Notulen jaarvergadering 2019 Plaatselijk Belang d.d. 22 mei 2019
Afwezig m.k: dhr Rien Noort, lid kascontrolecommissie

1. Opening:
Voorzitter Eddy Vetker opent de jaarvergadering en geeft uitleg waarom de vergadering dit
jaar verplaatst is.
Vervolgens heet hij alle aanwezigen van harte welkom. Naast de eigen leden zijn dat o.a.
vertegenwoordigers van buurt-PB’s, raadsleden van de gemeente Hardenberg van diverse
partijen, medewerkers van de Stuw, de contactambtenaar van de gemeente en de nieuwe
gebiedswethouder Gitta Luiten.
Verder bedankt hij de vele vrijwilligers die zich elk jaar weer belangeloos inzetten voor De
Krim.
In zijn openingswoord haalt Eddy de start van de bouw van het MFA aan. Op 22-12-2018 is
een eerste begin gemaakt met de bouw door de contouren van het te bouwen MFA uit te
graven. Met de aannemer is het contract inmiddels ondertekend. In het gedeelte na de
pauze zal Evert Mulder uitleg geven bij de fondsenwerving voor het MFA.
Dit jaar zullen de bloembakken weer bij de invalswegen geplaatst worden. Er zijn mensen
benaderd om de bloemen van het nodige water te voorzien.
De koffie, thee en een consumptie wordt aangeboden door PB.

2. Notulen jaarvergadering 2018 en jaarverslag 2018:
De notulen van de vorige jaarvergadering liggen voor iedereen ter inzage op de tafels.
Door middel van een presentatie geeft secretaris Ronald Datema de activiteiten en
aandachtsgebieden van Plaatselijk Belang De Krim weer.
Openbare inrichting:
Vloeivelden, communicatie via website, Facebook en de tv-krant bij COOP,
deelnamemogelijkheden aan een zonnepark via Lutten Levert, oplaadpunt voor elektrische
auto’s op het Turfstekerplein.
Activiteiten:
4 mei herdenking, Vezeldagen (is inmiddels een stichting), Mens-erger-je-niet toernooi.
Geen kerstmarkt; deze wordt door o.a. de ijsbaanvereniging en Actief Bos vanaf 2019 weer
georganiseerd. Deze keer op het evenemententerrein.
Welzijn:
Vanuit de Krimse Kracht is tijdens de Vezeldagen in het kader van week van de ontmoeting
een gezamenlijke maaltijd georganiseerd. PB is in gesprek over een kleinschalige woonvorm.
In eerste instantie gaan de Saxenburggroep en Baalderborg hier niet aan deelnemen.
PB heeft kennis gemaakt met het team Noord van Samen Doen.
Wonen:
De Krim gaat bouwen, maar wanneer en waar? Er zijn diverse locatiemogelijkheden: het
huidige dorpshuisterrein, op de plek van de basisscholen wanneer deze aansluiten bij het
MFA, aan de Beukenlaan op het terrein van Vechtdal Wonen, bij het evenemententerrein en
aan het begin van de Fabriekswijk.
Voorzieningen:
Buurtkamer, bibliotheek, MFA. Samen met de gemeente wordt naar 1 nieuwe vergunning
voor het evenemententerrein gestreefd, zodat hierin alles meegenomen kan worden: MFA,
scholen, woningbouw, Aktief Bos, volkstuinen, infra. Ook zwembad Onder Ons heeft een
prima seizoen gedraaid.
Samenwerken:
Activiteitenkalender weer door PB georganiseerd, zie ook www.pbdekrim.nl.
Verder is er een bezoek van raadsleden aan buurtkamer, bibliotheek en evenemententerrein
geweest op 14 september 2018.

De wc-papieractie 2018 was mede door de vele vrijwilligers een succes.
Tijdens de Vezeldagen heeft PB haar 100-jarig bestaan gevierd d.m.v. een foodtruckfestival
en een receptie in het kader van het thema ontmoeting. Dit is samen met Krimse Kracht,
Vezeldagen provincie Overijssel en onder grote belangstelling van onze leden en niet-leden
mogelijk gemaakt.
3. Verslag van de penningmeester:
Penningmeester Johan Reefman geeft cijfers en uitleg bij de jaarrekening 2018 en de
begroting voor 2018. Er is een klein negatief saldo, voornamelijk veroorzaakt door de hogere
kosten van het 100-jarig jubileum.
4. Verslag van de kascontrolecommissie:
Reinier Hulst doet verslag van de controle van de boeken. Deze zijn in orde bevonden en de
vergadering geeft de penningmeester dan ook decharge voor 2018.
Als nieuw lid van de commissie wordt Albert v.d. Wetering benoemd. Hij zal samen met Rien
Noort volgend jaar de boeken controleren.
5. Vaststellen contributie:
De contributie wordt onveranderd vastgesteld
6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar zijn Marcel van der Veen, Rik Westra en Ronald Datema. Er worden
geen tegenkandidaten aangemeld. Alle 3 bestuursleden worden herkozen.
7. Rondvraag:
Door Reinier Hulst wordt gevraagd of er bezwaar is om i.p.v. de Dedemsvaartse Courant de
Coevorder Courant te laten bezorgen in De Krim. Tot op heden kwamen beide nog in de bus,
maar de uitgever NDC heeft besloten dit te veranderen. Reinier Hulst is van mening dat De
Krim meer op Coevorden gericht is dan op Dedemsvaart. Gemeentelijk nieuws komt via de
Toren onder de aandacht. Door de overgrote meerderheid van de aanwezigen wordt dit niet
als bezwaarlijk gezien. Reinier Hulst zal dit bij de NDC aankaarten.
8. Pauze
9. Werkzaamheden beschoeiing Lutterhoofdwijk:
Door dhr. Fortkamp van waterschap Vechtstromen worden de komende plannen m.b.t. de
beschoeiing aan de Parallelwegkant van het kanaal uitgelegd. Vanuit de vergadering wordt
gevraagd of/hoe de verkeersoverlast tot een minimum wordt beperkt. Dit zal altijd in overleg
met aanwonenden gebeuren.
10. Zonnepark Onder Ons:
Er zijn plannen van Pure Energie om een zonnepark te realiseren op het zanddepot achter
Onder Ons – net noordelijk van de Vloeivelden. Door Anne Schipper en Henk Schoonvelde
van Pure Energie wordt uit de doeken gedaan wat er de komende tijd gebeuren gaat. Zie ook
www.zonneparkonderons.nl.
11. Vreedzame school – vreedzame wijk:
Ruth Lotterman van de Stuw geeft uitleg bij deze methode die op de basisscholen toegepast
gaat worden. Voor vragen kan gemaild worden naar r.lotterman@destuw.nl.

12. MFA-fondswerving:
Om in aanmerking te komen voor subsidie van gemeente Hardenberg, is afgesproken dat
men in De Krim zelf een fors bedrag bijeen zal brengen. Hoe de werkgroep dit hoopt te
bereiken wordt door Evert Mulder duidelijk gemaakt. Het grootste bedrag zal via certificaten
binnen moeten komen. Binnenkort zal iedereen in De Krim persoonlijk worden benaderd
hiervoor.
13. Hospice Slagharen:
Karin Mulder verteld over de plannen om een hospice in Slagharen te realiseren, zodat ook
mensen uit bijvoorbeeld De Krim, Schuinesloot, Lutten en Slagharen op een menswaardige
manier hun laatste dagen goed verzorgd in een vertrouwde omgeving kunnen doorbrengen.
Hiervoor is veel geld van donateurs nodig; er wordt geen subsidie verstrekt. Ook is een team
van gekwalificeerde vrijwilligers nodig om de zorg te kunnen leveren.
Informatie via hospiceslagharen@gmail.com.
14. Kennismaking gebiedswethouder Gitta Luiten:
Na 16 jaar Douwe Prinsse is er een nieuwe gebiedswethouder: Gitta Luiten. Ze stelt zichzelf
voor en vertelt hoe ze in de politiek is beland en via raadslid nu wethouder is geworden.
PB en mevrouw Luiten hopen op een goede samenwerking voor de komende
raadsperiode(s).
15. Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit Eddy Vetker de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

