NIEUWSBRIEF
JAARGANG 2019
NUMMER 1
Met in deze nieuwsbrief onder meer:







Uitkomst van de woonenquête
Aanvragen bijdrage uit de subsidiepot
In de rubriek INTERVIEW MET …… deze keer: Jan ter Wijlen
Doe mee met de Nationale Ouderendag
Verslag toneelmiddag 5 maart in de Garve
Onthulling naambord begraafplaats Beerzerhof

UITNODIGING LEDENVERGADERING 2019
Het bestuur van Plaatselijk Belang Beerzerveld-Mariënberg nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 2 april 2019 bij Hotel Restaurant Beerzerveld aan de van Alewijkstraat
32 te Beerzerveld. Om 19:45 uur staat de koffie klaar. Om 20.00 uur starten we met ons programma.
De agenda van de ledenvergadering luidt als volgt:
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. inloopspreekuur
b. naam begraafplaats
c. subsidie leefbaarheid kleine kernen
d. 25-jarig bestaan speeltuin Beerzerveld
e. Sinterklaasfeest
2. Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden zijn:
John de Koning, André Visser en Dinant Jaspers (allen lid). Door hun aftreden zijn er 2 vacatures voor lid. We
hopen deze spoedig in te kunnen vullen. Voor Laura Bouwhuis (secretaris en penningmeester) heeft Priscilla
van den Poll zich beschikbaar gesteld als secretaresse. Namen van eventuele tegenkandidaten voor de functie
van secretaris kunnen schriftelijk tot 1 april a.s., ondertekend door ten minste 5 leden, worden ingeleverd bij de
secretaresse.
3. Financieel verslag en kascontrole
4. Rondvraag
5. Pauze
6. Presentatie Brandweer Regio IJsselland over brandveiligheid.
7. Sluiting ledenvergadering

Verslag toneelmiddag 5 maart 2019 in De Garve
Het is al een traditie geworden: al vele jaren in februari of maart komt de toneelgroep De Jeugd van Vroeger
uit Ommen (de spelers zijn inderdaad al op jaren, maar van harte nog jong) evenals in andere buurtschappen
ook in Beerzerveld om voor de Ouderensoos het nieuw ingestudeerde stuk op te voeren. Deze keer was dat
“De deerne hef geliek”, een stuk waar veel om gelachen kon worden maar dat ook een ernstige ondertoon
had. Wie geeft graag toe dat hij ongelijk heeft en van gedachten en gedrag moet veranderen? Het publiek in
De Garve bestond uit 38 personen.

De rubriek: INTERVIEW MET:
Mariënberg – Trots vertelt voorzitter Jan ter Wijlen over
“zijn” bestuur en team vrijwilligers van de
Buurtbusvereniging Beerzerveld eo. Met ruim 40
vrijwilligers draait de vereniging de dienstregeling van
de buurtbus. “Een gezellige en gemotiveerde groep
bestuurders, waaronder 3 vrouwen”. In 2018 heeft de
buurtbus meer dan 7300 passagiers vervoerd en in
januari 2019 waren dit er al meer dan 1000 geeft Jan ter
Wijlen aan. Het forse aantal passagiers in januari is
grotendeels te wijten aan de slechte
weersomstandigheden. “Als passagier heb je het
voordeel dat je overal in en uit kunt stappen, dat hoeft
niet per sé bij een halte te zijn”.

Andere tariefstelling voor de passagiers

Jan ter Wijlen, voorzitter van de buurtbusvereniging

“Er is sinds 17 februari van dit jaar wel veel veranderd in
de tariefstelling van de buurtbus” vertelt Jan ter Wijlen.
De passagier betaalt nu voor ritten per zone. Losse
kaartjes kosten afhankelijk van de lengte van de rit 2 of
3 euro. Voor kinderen onder 11 jaar onder begeleiding
kost een los kaartje 1 euro.

Voor mensen die niet kunnen of willen pinnen geeft
Jan aan dat er ook een mogelijkheid is om bij Willy
Bosch, Oordtstraat 17 in Beerzerveld tegen contante
betaling strippenkaarten te kopen.

Oproep: meld u aan als vrijwilliger
Vindt u het leuk om met mensen om te gaan, bent u
in het bezit van een rijbewijs en jonger dan 75 jaar?
Overweeg dan eens om het team van vrijwilligers te
komen versterken en meld u aan. Gemiddeld eens
per 14 dagen rijden vrijwilligers een dienst van 3 á 4
uur. De buurtbus rijdt 6 dagen per week. Jan vult
aan dat vooral ook dames worden uitgenodigd om
zich als vrijwilliger aan te melden. De nieuwe
chauffeurs mogen altijd een huisgenoot gratis laten
meereizen in de buurtbus. Aanmelden kan bij één
van de bestuursleden, zie hiervoor de website.

“Het is altijd een verrassing wie er instapt”
Op de vraag wat het leuk maakt om als vrijwilliger op
de buurtbus te rijden vertelt Jan dat het afwisselend
werk is en het is altijd weer een verrassing wie
instapt. “Het gaat er altijd gemoedelijk aan toe en we
hebben in al die jaren nooit last van vandalisme
gehad”.

In de bus alleen nog met pin betalen!
Een ander belangrijk verschil is dat er in de bus niet
meer met contant geld betaald kan worden legt Jan uit.
“We mogen alleen nog maar pinbetalingen verwerken”.
Daarnaast kan het lonen om een strippenkaart te
kopen. Een strippenkaart is goed voor 25 stempels en
kost 17,50 euro, ofwel een stempel kost 0,70 euro per
stuk. Voor een korte rit kosten twee stempels 1,40 euro
en een lange rit 2,10 euro. En dat scheelt toch mooi
weer.
Daarnaast wijst Jan nog op de mogelijkheid van
betaling in de buurtbus met de OV-chipkaart en voor
passagiers boven de 65 jaar met een
persoonsgebonden OV-chipkaart geldt een korting van
34% op de tarieven.

De vrijwilligers helpen passagiers die wat slechter
ter been zijn bij het instappen en ook de rollator kan
mee in de bus. Heeft u een hond? Ook die mag mee
in de buurtbus voegt Jan nog toe. In de drukke
periode van november tot april is er een tweede bus
inzetbaar, vaak gebruikt door de schooljeugd.

Huisvesting arbeidsmigranten in Beerzerveld
Diverse inwoners hebben zich bij het bestuur gemeld met klachten van overlast en een gevoel van
onveiligheid door gehuisveste arbeidsmigranten op de locatie Westerweg/Kloosterdijk. Ook zijn er zorgen over
de voorgenomen uitbreiding van huisvestingsfaciliteiten voor arbeidsmigranten. Het bestuur inventariseert de
meldingen en is in overleg met een opgerichte commissie vanuit een buurtvereniging. Na afronding van deze
inventarisatie zal het bestuur eventueel te nemen vervolgstappen in overweging nemen.

Oproep: vacatures bestuursleden
Door enkele aftredende bestuursleden van Plaatselijk Belang Beerzerveld/Mariënberg ontstaan er vacatures.
Spreekt het werk van het Plaatselijk Belang u aan en wilt u zich hiervoor inzetten als bestuurslid? Meld u dan
aan bij ons secretariaat.

Meldpunt openbare ruimte
Het komt regelmatig voor dat inwoners contact opnemen met bestuursleden van Plaatselijk Belang
Beerzerveld/Mariënberg om melding te maken van een probleem in de openbare ruimte. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan een gevaarlijke situatie door losliggende tegels of een grote kuil in een wegberm. De
verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de openbare ruimte ligt bij de gemeente. Om melding te maken
van een probleem in de openbare ruimte wordt u verzocht contact op te nemen met de gemeente. Dit werkt
sneller en u wordt direct te woord gestaan door de verantwoordelijke instantie. Voor Beerzerveld kunt u bellen
met gemeente Ommen op nummer 140529 en voor Mariënberg met gemeente Hardenberg, bereikbaar op
nummer 140523. U kunt uw meldingen ook doen via de websites van de gemeentes: www.ommen.nl of
www.hardenberg.nl

Onthulling naambord begraafplaats Beerzerhof
In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de houtsnijclub aan de slag is gegaan om een naambord
te maken voor de begraafplaats Beerzerhof. We hebben voormalig voorzitter van Plaatselijk Belang
Beerzerveld/Mariënberg, John de Koning uit Mariënberg, bereid gevonden om het naambord officieel te
onthullen. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit bij te wonen. De officiële onthulling staat gepland op
maandag 8 april, om 11.00 uur op de begraafplaats. Mocht deze datum of tijd onverhoopt niet door kunnen
gaan dan wordt hiervan melding gemaakt op de website van Plaatselijk Belang Beerzerveld/Mariënberg. We
hopen velen van u te mogen treffen bij de onthulling van het naambord.

Inloopuurtje Plaatselijk Belang
Tijdens de laatste vergaderingen van het bestuur hebben inwoners regelmatig gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om in het inloopuurtje, voorafgaand aan de bestuursvergaderingen, een onderwerp met het
bestuur te bespreken. Het bestuur waardeert dit zeer. Heeft u een goed idee of zit u iets dwars en wilt u dat
bespreken met uw Plaatselijk Belang? Meld u bij één van de bestuursleden of kom naar het inloopuurtje. U
kunt terecht voor het inloopuurtje vanaf 19.30 uur. Geplande bestuursvergaderingen in 2019 zijn:
28 mei bij café Mans, Mariënberg
10 september bij café Beerzerveld
5 november café Mans, Mariënberg
10 december bij café Beerzerveld

Doe mee met de Nationale Ouderendag!
Heeft u een wens? Iets wat u graag wilt doen maar moeilijk vindt om alleen uit te voeren? Op Nationale
Ouderendag (4 oktober 2019) vervult iemand uit Hardenberg Omgeving samen met u deze wens.
Belangrijke informatie:
• Stuur uw wens vóór 7 juni 2019 naar De Stuw, t.a.v. M. Winter, De Stuwdijk 4, 7772 AW Hardenberg.
• Zet vrijdag 4 oktober 2019 alvast in uw agenda, dan is het Nationale Ouderendag
• Het comité belt u voor 1 september om u te vertellen wat er op 4 oktober gaat gebeuren.
• Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.
Liever bellen of de wens per mail doorgeven? Dat kan via 0523-267478 of m.winter@destuw.nl Meer info:
www.nationaleouderendag.nl

Uitkomst enquête woonwensen
In nieuwsbrief 2 van vorig jaar is een enquête opgenomen waarin alle inwoners van Beerzerveld en Mariënberg
zijn uitgenodigd om woonwensen kenbaar te maken. Er zijn 7 reacties binnengekomen. Het resultaat van de
ingevulde enquêtes laat een positief beeld zien. Zes van de inwoners die gereageerd hebben geven aan
tevreden te zijn met de huidige woonsituatie. Er was één reactie uit Mariënberg waarin werd aangegeven dat er
geen geschikte andere woonruimte gevonden kan worden.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Beerzerveld/Mariënberg gaat er op basis van de binnengekomen reacties
vanuit dat er geen verdere actie gewenst is en overweegt om over enkele jaren de enquête te herhalen.

Oproep: Indienen aanvragen bijdrage uit de subsidiepot
Plaatselijk Belang Beerzerveld/Mariënberg ontvangt jaarlijks van de gemeente Ommen financiële middelen ter
ondersteuning van plaatselijke initiatieven in de kleine kernen. Het bestuur van Plaatselijk Belang verdeelt deze
gelden op basis van de aanvragen. Om aanvragen toe te kennen kijkt het bestuur in hoeverre het algemeen
belang gediend wordt en of de gelden voor een breed maatschappelijk doel ingezet worden, onder het motto:
hoe meer inwoners kunnen profiteren van de beschikbaar gestelde gelden hoe beter. Uiteraard worden
aanvragen met een commercieel doel of individuele belangen uitgesloten.
Om de aanvragen in 2019 weer zo eerlijk mogelijk te verdelen en om te voorkomen dat alleen snelle indieners
financiële ondersteuning krijgen waarna “de subsidiepot leeg is”, worden alle instanties die een aanvraag willen
indienen verzocht om hun aanvraag in te dienen vóór 1 mei aanstaande. Het bestuur van Plaatselijk Belang
beoordeelt na 1 mei alle aanvragen en laat de uitkomsten aan de aanvragers weten.

Busreisje van de Ouderensoos op 5 juni 2019
Het jaarlijkse busreisje van de Ouderensoos Beerzerveld e.o. (Wijk 7 van WijzWelzijn Ommen) staat voor dit
jaar gepland op woensdag 5 juni. Het reisdoel is deze keer de Achterhoek, een streek die niet eerder werd
bezocht, maar evenals de Veluwe, Drenthe, de Kop van Overijssel, Twente en de grensstreek met Duitsland op
een middag nog wel binnen ons bereik ligt.
We vertrekken om 13.00 uur van de parkeerplaats bij De Garve, het gebouw bij de kerk aan de Westerweg, en
rijden toeristisch naar Ruurlo. Daar bezoeken we enkele uren het overdekte Belevingspark Cactusoase waar we
ook 2x koffie/thee met cake krijgen. Toeristisch rijden we ook weer noordwaarts om plm. 18.00 uur aan te
komen in Den Ham waar in De Beuk het diner voor ons klaar staat. Omstreeks 20.00 uur hopen we in
Beerzerveld terug te zijn. De reiskosten bedragen 30 euro per persoon. Opgave vóór 1 juni bij Harm ter Bekke,
tel. 251712, of bij een van de andere bestuursleden van de soos.

Inventarisatie ledenbestand Plaatselijk Belang
Om het ledenbestand van het Plaatselijk Belang Beerzerveld/Mariënberg op te schonen gaan de bestuursleden
in de periode april-mei een brede inventarisatie houden. Het is bijvoorbeeld voorgekomen dat inwoners niet
meer op het adres wonen en dit (nog) niet hebben doorgegeven. Nieuwe inwoners op het adres zijn soms niet
op de hoogte van het werk van het Plaatselijk Belang Beerzerveld/Mariënberg. Daar waar twijfel is of inwoners
geen lid zijn gaan de bestuursleden in april-mei de huizen langs. Zo hopen we weer een actueel ledenbestand
te krijgen en dat maakt het innen van de jaarlijkse contributie een stuk makkelijker. Het contributiebedrag
bedraagt 4,50 euro per jaar. U helpt onze penningmeester door te kiezen voor automatische incasso van de
jaarlijkse contributie. We verzoeken u om dit aan te geven als één van de bestuursleden binnenkort bij u
langskomt.
Meer informatie kunt u ook vinden op onze website of via onze berichten op sociale media:

www.beerzerveldmarienberg.nl

plaatselijkbelang@gmail.com

@PBBveldMberg

Plaatselijk-Belang-Beerzerveld-Mariënberg

Postadres secretariaat: Westerweg 28a, 7685 PL Beerzerveld

