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Nestkastjes ter bestrijding van de eikenprocessierups
Aan de oproep in de vorige nieuwsbrief om nestkastjes in elkaar te zetten is flink gehoor
gegeven. Nadat er contact geweest was met basisschool de Hoekstee moesten er in
allerijl nog bouwpakketjes voor de nestkastjes bijgemaakt worden. In een rondgang
door de dorpen kunt u de nestkastjes op diverse plaatsen aantreffen.
We hopen dat veel mezen de weg naar de nestkastjes zullen vinden.
In deze nieuwsbrief zult u verspreid op diverse pagina’s foto’s over het resultaat
van dit project aantreffen.

Voortzetting maaltijdvoorziening voor ouderen en kwetsbaren
In de vorige nieuwsbrief is het project voor een gratis maaltijdvoorziening
voor kwetsbare ouderen vermeld. Het project is door Plaatselijk Belang
opgezet vanwege de toen nog strengere maatregelen om de besmettingen
van het Corona-virus te voorkomen. Uit de aangevraagde en ook toegekende
subsidies voor de gratis maaltijden konden de maaltijden verstrekt worden,
inclusief bezorging aan huis. Na enkele weken zijn de deelnemers aan de
maaltijdverstrekking thuis bezocht en is gevraagd om een enquêteformulier in
te vullen om de ervaringen aan te geven. De deelnemers bleken enthousiast
en gaven in meerderheid de wens te kennen om deze service graag te willen
blijven gebruiken. Inmiddels is in overleg met café restaurant Beerzerveld
een afspraak gemaakt om de maaltijdbezorging voort te zetten. Dat kan niet
meer gratis. De maaltijden worden enkele keren per week verstrekt en de
kosten voor de deelnemers bedragen 5 euro. Plaatselijk Belang zal tijdens de
komende periode, waarin het belangrijk blijft maatregelen om besmetting van
het virus voor de deelnemers te voorkomen een bijdrage leveren van 2,50
euro.
Zolang er behoefte is aan maaltijdbezorging zal deze voorlopig blijven
bestaan.
Bent u een oudere of kwetsbare inwoner van Beerzerveld of Mariënberg en
wilt u gebruik maken van de maaltijdbezorging dan kunt u zich rechtstreeks
aanmelden bij café restaurant Beerzerveld, telefoonnummer 0523-251361

Wijzigingen in de bestuurssamenstelling van Plaatselijk belang
Helaas kon de geplande algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang in april niet doorgaan.
In deze vergadering stonden enkele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur gepland.
Er zijn begin dit jaar vacatures ontstaan voor de voorzitters- en secretarisfunctie. De zittend voorzitter en
secretaris, Udo Kampman en Priscilla van den Pol, konden de bestuursfuncties niet langer combineren met hun
drukke werkzaamheden. Renate Zomerdijk heeft aangegeven te zullen stoppen.
Om de vacante plek voor het secretariaat op te vullen heeft Loekie van der Schoor zich beschikbaar gesteld om
de taken van Priscilla over te nemen. Loekie had zich enige tijd geleden al als bestuurslid beschikbaar gesteld
en is nu actief als waarnemend secretaris.
Gerrit Middelkamp is gevraagd om het voorzitterschap van Udo Kampman over te nemen. Gerrit treedt sinds
enkele maanden op als waarnemend voorzitter van Plaatselijk Belang. In de eerstvolgende algemene
ledenvergadering zullen Loekie en Gerrit formeel voor hun nieuwe bestuursrol worden voorgedragen.
Door de beperkingen van de Corona-crisis heeft het bestuur de afgelopen periode digitaal vergaderd.

Foto van het bestuur van Plaatselijk Belang, genomen begin maart 2020, tijdens een bijeenkomst om de aanpak
voor het opstellen van een dorpsplan te bespreken. Vlnr (staand): Udo Kampman, Loekie van der Schoor,
Priscilla van den Pol, Gerrit Middelkamp, Laura Bouwhuis (en op de voorgrond gehurkt) Vera Schuldink en
Renate Zomerdijk. Klaas Luisman ontbreekt op de foto.

Oproep: vacature bestuursleden
Na enkele bestuurswisselingen zoals hierboven is toegelicht zullen er vanwege
o.a. een verhuizing meer vacatures ontstaan. Daarom zijn we nog steeds op zoek
naar versterking van het bestuur van Plaatselijk Belang Beerzerveld/Mariënberg.
Wie maakt het bestuur weer compleet?
Spreekt het werk van het Plaatselijk Belang u aan en wilt u zich hiervoor ook
inzetten als bestuurslid? Meld u dan aan bij ons secretariaat.

Nieuwsflits Oranjefeest 2021
Het Oranjefeestbestuur is eruit, de nieuwe data van
het Oranjefeest zijn op 28, 29, 30 april en 1 mei 2021.

Donderdag 29 april 2021

Het bestuur heeft het programma grotendeels kunnen
overzetten zoals we het ook voor augustus gepland
hadden. Een kleine wijziging is dat we de Bingo en de
Beursavond omgezet hebben. En we hebben een
andere live band moeten zoeken voor de
zaterdagavond, maar dat is meer dan gelukt!

16.00 aanvang Beurs BBM Leeft! Met een
fantastische modeshow, met modellen uit de 3
dorpen!!
Er is dan gelegenheid om de stands op te bouwen
vanaf 13.00 uur.
Na afloop van de beurs zal DJ Ramon ons vermaken
met zijn muzikale klanken.

De beurs BBM Leeft, zal nu op de donderdag zijn en
zal vanaf 16.00u tot 22.30 uur zijn.
Dit heeft als reden dat we veel animo voor de beurs
hebben en dat we dit tekort doen, als we hier maar
een paar uurtjes aandacht aan zouden besteden.
Hieronder volgt het programma zoals het er nu uit
gaat zien.
De lichtroute zal tijdens de feestdagen gereden
kunnen worden. Wanneer de jury dit zal beoordelen is
nog even de vraag.......hier komen we nog op terug.

Vrijdag 30 april 2021
13.30 aanvang Gezellige middag voor 50+ met
muzikale medewerking van het shantykoor
” de SjompieSingers” en conferencier Karel van de
Kate.
20.00 uur tent open voor een Gezellige
Nederlandstalige feestavond m.m.v. Martin Dams,
Henk Wijngaard en De Beatcrooks en natuurlijk DJ
Ramon.

Het programma
Woensdag 28 april 2021

Zaterdag 1 mei 2021

Om 13.30 uur, aanvang Kindermiddag met diverse
springkussens en een theatershow.
19.30 aanvang Bingo voor iedereen. Met mooie
prijzen. Na afloop zal DJ Ramon leuke muziek
draaien zodat we nog even gezellig na kunnen
borrelen.

9.30 uur de Optocht van de versierde wagens. Door
de 3 dorpen.
Opstellen vanaf 8.30 uur. Aan de Stationsweg te
Mariënberg. (Nieuw deze editie is, dat er geen
oversteek gemaakt wordt over de N36 bij de kruising
M, berg /Beerze. We hebben een andere veilige
route bedacht hiervoor, ook zal er geen tussenstop
meer zijn i.v.m. de tijd die we nodig hebben.)
13.30 spel middag in de tent. Jong en Oud kan
hieraan mee doen. Hiervoor komt er nog een opgave
via de contactpersonen. Dit volgt t.z.t.
Rond 16.30 uur een optreden van Orlando Uilenwerf.
20.00 uur tent open voor een afsluitende feestavond
met de fantastische band BROADWAY
Wij als bestuur hopen dat het feest tegen die tijd door
kan gaan en dat we samen met elkaar hele mooie en
gezellige dagen mogen hebben.
We gaan er eerst even tussenuit voor een zomerstop
en zullen in September de vergaderingen weer
oppakken om voorbereidingen te treffen voor een
Spetterend Oranjefeest!!
Dan volgt er ook weer de nodige informatie voor de
contactpersonen. Dit zal via de mail gebeuren.
Tot ziens op 28,29,30 april en 1 mei 2021!!!
Groeten van het Oranjefeest bestuur.

Onderhoud begraafplaats Beerzerhof
Nadat er diverse klachten bij Plaatselijk Belang waren binnengekomen
over de onderhoudssituatie van de begraafplaats Beerzerhof heeft het
bestuur dit in diverse contactmomenten met de gemeente Ommen aan
de orde gesteld. De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de
begraafplaats ligt bij de gemeente. Uiteindelijk is met het college van
gemeente Ommen afgesproken om te onderzoeken of het onderhoud
van de begraafplaats door Plaatselijk Belang in eigen beheer genomen
zou kunnen worden.
Als inwoners staan we dichterbij de begraafplaats en hebben we meer
en beter zicht op de situatie. Inmiddels heeft het bestuur in overleg met
een plaatselijk hoveniersbedrijf een aanpak voor het onderhoud
opgesteld. Bij de onderhoudswerkzaamheden kunnen ook
dorpsgenoten op vrijwillige basis meedoen.
Deze aanpak is recent aan het college van gemeente Ommen
voorgelegd. Als dit tot een positief besluit leidt dan zullen wij hier in een
volgende nieuwsbrief op terugkomen en een oproep plaatsen voor
vrijwilligers om zich met ons in te zetten voor het onderhoud van
begraafplaats Beerzerhof.

Van het bestuur van Buurthuis De Grendel
Via de Nieuwsbrief van Plaatselijkbelang Beerzerveld-Mariënberg wil
het bestuur van buurthuis de Grendel de inwoners van Mariënberg
uitnodigen voor een bijeenkomst in de “Grendel” op 14 eptember
2020.
Het thema van deze avond zal zijn: hebben we als bewoners van
Mariënberg nog een plaats van samenkomst nodig zoals het
Buurthuis De Grendel?
De grote vraag is aan u hoe houden we dit alles draaiende?
Het Buurthuis is door de bewoners in de jaren ‘80” opgericht om een
plaats van samenkomst te vormen voor alle inwoners van
Mariënberg, vele bewoners hebben zowel financieel als vrijwilliger tot
op de dag van vandaag hieraan bijgedragen. Vele mensen maken
ook gebruik van de winkel in ons dorp voor de boodschappen die zij
voor hun feest nodig hebben.
Het buurthuis biedt op dit moment plaats aan de peuterspeelzaal die
het gebouw huurt voor een aantal dagdelen. Ook de computerclub
MSX maakt al vele jaren op de zaterdag gebruik van het gebouw. En
dan niet te vergeten alle straatverenigingen en of families die
gebruik maken van het gebouw.
Dan is er nog een heel belangrijke, de speelgelegenheid voor alle
kinderen van ons dorp.
Het buurthuis is financieel gezond dankzij de inzet van de vrijwilligers
en de donaties van het Oranjefonds en de inkomsten van onze vaste
huurders en de bewoners die lid zijn van de vereniging (velen al van
dag 1 van de oprichting). Ook de straatverenigingen, families zorgen
voor inkomsten. Voor speciale zaken maakt het bestuur gebruik van
subsidieregelingen.
Ook wordt in september het jaarverslag 2019 besproken en de
aanvulling van het bestuur. De penningmeester Ton Hoogenboom
stopt aan het eind van dit jaar met het penningmeesterschap
vanwege zijn verhuizing naar Ommen. Tevens hebben we nog 2
vacatures om ons bestuur weer compleet te maken.
Het bestuur van buurthuis de Grendel

Plaatselijk Belang informeert gemeente Ommen over zorgen megastallen
Na de aankondiging op de gemeentepagina van Ommer Nieuws door de gemeente Ommen dat er vergunning
verleend is voor een derde megastal in Beerzerveld zijn de zorgen bij de inwoners van Beerzerveld verder
toegenomen.
Dit was aanleiding voor het bestuur van Plaatselijk Belang Beerzerveld/Marienberg om bij het college van
Ommen aan de bel te trekken. De bewoners maken zich grote zorgen over de gezondheidsrisico’s van fijnstof,
ammoniak, stankoverlast, schade aan het milieu en de gevaren voor de verkeersveiligheid door grote toename
van het aantal verkeersbewegingen (Hammerdijk, Beerzerhooiweg, Beerzerhaar, etc).
Er is ook grote angst dat de vergunning voor de komst van de derde megastal, gelegen aan de
Beerzerhooiweg, automatisch ook de opmaat voor plannen wordt naar een vierde megastal aan de Knolsdijk.
De pasgeboren zeugen groeien aan de Beerzerhooiweg op totdat ze groot genoeg zijn om getransporteerd te
worden naar een vierde te realiseren megastal aan de Knolsdijk, om daar door te groeien voor de slacht. Met
alle extra verkeersbewegingen van dien over de smalle buitenwegen in Beerzerveld waar ook veel ander
verkeer, waaronder fietsende schoolkinderen, gebruik van maken. Het draagvlak voor deze megastallen is bij
de meeste inwoners van Beerzerveld ver te zoeken. Voor veel inwoners is het onbegrijpelijk dat in deze tijden
van noodzaak van het terugdringen van stikstof boeren een stopperspremie krijgen terwijl er in Beerzerveld
een grote toename gepland is. Een bezorgde bewoner in Beerzerveld heeft de gepubliceerde vergunning
doorgespit en vastgesteld dat er vermoedelijk fouten in de verleende vergunning staan als het gaat om de
berekende transporten van afvoer van mest en in de berekeningen van de hoeveelheid drinkwater.
In de laatste bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Beerzerveld/Marienberg is besloten om in een
schriftelijke reactie de zorgen van de bewoners bij het college in Ommen kenbaar te maken. Ook wordt in de
brief gevraagd wat de relatie is tussen de projecten Beerzerhooiweg en Knolsdijk. Is de uitbreiding aan de
Beerzerhooiweg groen licht voor de geplande stal aan de Knolsdijk?
Als er ontwikkelingen zijn dan zullen wij u daar in de volgende nieuwsbrief over informeren.

Protestgroep tegen megastallen start
crowdfundingsactie
In Beerzerveld heeft een aantal inwoners zich als een
protestgroep tegen de megastallen georganiseerd.
Deze protestgroep heeft ruim een jaar geleden een
facebookpagina opgestart onder de naam “megastal
Knolsdijk”. Hier plaatst de groep regelmatig laatste
ontwikkelingen en wetenswaardigheden.

Experts en juridische ondersteuning
De protestgroep wil zich juridisch en door experts laten
bijstaan om alles op alles te zetten om de komst van de
extra megastallen tegen te gaan.
Via een crowdfunding probeert de protestgroep voldoende
geld bijeen te krijgen voor benodigde expertise en juridische
bijstand.

Dorpsplan Beerzerveld gaat van start: houd uw deurbel in de gaten!
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat het bestuur van Plaatselijk belang gestart is met de
voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw dorsplan. In dit dorpsplan nemen we uw wensen op voor
een betere leefomgeving. Het project gaat in eerste instantie van start voor Beerzerveld. Voor Mariënberg zal
een vergelijkbaar projectplan worden opgesteld. De gemeente Hardenberg heeft in een gesprek hierover
belangstellend gereageerd.

De Beerzerveld expeditie
Nadat het dorpsplan voor Beerzerveld gereed is gekomen zullen we het aan de gemeente Ommen
aanbieden om op te nemen in de gemeentelijke omgevingsvisie.
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft op basis van een projectplan subsidie aangevraagd bij de gemeente
Ommen en de woningcorporatie Vechtdal Wonen. Van beide kanten is subsidie toegezegd. Het project kan
van start gaan! Het project heeft de naam “de Beerzerveld expeditie” meegekregen.
We hebben De Buurtontdekkers uit Ommen gevraagd om het project uit te voeren. Veel inwoners van
Beerzerveld zullen de komende tijd door De Buurtontdekkers gevraagd worden naar wensen en goede
ideeën. In eerste instantie zullen bewoners in de van Alewijkstraat en de Oordtstraat benaderd worden. We
hopen van harte dat u bij hen wilt aangeven wat er leeft en welke goede ideeën u heeft voor uw omgeving.
We verzoeken u om hierover met de buurtontdekkers in gesprek te gaan. De gesprekken met De
Buurtontdekkers gaan van start in de week van 1 juli. Uiteraard zullen zij alle benodigde maatregelen om
besmetting van het corona virus tegen te gaan in acht nemen.

Het team van De Buurtontdekkers
Het Plaatselijk Belang streeft om ook betrokkenheid bij de Beerzerveld Expeditie te krijgen via een financiële
bijdrage door de plaatselijke ondernemers voor uitvoering van het project. Ondernemers die dit project een
warm hart toe dragen worden van harte uitgenodigd om zich bij het bestuur van Plaatselijk Belang te melden.

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 2020 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 september
aanstaande. Het bestuur van Plaatselijk Belang beoordeelt
na 1 september alle aanvragen en laat de uitkomsten aan de
aanvragers weten.

Schelpenpad weer begaanbaar!
Afgelopen week is nadat Plaatselijk Belang
hiervoor aandacht heeft gevraagd, gelukkig
het schelpenpad weer begaanbaar gemaakt.
Dus wij als bewoners, maar ook de
wandelaars van routenetwerk H15, kunnen
weer met een gerust hart hiervan gebruik
maken. Met de gemeente Ommen is
afgesproken dat er in de komende winter een
snoeironde in overleg met Plaatselijk Belang
zal plaatsvinden.
Met betrekking tot de brug is afgesproken dat
er overleg komt over een paar aanpassingen
om deze wat veiliger te maken.
Voor wat betreft het pad naar het
zendingsbosje zal binnenkort ook onderhoud
worden gepleegd.
Veel wandelplezier!

Project inzet van tablets voor eenzame ouderen
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft een projectidee gelanceerd bij gemeente
Ommen om tablets in bruikleen te geven voor ouderen en mensen die vanwege
hun gezondheid onder de risicogroep vallen van het RIVM en die niet de
beschikking hebben over digitale communicatie (zoals pc, laptop/mobiele
telefoon). Deze oudere dorpsbewoners zijn vaak afhankelijk van de
gezondheidszorg die steeds meer aan beeldbellen doet zoals bijvoorbeeld
consulten via beeldbellen en vanwege het “nieuwe normaal” zoals 1,5 meter
afstand voorlopig ook verstoken zullen blijven van normale contacten. Bij het
projectidee gaan we ervan uit dat de tablet is aangepast zodat het gebruik ervan
vereenvoudigd wordt en dat ook de benodigde ondersteuning kan worden
gegeven.
Wij stellen ons voor dat er voorwaarden aan de verstrekking van de tablets
worden gekoppeld. Bijvoorbeeld door de tablets in bruikleen te geven aan
mensen in de doelgroep kwetsbare eenzame ouderen. Belangrijk is dat er zo
nodig de juiste opleiding en begeleiding in het gebruik beschikbaar is, zeker voor
ouderen die minder bekend zijn met het gebruik van digitale middelen. De tablets
kunnen door de ouderen niet worden doorgegeven aan anderen; mocht er geen
gebruik meer van gemaakt worden dan vervalt de tablet weer aan de gemeente
om aan anderen in bruikleen te kunnen geven.
Om het gebruik van tablets in de strijd
tegen eenzaamheid te evalueren heeft het
bestuur van Plaatselijk Belang een pilot
voorgesteld met tablets voor 20 ouderen.
Afhankelijk van de resultaten zou de pilot
breder toegepast kunnen worden.
Daarnaast overweegt het bestuur een
pool van vrijwilligers op te zetten die
regelmatig met de ouderen in contact
komt via de tablet. In een videogesprek
kunnen de vrijwilligers probleemsituaties (gezondheid, sociaal, eenzaamheid,
zorgbehoefte) onderkennen bij de ouderen en deze problemen melden bij
instanties als de huisarts of het Samen Doen team.
We hopen hiermee verdere isolatie/vereenzaming te voorkomen en verbinding tot
stand brengen tussen bewoners in Beerzerveld, zeker in de tijd van corona met
als gevolg het verdwijnen van gemeenschappelijke bijeenkomsten zoals
kerkdiensten/clubs/buurtbus en het gesloten zijn van het buurthuis.
Het bestuur is in gesprek met de gemeente om het tabletproject van de grond te
krijgen. Wordt vervolgd.

Oproep van een oud-inwoner van Beerzerveld
Een oud-inwoner van Beerzerveld is op zoek naar een boek over Beerzerveld. Wie heeft er een in zijn bezit of
weet waar een exemplaar te vinden is.
Heeft u een idee, wilt u dat dan aangeven bij het secretariaat?

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: Stouwdijk 4, 7685 PW Beerzerveld

