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Speciale uitgave van deze eerste nieuwsbrief in 2020
De wereld wordt getroffen door het besmettelijke Corona-virus. Dat dit voor heel veel landen grote gevolgen
heeft zal niemand zijn ontgaan. Ook Beerzerveld en Mariënberg ontkomen niet aan de gevolgen van deze
virusuitbraak. De berichtgevingen in de media over ontwikkelingen, aanpak en gevolgen van de besmetting
volgen elkaar in snel tempo op. Wij vertrouwen erop dat iedereen deze berichtgeving volgt en heel belangrijk:
het is en blijft zeer belangrijk dat alle maatregelen en adviezen vanuit de overheidsinstanties zo goed mogelijk
worden opgevolgd. Wij wensen alle dorpsgenoten veel sterkte in deze moeilijke periode.

Gratis maaltijden aan huis bezorgd voor ouderen en kwetsbaren
Het Plaatselijk Belang is in deze roerige tijden voor de oudere en kwetsbare dorpsbewoners van Beerzerveld
en Mariënberg bezig geweest om een project voor te bereiden om een maaltijdvoorziening op te zetten. Deze
maaltijdvoorziening is in eerste instantie bedoeld voor de duur van de Corona-crisis. Tijdens de Corona-crisis
geldt dat met name ouderen en kwetsbaren zoveel mogelijk binnen moeten blijven. Mocht de
maaltijdvoorziening ook na de crisisperiode in een behoefte voorzien dan kan de maaltijdvoorziening naar
behoefte worden voortgezet.
Er zijn door Plaatselijk Belang subsidies aangevraagd en deze subsidies zijn inmiddels ook toegekend om dit
project van de grond te krijgen. Het project wordt opgestart voor iedere oudere en kwetsbare dorpsgenoot
waarvoor het dringende advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Oudere en kwetsbare dorpsgenoten
kunnen zich aanmelden om een warme maaltijd thuisbezorgd te krijgen. Deze maaltijden worden in de opstart
gratis verstrekt. Als u tot de doelgroep behoort en wilt meedoen dan kunt u zich telefonisch opgeven bij café
restaurant Beerzerveld.
We beginnen in eerste instantie met proefperiode van 3 warme maaltijden. De maaltijden zijn gratis en worden
bij u bezorgd op dinsdag 14 april, donderdag 16 april en maandag 20 april.
De maaltijden en de bezorging worden door Plaatselijk Belang betaald aan café restaurant Beerzerveld uit de
verkregen subsidies.
De periode van 14 tot en met 20 april geldt als een proef. Na deze proefperiode kunt u voor u zelf bepalen of
het is bevallen en of u met de maaltijdbezorging wilt doorgaan. Afhankelijk van het aantal deelnemers aan het
project bekijkt Plaatselijk Belang of we met de gratis verstrekking nog iets langer kunnen doorgaan. Zodra de
beschikbare subsidie volledig is besteed kunnen de maaltijden niet langer gratis verstrekt worden. De kosten
voor de maaltijden zullen na de proefperiode, bij voldoende deelname, naar verwachting uitkomen op een
bedrag van circa 5 euro. Wij streven ernaar om dit bedrag zo laag mogelijk te houden.

Bent u een oudere of kwetsbare inwoner van Beerzerveld of Mariënberg en heeft u interesse om mee
te doen aan deze proef? Meld u dan telefonisch aan vóór 11 april op telefoonnummer 0523-251361.

Vergaderingen en bijeenkomsten afgelast
In navolging van de landelijke richtlijnen zijn zo ongeveer alle bijeenkomsten voor de komende tijd afgelast. De
scholen zijn gesloten, sportactiviteiten zijn afgelast, maar bijvoorbeeld ook de inzameling van oud papier voor
de Broederband en de herdenkingsbijeenkomsten in het kader van 75 jaar vrijheid gaan niet door.
Ook de bestuursvergadering van Plaatselijk Belang in maart, waar de jaarlijkse algemene ledenvergadering zou
worden voorbereid, is niet doorgegaan. De algemene ledenvergadering zou in april plaatsvinden, maar is
vanzelfsprekend ook uitgesteld naar een nog nader te bepalen moment. Hierover wordt u op een later tijdstip op
de hoogte gebracht.

Huisartsenpraktijk Beerzerveld
De huisartsenpraktijk Beerzerveld is gewoon geopend, maar het inloopspreekuur is komen te vervallen.
Alle contacten met de huisartsenpraktijk verlopen in eerste instantie allemaal telefonisch. Zaken die niet in een
telefoongesprek met de huisartsen kunnen worden afgehandeld en waar een consult voor nodig is in de
huisartsenpraktijk wordt een afspraak gemaakt.

Nieuw dorpsplan en nieuwe omgevingsvisie
Nieuw dorpsplan
Het bestuur van Plaatselijk Belang is gestart met de
voorbereiding voor het opstellen van een nieuw
dorpsplan. In dit dorpsplan vinden we het belangrijk
dat uw wensen voor een betere leefomgeving in de
toekomst worden meegenomen. We stellen een
plan van aanpak op en gaan dit plan met de
gemeente Ommen en met woningcorporatie
VechtdalWonen bespreken. We hopen van beide
organisaties de financiële middelen voor het
uitvoeren van het plan te krijgen.
De uitvoering van het plan ligt voorlopig even stil
vanwege de vele beperkingen die momenteel
gelden vanwege de crisissituatie.

Omgevingsvisie
Alle gemeentes in Nederland zijn volop bezig om een
nieuwe omgevingsvisie op te stellen. In een
omgevingsvisie wordt voor de lange termijn de visie
uitgewerkt voor de leefomgeving (o.a. invulling van de
ruimte, milieu, natuur, landschap en verkeer). De
nieuwe omgevingsvisie zal in 2021 in moeten gaan.
De Gemeente Ommen heeft op 4 maart een
bijeenkomst in café Beerzerveld gehouden waarvoor
alle geïnteresseerde inwoners van Beerzerveld via de
lokale media waren uitgenodigd.
De aanwezigen werden door de gemeente in groepen
verdeeld en vervolgens zijn er diverse thema’s aan de
groepen voorgelegd. Afgesproken is dat ook het
nieuwe dorpsplan Beerzerveld in de omgevingsvisie
van de gemeente wordt meegenomen.

Oproep: wie wil helpen om nestkastjes in elkaar te zetten
In de strijd tegen de eikenprocessierups in Mariënberg en Beerzerveld heeft
Plaatselijk Belang een donatie van 40 bouwpakketten voor mezennestkastjes
gekregen van Houthandel Veneman. De bedoeling is dat de jeugd de
bouwpakketten omtovert tot mezennestkastjes voor de mezen. Mezen zijn
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Wie één of meer nestkastjes in
elkaar wil zetten kan contact opnemen voor Mariënberg: met Klaas Luisman, tel
0611416713 en voor Beerzerveld: Loekie van der Schoor, tel 0644071250. De
bouwpakketten worden bij u thuis afgeleverd en na montage weer bij u opgehaald.
Meer informatie kunt u ook vinden op onze website of via onze berichten op sociale media:

www.beerzerveldmarienberg.nl

plaatselijkbelang@gmail.com

@PBBveldMberg
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