).
De schermen van de Infobrug zijn afgelopen jaar opgehangen en werken nu overal. De voorbereiding
en opstart heeft veel gevraagd van het bestuur/redactie.
70 jaar na de bevrijding was er de Final Push in Balkbrug. De buurtvereniging Eikenbos had de zaken
rondom dit evenement goed georganiseerd.
Tijdens de onlangs gehouden ledenwerfactie is een aantal punten genoemd die nadere actie vergen.
In de Acacialaan wordt regelmatig (te) hard gereden. Ook kwam de vraag of het scherm van de
Infobrug bij Nanning naar buiten gericht kan worden. De tweede fase van omgekeerd inzamelen staat
voor de deur en hiervoor komen dan ondergrondse containers en zal plastic via de container
ingezameld worden.
De brandweerploeg van Balkbrug is nog op zoek naar jonge brandweermannen/-vrouwen.
Belangstellenden kunnen zich melden bij André Veltman.
PBB wordt steeds meer een onderliggende bestuurslaag in contacten naar de gemeente. Het overleg
met de gemeente vindt in goede harmonie plaats. Henk Hof brengt dank uit aan allen waarmee
samengewerkt is. De intentie is om Balkbrug, nu en in de toekomst, leefbaar te houden.
2.
Mededelingen en ingekomen stukken
Hiervoor komt niets ter tafel.
3.
Verslag van het huishoudelijk deel van de 35e ledenvergadering d.d. 14 april 2014
Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
4.
Jaarverslag 2014
Dit verslag wordt eveneens goedgekeurd en vastgesteld.
5.
Financieel verslag 2014
De kascommissie (Greetje van Spijker en Wim Wassink) heeft de boeken gecontroleerd en in orde
bevonden. Wim Wassink stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De
vergadering stemt hiermee in. De penningmeester wordt gecomplimenteerd met de goed verzorgde
boekhouding.
Greetje van Spijker is aftredend en wordt bedankt voor haar inzet. Gé Eshuis wordt haar opvolgster.
6.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn Maria Compagner-Duinkerken, Aly Hekman-Kist en Hetty HoevenbergBenak. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld en de dames worden bij acclamatie herkozen.
Riet Visscher is aftredend en niet herkiesbaar. Er is nog geen nieuwe kandidaat gevonden ondanks
dat er diverse mensen benaderd zijn. Er wordt nog wel voldaan aan de vereisten in de statuten nl. dat
het bestuur uit 7-11 personen moet bestaan. Riet Visscher is in 2007 in het bestuur gekomen en direct
als secretaresse aan de slag gegaan. Zij was een punctueel/kritisch bestuurslid. Haar gezondheid
maakte het moeilijker om aan de bestuursfunctie de invulling te geven die zij graag wilde. Henk Hof

bedankt haar en overhandigd haar een tuinkadobon en laat deze vergezeld gaan van een boeket
bloemen.
7.
Rondvraag
Hiervoor worden geen punten aangedragen.
8.
Sluiting huishoudelijk deel
Henk Hof sluit het huishoudelijk deel van de vergadering af en hij geeft aan dat de 2 kopjes koffie/thee
voor rekening van PB Balkbrug zijn.
9.

Pauze

10.
Inleiding Team Samen Doen West
De dames Lettink, Arkink en Hoorn verzorgen deze inleiding en geven aan waar het team voor staat.
Er wordt gewerkt aan naamsbekendheid. Vanuit de zaal komt een aantal vragen die door de dames
worden beantwoord. Henk Hof bedankt de dames met een bloemetje.
11.
Inleiding Mooi Schoon door Petra Streng
Petra Streng verzorgt een inleiding over Mooi Schoon en welke ondersteuning daar de ROVA in kan
geven. In Balkbrug wordt jaarlijks een zwerfvuilactie uitgevoerd door de Prinses Margrietschool maar
meerdere initiatieven zijn welkom.
Ook Petra Streng wordt na afloop bedankt met een bloemetje.
12.
Sluiting
Alvorens de vergadering te sluiten vraagt Henk Hof nog om een applaus voor alle vrijwilligers van het
Trefpunt die zorgen dat het MFC goed functioneert. De vergadering applaudisseert voor alle
vrijwilligers.

