NIEUWSBRIEF
2017, nr. 3 – juli

Notulen van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Beerzerveld-Mariënberg,
gehouden op donderdag 30 maart 2017 bij HCR Beerzerveld.
Er zijn ongeveer 35 personen aanwezig (incl. bestuur) waaronder diverse genodigden zoals
Jan de Vries (contactpersoon gemeente Hardenberg) en Ko Scheele van de gemeente
Ommen.
M.k.a. wethouder Jannes Jansen, gem. Hardenberg en bestuurslid Geralda Lubbers.

1. Opening.
De voorzitter John de Koning opent de vergadering en heet alle gasten en genodigden van
harte welkom. Het bestuur wordt hierna door John voorgesteld.
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

2. Jaarverslag.
De onderwerpen van het jaarverslag worden door de bestuursleden gepresenteerd via een
PowerPoint presentatie gemaakt door Klaas.
Aan bod kwamen: verlichting Mariënberg en buitengebied, drempel nabij camping de
Pallegarste, gemeente en eigenaar zijn tevreden over de oplossing; spoorwegovergangen,
schelpenpad zendingsbosje; invulling van schoolgebouw de Wissel.

3. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Alfred ter Wijlen, Klaas Pullen en Carlien van der Veen. John bedankt hen
voor hun gedane werk. Als nieuwe bestuursleden treden aan: Aris Ramaker, Udo Kampman
en Vera Schuldink, John heet ze welkom in het bestuur. Van de aftredende bestuursleden
zullen we in de eerstvolgende bestuursvergadering afscheid nemen.

4. Financieel verslag en kascontrole
A.d.h.v. een powerpointpresentatie licht Alfred het e.e.a. toe.
Het PB beheerd nog een aantal rekeningen van kleine organisaties zoals ‘’de paraplu’’,
‘’project ons genoegen’’, ‘’hut Mariaborch’’.
We ontvangen een Subsidie van de Gemeente Ommen voor leefbaarheid Kleine Kernen. De
gemeente Ommen wordt hiervoor hartelijk bedankt.
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5. Rondvraag

Beerzerweg/N36.
Bewoners ervaren geluidsoverlast. De verkeersbeweging is toegenomen waardoor dus ook
de geluidshinder. Er zijn verschillende onderzoeken/metingen gedaan. Als metingen buiten
de norm komen is de gemeente verplicht aanpassingen te doen. Enkele woningen zijn
aangepast, andere weer niet. De gemeente wordt gewezen op de wet geluidshinder. Ko
Scheele kent de situatie niet goed genoeg en neemt dit mee.

Hoek Westerweg/van Alewijkstraat.
Al jaren een braakliggend terrein. Komt er nu wel of niet bebouwing? Van wie is deze grond?
Bouwbedrijf Karsten? Er wordt een verzoek bij PB neergelegd om te infomeren naar
mogelijkheden om er goedkope huurwoningen voor bejaarden te laten bouwen. Ouderen
willen kleiner wonen en willen graag een slaapkamer op de begane grond. De huidige
bejaardenwoningen in Beerzerveld kennen een hoge huurprijs. Het hekwerk wordt
volgehangen met reclamemateriaal, dit is geen gezicht. Zijn hier vergunningen voor
afgegeven? Als de grond van de gemeente is dan worden de plakkaten verwijderd. PB
neemt contact op met bouwbedrijf Karsten.

Vraag inzake verlichting buitengebied, Tweede Elsweg Mariënberg.
Een aantal jaren geleden is er een grindfietspad aangelegd langs de zandweg. Zijn de
aanwonenden blij mee, maar het is er ook erg donker en daardoor onveilig. Van dit pad
wordt ook door Bergentheimers veel gebruik gemaakt. De wens van de bewoners is een
aantal lantaarnpalen of verlichting op zonne-energie. Kan de gemeente dit meenemen in de
totale vernieuwing van de verlichting?

Stationsweg/coöperatie.
Hier staan twee grote eiken. Onlangs is uit één boom de kop verwijderd maar de boom is
weer mooi ‘’uitgelopen’’. Aan de andere boom hangt een grote, lage tak. Deze zorgt voor
overlast/schade aan vrachtverkeer. Het schijnt dat deze boom ‘ziek’ is. En kan deze tak niet
verwijderd worden? Jan de Vries: De boom wordt in de gaten gehouden en wellicht in de
toekomst verwijderd.

7. Presentatie Centrum Mantelkracht Ommen door dhr. Klaas Schaap en
mevr. Erna Martens.
Mantelzorg. Overbelasting van mantelzorgers, waar kan ik terecht? Zomaar wat woorden en
het roept heel wat vragen op. Overal in de samenleving, steden, dorpen en buurtschappen
leven mensen die met mantelzorg te maken hebben, soms op afstand. Zij vertellen aan de
hand van een presentatie wat ze samen met eventueel PB kunnen doen in het organiseren
van een trefpunt, het leggen van verbindingen en ‘’het-we-helpen-elkaar’’ versterken.
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Veilige oversteek Pallegarsteweg in gebruik genomen
Maandag 10 april namen wethouder Janssen, de heer Schuldink van camping De
Pallegarste en de heer Pullen van Plaatselijk Belang Mariënberg – Beerzerveld de nieuwe
aangelegde drempel ter hoogte van de camping feestelijk in gebruik. Leerlingen van groep 1
en 2 van basisschool De Schakel vierden dit feestelijke moment mee.

Onveilige verkeerssituatie
Campingeigenaar Schuldink meldde tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang in
2016 de onveilige situatie op de Pallegarsteweg ter hoogte van zijn camping. Het oversteken
van de parkeerplaats naar de camping was soms een hachelijke onderneming. Bosjes
verhinderden het uitzicht en de snelheid op de Pallegarsteweg lag vrij hoog. Plaatselijk
Belang bracht de onveilige situatie onder de aandacht van burgemeester en wethouders
tijdens een collegebezoek aan Mariënberg en Beerzerveld.

Verschillende aanpassingen
In de afgelopen maanden heeft de gemeente in goed overleg met de heer Schuldink een
plan van aanpak gemaakt. Het resultaat is onder andere de aanleg van een drempel voor de
ingang van de camping. Verder is er één centrale inrit naar de parkeerplaats gekomen en
zijn de bosjes tussen de weg en de parkeerplaats verwijderd en vervangen door haagjes.
Binnenkort worden nog verkeersborden en twee lichtmasten ter hoogte van de inrit geplaatst.
Het werk wordt grotendeels betaald door camping De Pallegarste waarbij de gemeente
financieel heeft bijgedragen.

Veilige oversteek ook voor schoolkinderen
Ook de leerlingen van basisschool De Schakel zijn blij met de verbeterde verkeerssituatie.
Een deel van de kinderen gaat dagelijks via de Pallegarsteweg naar school.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verlichting Knolsdijk
De mogelijkheid bestaat dat aan de Knolsdijk te Beerzerveld verlichting kan worden
geplaatst in de vorm van lantaarnpalen. Echter, de gemeente wil dit realiseren, mits er aan
de Schuurmanstraat een aantal lantaarnpalen verwijderd kunnen worden, zodat deze
lantaarnpalen geplaatst kunnen worden aan de Knolsdijk. De reden dat gekozen is voor de
Schuurmanstraat is dat er nu een behoorlijk aantal lantaarnpalen staan aan deze straat.
Nu is de vraag of er bezwaren zijn om een aantal lantaarnpalen te verwijderen aan de
Schuurmanstraat.
Mocht dit het geval zijn dan graag een mail sturen naar: plaatselijkbelang@gmail.com
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------------------------------------------------------------------------------------------------Afscheid bestuursleden
Op de laatste bestuursvergadering van
1 juni 2017 is afscheid genomen van Alfred
Ter Wijlen, Klaas Pullen en Carlien v.d. Veen.
Zij hebben zich jarenlang ingezet voor onze
Belangenvereniging. Allen bedankt hiervoor.
Stokje is overgenomen door Udo Kampman,
Aris Ramaker en Vera Schuldink.

------------------------------------------------------------------------------------------------Zomer bingo Beerzerveld
Deze zomer organiseert de activiteitencommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk
Beerzerveld weer haar traditionele zomerbingo’s. Zeven vrijdagavonden zullen vanaf 20.00
uur de ballen gaan rollen in de Garve aan de Westerweg 40. Maar vanaf 19.00 uur bent u
reeds van harte welkom. Onder het genot van en kopje koffie kunt u zich dan gaan opmaken
voor een onvervalst avondje bingo plezier.
De data zijn de volgende, noteer ze vast in uw agenda,
vrijdag 21 en 28 juli.
In de maand augustus op de volgende vrijdagen:
4,11, 18 en 25 augustus.
De laatste zomerbingo is vrijdag 1 september.
Er zijn weer fantastische prijzen te winnen. Veel levensmiddelen en vleesprijzen passeren de
revue. Elke avond is de hoofdprijs in de superronde maar liefst 100 euro!
Spanning tot aan de laatste bal. Kortom, wij zien u graag de komende zeven vrijdagavonden
op de altijd gezellige Zomerbingo’s in Beerzerveld

------------------------------------------------------------------------------------------------Buurtmaaltijd
Onlangs hebben wij weer een geslaagde buurtmaaltijd gehad
met een mooi aantal deelnemers. In de maanden juli en
augustus zijn er geen buurtmaaltijden. De eerstvolgende
buurtmaaltijd is op 13 september 2017.

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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