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UITNODIGING LEDENVERGADERING 2017
Het bestuur van Plaatselijk belang Beerzerveld Mariënberg nodigt u van harte uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 30 maart 2017 bij HCR
Beerzerveld, Van Alewijkstraat 32 te Beerzerveld. Om 19:30 uur staat de koffie klaar. Om
19:45 uur starten we met ons programma.

OPENING
1. Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden zijn Alfred ter Wijlen (penningmeester) Klaas Pullen (lid) en
Carlien van der Veen (lid). In hun plaats zijn gekomen Aris Ramaker als penningmeester en
Udo Kampman als lid.

2. 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. Bladhekken
b. Bomen Clemmestraat en verlichting
c. Schelpenpad – Zendingsbosje Spoorwegovergangen
d. De Wissel
3. Bestuursverkiezing
4. Financieel verslag en kascontrole
5. Rondvraag
6. Pauze
7. Presentatie door dhr. Schaap van Centrum Mantelkracht uit Ommen en mevr.
Martens coordinator van CMO en Vechtgenotenhuis
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. Centrum
Mantelkracht wil u graag aan de hand van een korte presentatie vertellen wat we samen met
uw organisatie kunnen doen in het organiseren van een trefpunt, het leggen van
verbindingen en het-we-helpen- elkaar versterken.

8. Sluiting
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JAARVERSLAG 2016
Ledenvergadering 30 maart 2017 bij HCR Beerzerveld.
De vorige ledenvergadering zijn Albert Bremmer en Hendri Lohuis (beiden lid) afgetreden.
Als nieuwe bestuursleden werden benoemd André Visser en Dinant Jaspers. Binnen het
bestuur is John de Koning als voorzitter aangewezen. Vijf bestuursvergaderingen en één
jaarvergadering zijn er gehouden. Er was regelmatig contact met Jan de Vries
(contactpersoon) van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg voor zowel Beerzerveld als
Mariënberg. Wethouder gebiedsgericht werken voor Mariënberg is de heer Jannes Janssen.
De verantwoordelijke wethouder voor Beerzerveld is de heer Hans ter Keurst. Om de leden
te informeren zijn er zes nieuwsbrieven uitgebracht. Op de website
www.beerzerveldmarienberg.nl is het actuele nieuws te lezen en via ons twitteraccount
@pbbveldmberg worden regelmatig de laatste berichten ge(re)tweet. Ook heeft Plaatselijk
Belang sinds kort een facebookpagina. 2016 kende geen grote projecten voor PB. In dat
opzicht was het een ‘rustig’ jaar.
ENKELE ONDERWERPEN UIT HET JAAR 2016 WORDEN NADER TOEGELICHT.
Bladhekken
I.v.m. bezuinigingen zijn de bladhekken bij het Station en aan de Wolfertstraat in 2015
weggehaald. Alleen het bladhek aan de Oudeweg bleef. Bewoners moesten dus het blad in
de groencontainer doen. Maar de bladhekken hielden de aandacht van de gemeente en
gelukkig zijn in 2016 de bladhekken weer teruggeplaatst!

Bomen Johan Clemmestraat
De Johan Clemmestraat heeft te maken met enkele bomen die deels over de weg steken en
zodoende een belemmering/gevaar vormen voor de vuilniswagen, maar ook voor
vrachtverkeer dat wat af moet leveren. Na overleg is besloten een zestal bomen dit voorjaar
te verwijderen.
Verlichting Mariënberg
Vorig jaar is er een ronde gedaan door Plaatselijk Belang langs alle verlichting in Marienberg
en zijn de knelpunten in beeld gebracht. Deze zijn voorgelegd aan de gemeente. Daar er
plannen zijn om voor de verlichting tzt over te gaan naar LED, zullen voorlopig alleen de
nodige vervangingen van lampen uitgevoerd worden.
Drempel nabij camping ‘’de Pallegarste’’
Zowel Plaatselijk Belang als ook de eigenaar van de Pallegarste hebben er alle belang bij
dat bij de Camping een drempel geplaatst wordt zodat de snelheid rondom de Camping
verlaagd zal worden. De gesprekken hierover met Gemeente en Pallegarste zijn in een ver
gevorderd stadium en het lijkt er op dat voor de zomer de werkzaamheden afgerond kunnen
worden.
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Werkbezoek Gemeente Hardenberg 20 mei 2016

Op vrijdag 20 mei heeft het voltallige college van B&W Hardenberg en enkele medewerkers
van de gemeente een bezoek gebracht aan Marienberg en Beerzerveld. Thema: De kleine
ondernemer. Het bezoek begon bij Voetbalver. Marienberg. Voorzitter John de Koning van
PB refereerde daar aan enkele zaken die de afgelopen jaren gerealiseerd waren. Met name
werd gemeld dat PB tevreden was over het resultaat van de kruising N36 (stoplichten) als
ook het gerealiseerde ‘’cafetaria Mainbarg’’ op de hoek bij de Hardenbergerweg. Hierna was
het de beurt aan de voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging Jan Hagedoorn, die
enkele wensen op tafel gooide, maar ook tevredenheid liet blijken over de samenwerking
met de gemeente. Ook merkte hij op dat het van belang is dat de gemeente ook oog houdt
voor zaken waar een voetbalvereniging te maken krijgt. Na een korte rondleiding werd plaats
genomen in de huifkar en werd de weg vervolgd naar Autofirst Freke.
Karel Freke wist op een enthousiaste manier te vertellen wat het betekent voor een
ondernemer om zich staande te moeten houden in een relatief klein dorp. Veel klanten
komen dan ook uit de grote regio.
De volgende halte was kapsalon Olsman. Hans Olsman, die net als Karel Freke overigens,
de zaak over heeft genomen van vader. Herman Olsman vertelde dat ook hij de klantenkring
tot ver buiten Mariënberg heeft. Ook wordt er bij zieken en mensen die slecht ter been zijn
etc. nog thuis geknipt.
De laatste ondernemer die bezocht werd was Attent Telman. Sietse Telman ontving de
gasten en vertelde dat het best wel lastig is om in een dorp met minder dan 1000 inwoners
een supermarkt te runnen. Dit kan alleen door er veel zaken bij te doen, zoals stomerij en
post etc. en door steun van de plaatselijke bedrijven, sportverenigingen en inwoners.
Gelukkig weten velen de weg naar de supermarkt te vinden, maar de inwoners zullen zich
moeten blijven realiseren dat een plaatselijke supermarkt alleen maar kan bestaan als ook
de plaatselijke bevolking door regelmatig wat te kopen in de supermarkt laten zien dat een
supermarkt meerwaarde heeft voor het dorp.
Alle drie de ondernemers noemden overigens wel dat het een voorrecht is dat er in de
omgeving van Mariënberg mogelijkheden zijn voor recreatie. Vanaf de campings komen
“klanten” naar de zaken toe en dit draagt zeker bij aan extra inkomsten.
Na het bezoek aan deze plaatselijke ondernemers werd nog een korte rondrit gemaakt door
het dorp en werd nog aandacht gevraagd door PB aan college B&W voor buurthuis De
Grendel, waar het voor de exploitatie van groot belang is dat de OZB betaalbaar blijft. Ook
werd de aandacht gevraagd voor de leegstaande school De Wissel.
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Na een rondje over de Marke gingen we over het zandpand richting de Pallegarsteweg. Als
laatste werd ook aandacht gevraagd voor de overgang van parkeerplaats naar camping bij
de Pallergarste. Hier moet vanwege de veiligheid wat aan gedaan worden ook al omdat deze
weg veel als sluiproute wordt gebruikt.
Vervolgens ging de rit terug naar het ‘’Westerpark’’ waar het werkbezoek eindigde.
Werkbezoek gemeente Ommen dinsdag 29 november 2016

Rond de klok van half twee werd het college door bestuursleden van plaatselijk belang
Beerzerveld-Mariënberg ontvangen in de kantine van Aannemingsmaatschappij Bouwmij BV.
Onder het genot van koffie met lekkers verwelkomde de voorzitter van PB het gezelschap en
gaf hij uitleg over de rol van plaatselijk belang in de twee verschillende kernen en gaf hij een
toelichting op het programma voor deze middag. Vervolgens verzorgde Gert Bouwhuis een
presentatie over de geschiedenis van het bedrijf en de ontwikkeling tot het huidige bedrijf
Bouwhuis Infra BV met de verschillende onderdelen. Ook de verschillende projecten
waaraan het bedrijf heeft gewerkt kwamen ter sprake tijdens deze presentatie. Vervolgens
werd er een rondleiding door het bedrijf aan de Eerste Polderweg verzorgd.
Met de buurtbus maakte het college een rondrit door het gebied, waarbij door bestuursleden
van PB op verschillende punten, zoals de slechte staat van de bermen, grasbetonklinkers
etc. een toelichting werd gegeven. Tijdens de rit werd een bezoek gebracht aan
melkveehouderij Dogger aan de Beerzerhaar. Eigenaar Roel Dogger informeerde het college
over het bedrijf met 280 melkkoeien die ondergebracht zijn in een moderne stal met
melkrobots.
Tijdens een hapje en drankje werd het college door de voorzitter van PB bedankt voor het
bezoek. Burgemeester Mark Boumans bedankte plaatselijk belang voor het samenstellen en
organiseren van het interessante programma. Daarmee kwam er een einde aan weer een
geslaagd werkbezoek van het college.
Afsluiting spoorweg overgangen Stouwdijk – zendingsbosje.
Om minder onbewaakte spoorweg overgangen te krijgen probeert Prorail deze te saneren
waar het kan.
De twee overgangen Stouwdijk – zendingsbosje kwamen hier voor in aanmerking en zijn
door Prorail afgesloten.
Vanwege de wandelroutes en bereikbaarheid van het zendingsbosje is aan de noordzijde
van de spoorlijn een nieuw schelpenpad aangelegd en een nieuwe brug geplaatst.
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Schelpenpad zuidzijde.
Hier was de brug aan vervanging toe en groot onderhoud qua snoeiwerkzaamheden.
De brug is vervangen en de snoeiwerkzaamheden zijn uitgevoerd zodat het nu beter
toegankelijk is en veiliger.
Waar het nodig was is gelijk hertstelt met schelpen.
Voor de totale oplevering staat er nog één punt open.
Een toegangshek om vanaf Marienberg rechtstreeks het pad aan de noordzijde op te
kunnen.
Dit is toegezegd en zal binnenkort geplaatst worden.
Schoolgebouw de Wissel
Het voormalig schoolgebouw ‘’de Wissel’’ staat nog leeg. Het ziet er nu nog aardig uit, maar
als er niets gebeurd dan is dat ook snel een verouderd gebouw wat leidt tot een
onaangename aanblik. B&W heeft aangegeven dat ook vanuit PB en bevolking meegedacht
kan/moet worden voor een goede bestemming.
Goede ideeën kan iedereen kenbaar maken bij PB!
Tot slot
Plaatselijk Belang stelt zich ten doel de maatschappelijke en culturele belangen van de
gehele bevolking van Beerzerveld en Mariënberg te behartigen en de dorpen als zodanig
leefbaar te houden voor haar inwoners. Dat betekent in de praktijk: veel overleg met
instanties over het realiseren en onderhouden van voorzieningen, zoals wegen en
fietspaden, verlichting, parkeergelegenheid, buurtbus, goede voorzieningen voor de jeugd,
maar ook voor faciliteiten en diensten voor jongeren en ouderen. Alle bestuursleden zijn
voortdurend bezig met het algemene belang van beide dorpen.
Namens het bestuur van PB Beerzerveld Mariënberg, secretaris Laura Bouwhuis-Leemhuis.
________________________________________________________________________

Gebouw “De Wissel”
Graag doen wij een oproep bij u inwoners van Mariënberg en Beerzerveld wat te doen met
gebouw de Wissel. Ook vanuit de gemeente krijgen wij de vraag of de inwoners ideeën
hebben betreffende dit gebouw. Heeft u ideeën of plannen dan horen wij dit graag van u en
kunt dit mailen naar: plaatselijkbelang@gmail.com
________________________________________________________________________

Prullenbak geplaatst op speelterrein achter “De Wissel”
Op speelterrein achter de school ‘De Wissel” heeft de gemeente Hardenberg
een prullenbak geplaatst. Dit is op verzoek van omwonenden die aangegeven
hebben dat d.m.v. het plaatsen van een prullenbak het terrein zoveel mogelijk
schoongehouden kan worden. De prullenbak wordt regelmatig geleegd, want
deze is opgenomen in de routes van leging.
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Stichting “ONDER ONS”
Vorig

Op 12 oktober was DORUS aanwezig.

G a
ot “

Toen hebben we veel liedjes gezongen. Het variëerde van ”twee dotte
van motte in m’n oude jas” tot “bij de marine moet je zijn”

as t

aan

15 februari 2017 was de volgende "ONDER ONS" en dit keer kwam Henk Jan Visser uit
Bruchterveld. Hij is imker en kwam ons vertellen over alles wat bijen doen en wat hij er mee
doet. Het is een intensieve hobby, vooral wanneer je ook zelf de honing maakt. De kleuren
en smaken verschillen per pot en de reden hiervan is eigenlijk heel simple: Het ligt aan de
soort bloemen waar de bijen nectar uithalen.
Het was een leerzame middag, we hadden zelfs
nog een prijsvraag, wanneer je goed oplette kon je
de antwoorden er uithalen.
Dhr Zandman uit Beerze heeft gewonnen, hij kreeg een pot honing,
deze is hem overhandigd door Nieske Heine.
De volgende keer is, 31 mei 2017, gaan we naar de wijnboerderij van de fam. Grootens in
Ommen. Wilt u deze datum alvast noteren?
De uitnodiging volgt!
_________________________________________________________________________

WHATSAPP WIJKALERT 112 MARIENBERG EN BEERZERVELD
Woont u in Mariënberg en wilt u deelnemen in de WijkALERT? Meldt u zich dan aan bij Jan
Kelder, email jankelder@gmail.com. Woont u in Beerzerveld, meldt u zich dan aan bij Udo
Kampman, email ub.kampman@hetnet.nl. SVP naam, adres, woonplaats en mob.
telefoonnummer doorgeven.
Zij verzamelen de mobiele telefoonnummers
van de deelnemende buurtbewoners en voegen
deze toe aan hun adresboek. Alle buurtbewoners,
welke deelnemen aan het gesprek, kunnen berichten,
foto’s en reacties plaatsen. Enkel de beheerder kan nieuwe
deelnemers toevoegen. De wijkagent volgt de groep passief.
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ONTHEFFING PAASVUUR GEMEENTE OMMEN
Voor Beerzerveld gelden andere voorwaarden dan voor Mariënberg

Beerzerveld (Ommen)
Voor het ontsteken van een paasvuur heeft u een speciale ontheffing van het
stookverbod nodig. De gemeente Ommen verleent tijdens de paasdagen per
kern/buurtschap maximaal één ontheffing van het stookverbod om een paasvuur te
houden.
De ontheffingen worden alleen verleend aan een maatschappelijke organisatie zoals een
plaatselijk belang of een buurtvereniging. Als particulier kunt u dus geen ontheffing voor een
paasvuur aanvragen.
Met deze maatregel moeten capaciteitsproblemen bij de brandweer worden voorkomen,
zodat de brandweerzorg voor andere calamiteiten kan worden gegarandeerd.
Aanvragen ontheffing
Maatschappelijke organisaties die een paasvuur willen organiseren, kunnen een ontheffing
aanvragen bij de Publieksdienst via telefoonnummer: 14 0529.

Mariënberg (Hardenberg)
De gemeente Hardenberg verleent de komende paasdagen per kern/buurtschap
maximaal één ontheffing van het stookverbod om een paasvuur te houden. De
ontheffingen worden alleen verleend aan een maatschappelijke organisatie zoals een
plaatselijk belang of een buurtvereniging.
Particulieren kunnen dus vanaf dit jaar geen ontheffing voor een paasvuur aanvragen. Het
college van B&W heeft dit besloten omdat een groot aantal vuren tegelijkertijd tot
capaciteitsproblemen bij de brandweer kan leiden.
Het college wil met deze maatregel onnodige veiligheidsrisico’s voorkomen en de
brandweerzorg voor andere calamiteiten garanderen.
Aanvragen ontheffing
Het is in de gemeente Hardenberg verboden om zonder ontheffing een paasvuur te houden.
Maatschappelijke organisaties die een paasvuur willen organiseren, kunnen een ontheffing
aanvragen bij de Publieksdienst. Het aanvraagformulier is op te vragen via het digitale
contactformulier, of door te bellen naar 14 0523
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Activiteiten In Kultûrhus ‘t saMENSpel Beerzerveld
Kulturhus ‘t SaMENSpel te Beerzerveld. Een prachtig gebouw waar we met recht trots op
mogen zijn. Een gebouw dat van ons allemaal is en laten we daar ook volop gebruik van
maken. Er is van alles mogelijk en alle faciliteiten, zoals ook wifi, zijn aanwezig. Er wordt al
door verschillende verenigingen en stichtigingen gebruik gemaakt van dit mooie gebouw. Wil
je een klaverjasavond organiseren? Of een keer een bloemschikavond? Wellicht met een
groep een film kijken? Een verjaardag of jubileum vieren? Een cursus geven? Het kan
allemaal in het Kultûrhus. Wil je zelf een feestje geven of een vergadering houden, dan kan
dat natuurlijk ook. Inwoners van Beerzerveld en Mariënberg hebben de mogelijkheid om
tegen gereduceerd tarief de zalen van het Kultûrhus af te huren. De beheerders zijn Ben en
Ali Prins en zijn te bereiken via benaliprins@hotmail.com of via de telefoon 0523-251364. Je
kunt met hen contact opnemen om een ruimte reserveren.

Kulturhus ‘t
w
e

Jong en oud kan aanschuiven tijdens de maandelijkse buurtmaaltijd in
Samenspel in Beerzerveld. De buurtmaaltijd vindt elke tweede
woensdag van de maand plaats. Men ontmoet elkaar en wordt er
gezellig met elkaar gegeten.

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.
__________________________________________________________________________

VOORWAARDEN VERVOERBEWIJZEN BUURTBUS
Ritkaart

De ritkaart is geldig voor één rit op de buurtbus. Overstappen is niet
toegest
aan.
toegestaan. De ritkaart is alleen geldig met stempelafdruk en
en dient bi
dient bij controle te worden overhandigd. De ritkaart is alleen
v
verkrijgbaar bij de chauffeur van de buurtbus. De 10-rittenkaart is
geldig voor 10 ritten op de buurtbus. Van tevoren een kaartje kopen dit kan bij Herman ter

Bekke, Oordtstraat 12 in Beerzerveld, telefoon 0523- 251914

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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