Notulen Jaarvergadering 2017

PLAATSELIJK BELANG NIEUW-HEETEN
Datum
: Donderdag 6 april 2017
Locatie
: De Belte, Nieuw-Heeten
Aanvang
: 20.00 uur
1. Opening

Teun opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder Frank Niens en
Henny Huis in ’t Veld vanuit de gemeente Raalte.
2. Op en aanmerkingen notulen jaarvergadering 2016.
De notulen van 2016 worden goedgekeurd. In de notulen van vorig jaar wordt beschreven dat het plan er is
om een duo-fiets aan te schaffen. De kosten van een duo-fiets worden geschat op 10.000Euro. Het is
moeilijk om daar subsidie voor te krijgen. Ook tweedehands zijn de kosten van een duo-fiets te hoog.
3. Verkiezing bestuur
Teun Schuurkamp en Bert Bekkernens treden af als bestuurslid. Teun en Bert worden hartelijk bedankt voor
hun inzet en betrokkenheid bij Plaatselijk Belang Nieuw-Heeten. Op een later moment wordt er passend
afscheid genomen van Teun en Bert.
Andrea Kleinherenbrink neemt de voorzitterstaken over, Mark Kleinherenbrink zal de taken van
penningmeester overnemen. Graag zouden we het bestuur uitbreiden met 1 of 2 extra bestuursleden. Er zijn
verschillende mensen benaderd, helaas is er nog niemand bereidt gevonden om plaats te nemen in het
bestuur.
4. Financieel jaarverslag 2016
Bert Bekkernens geeft een toelichting over het financieel jaarverslag 2016. Hij licht een aantal punten nader
toe. Er staat nog een behoorlijk saldo op de bankrekening welke wordt aangehouden om

toekomstige zaken te financieren. Bijvoorbeeld het 100 jaar bestaan van Nieuw-Heeten.

5. Kascommissie
Ferdi van Rossum en Jan Kleinherenbrink hebben geen onregelmatigheden gevonden in de boeken.
De jaarrekening is hierbij goedgekeurd. Ferdi van Rossum is aftredend en Johan Jochems meldt zich
aan voor de kascommissie.
6. Terugblik afgelopen 2016
Er wordt middels een aantal foto’s teruggeblikt op afgelopen jaar.
- Tonnie v.d. Sligte wordt bedankt voor haar werkzaamheden als correspondent voor de Stentor vanuit
Nieuw-Heeten. Frank de Vries heeft de correspondentie taken van Tonnie overgenomen.
- Dorpspreventie WhatsApp groep 1000-ogen is opgericht. In het dorp zijn er ongeveer 86 mensen die
deelnemen aan de WhatsApp groep.
- Glasvezel buitengebied. Vanuit Nieuw-Heeten zijn er ruim voldoende aanmeldingen binnen gekomen.
Inmiddels is men begonnen met de aanleg van glasvezel in Salland Noord. Na Salland Noord zal gestart
worden met de werkzaamheden in Salland Zuid.
- Rotonde Zwarteweg is opgeknapt in samenwerking met gemeente , Bas Ten Have en een bijdrage vanuit
Plaatselijk Belang.
- Fietssluis de Hoeve en de plaatsing van de punaise op kruising Hoeve/Katerstede verbeteren de
verkeersveiligheid.
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Met inspanningen van Plaatselijk Belang is samen met de gemeente tot een overeenstemming gekomen
het aantal huizen op Erve Hutten te vergroten. Hierdoor ontstond de mogelijkheid een aantal
rijwoningen te realiseren.
De kerkklok functioneert weer en tevens is de kerkklok uitgelicht wat een fraai aanzicht geeft voor het
dorp.
Vooruitblik 2017
Hartholt draait op de nieuwe locatie, de wens is om het oude tankstation dit jaar nog te slopen.
Uitbreiding parkeerplaatsen oude Timmermanshuis. Er is de intentie om 15 parkeerplaatsen toe te
voegen op de plek van oude gymzaal en Jeu de boules baan. Gemeente is bereid gevonden om een
aantal klinkers die elders overbodig waren, voor de parkeerplaats te reserveren. Wanneer er voldoende
klinkers zijn verzameld, is het de bedoeling om met een aantal vrijwilligers de parkeerplaatsen te
realiseren.
Zwarteweg; Er zijn afgelopen jaar diverse overleggen geweest met gemeente, werkgroep en
aanwonenden. Er is een plan gemaakt voor herinrichting van de Zwarteweg. Het streven is om de
Zwarteweg verkeersluw en vooral veiliger te maken voor o.a. de vele bezoekers naar de Belte. 10 april
wordt begonnen met inmeten, van daaruit wordt er een begroting gemaakt. Dit zal goedgekeurd
moeten worden door de raad. Als Plaatselijk Belang vinden we het wenselijk dat voor eind van het jaar
toch een aantal van de plannen kan worden uitgevoerd.
Op 16-5-2017 organiseert de gemeente Raalte ’De Raad op Pad’ in Nieuw-Heeten. Hierbij is er voor
dorpsbewoners de gelegenheid om wensen/ideeën te pitchen. Plaatselijk Belang roept op om vooral uw
stem te laten horen.
Aanvliegroute Lelystad. De aanvliegroute komt niet over Nieuw-Heeten, maar Nieuw-Heeten zal er wel
zijdelings last van krijgen. De vliegtuigen komen veel lager aanvliegen wat meer vermogen kost en veel
geluidsoverlast geeft. Op www.hoogoverijssel.nl is meer informatie te vinden. Tevens is er op de website
gelegenheid om een petitie te tekenen.

7. SWOT-Analyse
Er wordt in groepen uit een gegaan om de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van het dorp NieuwHeeten te bespreken. Deze punten worden door Plaatselijk Belang geanalyseerd.
8. Deelauto
In het land komt steeds vaker het fenomeen deelauto voorbij. Bij het concept deelauto wordt er onderling
een auto gedeeld. Dit gaat onder bepaalde voorwaarden waarvoor ook een contract moet worden getekend.
In Lettele en Broekland is er een project geweest met deelauto’s. Is hier in Nieuw-Heeten vraag naar?
Harry Hagen wil inventariseren bij Lettele en Broekland hoe dit geregeld is.
Aansluitend op dit onderwerp wordt benoemd dat via de website www.blablacar.nl gemakkelijk gezocht kan
worden naar carpoolmogelijkheden.
9. MFA, de Belte Nieuw-Heeten.
Herman Strijtveen geeft een terugblik over 2016 en blikt ook vooruit naar 2017.
Inmiddels hebben alle gebruikers hebben hun weg gevonden. Daarnaast zijn er heel wat nieuwe activiteiten
ontstaan ook vanuit organisaties buiten Nieuw-Heeten. Om meer organisaties van buiten af te werven is er
een nieuwe website ontwikkeld; www.debelte.nl .
In 2017 is het bestuur bezig met het een beleidsplan voor de middellange termijn.
In totaal zijn er 139 vrijwilligers betrokken bij de verschillende werkzaamheden in de Belte, dit gaat van
schoonmaak tot barvrijwilliger. In 2017 is er meer aandacht voor de vrijwilligers. Daarnaast is het doel om de
bezettingsgraad van MFA de Belte te behouden en verbeteren.

Financiële Jaarcijfers
Anton ten Have geeft een toelichting over de jaarcijfers van 2016. Een aantal rubrieken worden verder

toegelicht. Er wordt niet gewerkt met een kascommissie maar met een accountantsverklaring.
Transparantie wordt door het bestuur belangrijk gevonden. Indien er vragen zijn omtrent de
financiën mogen deze altijd gesteld worden.

10. Rondvraag
- Er worden vrijwilligers gezocht voor de Buurtbus Nieuw-Heeten naar Deventer. Een aantal vrijwilligers
moet stoppen omdat de leeftijdsgrens van 75 jaar is bereikt. De meeste gebruikers van de Buurtbus
komen uit Nieuw-Heeten, daarom zou het fijn zijn als er ook vrijwilligers vanuit Nieuw-Heeten opstaan
om op de buurtbus te rijden.
- Er wordt aangegeven dat men het vervelend vindt voor het aanzicht van het dorp dat er voornamelijk in
het weekend auto’s geparkeerd wordt op ’t Pleintie. Het is officieel geen parkeerplaats, maar het is niet
verboden om de auto daar te parkeren.
- Er wordt gevraagd naar de toekomst van de oude gymzaal. Vanuit de gemeente is de harde datum
gesteld van 15 juni 2018. Voor deze datum moet de oude gymzaal afgebroken worden.
- Langs verschillende wandelroutes is veel overlast van hondenpoep. Voor sommige wandelroutes stellen
grondeigenaren hun grond ter beschikking. Hondenpoep zorgt voor veel overlast. Helaas is het een
terugkerend punt van ergernis.
- Met de bouw van de woningen aan de Pauwe is het speelveldje aan Beukvenne/Pauwe slordig
geworden. Basketbalpalen staan slordig en het hekwerk is onvolledig.
- Afwatering aan de Okkenbroekstraat is een probleem. Voornamelijk aan de rechterkant blijft veel water
staan. Ook op de Zwarteweg is er sprake van een slechte afwatering.
11. Afsluiting

De vergadering wordt afgesloten en ieder wordt bedankt voor zijn/haar inbreng. Teun en Bert worden
nogmaals bedankt voor hun inzet afgelopen jaren in het bestuur van Plaatselijk Belang.

