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UITNODIGING LEDENVERGADERING 2018

Het bestuur van Plaatselijk belang Beerzerveld Mariënberg nodigt u van harte uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 5 april 2018 bij Café Mans aan de
Nieuweweg 4 te Mariënberg. Om 19:45 uur staat de koffie klaar. Om 20.00 uur starten we
met ons programma.
OPENING
1. Jaarverslag
In het jaarverslag (ligt klaar bij ontvangst en is vooraf te lezen op onze website) behandelen
wij puntsgewijs enkele zaken waar Plaatselijk Belang zich voor heeft ingespannen, zoals o.a.
a. Drempel Pallegarsteweg
b. Schoolgebouw de Wissel
c. Straatverlichting
e. Sinterklaasfeest
2. Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden zijn:
John de Koning (voorzitter), Laura Bouwhuis (secretaresse), Geralda Lubbers
(secretaresse2) en Renate Zomerdijk (notuliste). Aris Ramaker (penningmeester) heeft
aangegeven met zijn functie te stoppen. John de Koning heeft zich beschikbaar gesteld om
nog één jaar als lid te blijven. Udo Kampman heeft zich beschikbaar gesteld als de nieuwe
voorzitter. Laura Bouwhuis en Renate Zomerdijk hebben zich beschikbaar gesteld voor nog
een periode van 1 jaar als resp. secretaresse en notuliste.
Gerrit Middelkamp (Beerzerveld) en Klaas Luisman (Mariënberg) stellen zich beschikbaar als
nieuwe bestuursleden. Namen van eventuele tegenkandidaten, kunnen schriftelijk tot 3 april
a.s., ondertekend door ten minste 5 leden, worden ingeleverd bij de secretaresse.
3. Financieel verslag en kascontrole
4. Rondvraag
5. Pauze
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6. Presentatie Pieter’s Coachting, inbraakpreventie
Criminaliteit, iedereen heeft er een mening over en ex-gedetineerden worden vaak enkel op
hun delict bejegend. Dit is erg eenzijdig. Ervaringsdeskundigen kunnen u meer vertellen dan
spannende verhalen. Ze kunnen vertellen over keuzes en waarom deze zijn gemaakt.
En inbrekers, we zien ze liever gaan dan komen. Maar weet u hoe een ex-inbreker naar uw
huis kijkt? Wanneer is een woning veilig? En tot hoever moet je gaan voor een veilige
woning.
Pieter’s
coaching
werkt
met
gemeenten
en
i.s.m.
de
politie,
woningbouwverenigingen en andere instanties om het wonen veiliger te maken. Hierbij gaat
het om eenvoudige dingen die uzelf als bewoner kunt doen.
Pieter’s coaching heeft met een ex-inbreker een ronde (wijkschouw) gedaan door
Mariënberg en Beerzerveld. Hoe veilig is onze woonomgeving? Het resultaat wordt
vanavond bekend gemaakt.
7. Sluiting ledenvergadering
__________________________________________________________________________

Stichting Present Hardenberg
Present Hardenberg slaat een brug tussen mensen die iets
hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de
mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats
in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede,
een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Opmerking [GL1]:

Vind jij het ook belangrijk dat steeds meer mensen in gemeente Hardenberg het
vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien? Neem dan een aandeel in Present.

Mail: info@presenthardenberg.nl /telefoonnummer: 0523 - 271666

Afsluiting N34 Witte Paal - N343 (Haardijk)
Graag willen wij u informeren over de wegafsluiting van de N34 tussen de rotonde Witte Paal
en de N343 (Haardijk) van 12 maart tot en met 20 april. Tijdens de afsluiting wordt de
rijbaan vernieuwd en verbreed, wordt duurzame bermverharding aangelegd en worden de
tunnels bij de Lentersdijk, Willemsdijk en Boshoek aangelegd. De omleidingsroutes voor het
verkeer worden met borden aangegeven.
Na de afsluiting van de N34 worden de toe- en afritten van de drie tunnels afgebouwd. De
N34 hoeft hiervoor niet afgesloten te worden. Deze werkzaamheden duren tot en met juni
2018. Daarna zijn de tunnels Lentersdijk, Willemsdijk en Boshoek klaar voor gebruik.
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Van 12 maart tot en met 20 april gelden onderstaande omleidingsroutes:
Grootschalige omleidingsroute
· Verkeer dat in noordelijke richting vanaf Zwolle naar Emmen rijdt, wordt op de A28 ter
hoogte van afrit 22 (Nieuwleusen) verwezen over de A28-A37.
· Verkeer in noordelijke richting op de N48 en verkeer op de westelijke aansluiting van de
kruising N377-N48 wordt ter hoogte van de kruising N48-N377 verwezen over de N48-A37
richting Emmen.
· Ter hoogte van knooppunt Holsloot wordt verkeer richting Ommen verwezen over de A37N48 in plaats van de reguliere route over de N34.
Lokaal verkeer
Het lokale verkeer tussen Coevorden en Ommen wordt omgeleid over de N343 en N377.
Hulpdiensten kunnen altijd ter plaatse komen. Op de parallelweg Ommerweg wordt
kentekenregistratie ingesteld om sluipverkeer te voorkomen.

Kernen krijgen invloed op woningbouwprogramma
Elf plaatselijk belangen en de gemeente
Hardenberg hebben afspraken gemaakt
over de totstandkoming van woningbouw
programma's in de kernen. De afspraken
richten zich op de samenwerking tussen
de gemeente en plaatselijke belangen.
Periodiek wordt samen gekeken naar nieuwe
plannen, zodat de kernen voldoende
woningen houden voor hun eigen bevolking.
Deze werkwijze, waarbij inwoners invloed
hebben op het woningbouwprogramma, is uniek in Nederland. De afspraken zijn vastgelegd
in convenanten die gisteren zijn ondertekend.
De gemeente Hardenberg wil optimaal inspelen op ontwikkelingen op de woningmarkt. Ook
wil de gemeente het bouwen voor eigen behoefte in de dorpen en kernen mogelijk blijven
maken. Om hier invulling aan te geven, kiest de gemeente bij het maken van plannen voor
woningbouw in de dorpen voor kleine en flexibele plannen. Bij het uitwerken van deze
woningbouwplannen gaat de gemeente samen optrekken met de plaatselijk belangen in de
dorpen.
Convenanten
De samenwerking tussen plaatselijk belangen en de gemeente is vastgelegd in
convenanten, die de partijen samen hebben opgesteld. In de convenanten staan afspraken
over het moment waarop nieuwe plannen in procedure worden genomen. Ook zijn afspraken
gemaakt dat samen wordt bepaald welk type woning wordt gebouwd en de te volgen
procedures.
Wethouder Douwe Prinsse: "De woningmarkt is sterk in beweging. We zien dat wet- en
regelgeving over hypotheken, het consumentenvertrouwen en woonwensen snel
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veranderen. Met onze aanpak zorgen we ervoor dat we daar optimaal op in kunnen spelen.
De samenwerking met plaatselijk belangen daarbij is voor ons belangrijk. Zij weten als geen
ander hoe de vraag naar woningen eruit ziet en welke locatie het meest geschikt is voor
woningbouw. We zijn blij dat we tot goede afspraken zijn gekomen en zo tegemoet kunnen
komen aan de woonwensen in de dorpen."
Unieke werkwijze
De convenanten met de maatwerkafspraken zijn op 7 maart ondertekend door wethouder
Prinsse van de gemeente Hardenberg en de plaatselijk belangen van Balkbrug,
Bergentheim, Bruchterveld/Ebbenbroek, Dedemsvaart, De Krim, Gramsbergen,
Kloosterhaar, Lutten, Mariënberg, Sibculo en Slagharen.

Een grote ergernis: hondenpoep op straat
Hondenpoep is vies, stinkt en plakt onder je schoen.
Daarom is het netjes om de ontlasting keurig op te
ruimen met een plastic zakje en die vervolgens in de
prullenbak te dumpen. Toch denkt niet iedere
Mariënberger/Beerzervelder zo.
Soms lijkt het er op dat het prima is om de ontlasting van je hond te laten liggen. Regelmatig
moet er een drol op straat/stoep worden ontweken om er niet in te stappen. Een ergernis wat
zowel uit Mariënberg als Beerzerveld komt. Hondenbezitters denkt u aan het opruimen van
de hondenpoep van uw hond?. Hiermee zadel je je mede-buurtbewoner niet op met vuile
schoenen en bespaar je een hoop ergernis.

Bijdrage uit pot leefbaarheid kleine kernen?
Plaatselijk Belang Beerzerveld Mariënberg ontvangt jaarlijks van de gemeente Ommen een
bedrag dat bedoeld is om de gemeenschapszin te bevorderen. Eén van de voorwaarden
voor uitgifte is dat het om iets nieuws moet gaan of een versterking van een bestaand iets.
Een aanvraag kan schriftelijk ingediend worden bij de secretaries door een e-mail te sturen
naar; plaatselijkbelang@gmail.com met een onderbouwde begroting of kostenraming. Het
bestuur zal dan bespreken of een bijdrage uit de subsidiepot verstrekt kan worden.

HET LAATSTE NIEUWS IS ALTIJD TE LEZEN OP
www.beerzerveldmarienberg.nl of volg ons op twitter @pbbveldmberg
Secretariaat PB Beerzerveld Mariënberg e-mail: plaatselijkbelang@gmail.com
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