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INTOCHT SINTERKLAAS BEERZERVELD EN MARIËNBERG
Dit jaar zal sinterklaas niet in Mariënberg en Beerzerveld aankomen. Het coronavirus gooit roet in het feest.
Uiteraard denkt de sinterklaas wel aan alle kinderen in Mariënberg en Beerzerveld. Voor iedereen zal er een
klein pakketje gemaakt worden. Verdere informatie volgt via contactpersonen van alle straten.
Contactpersoon is Nienke Roelofs
mail: jordyennienke@gmail.com

KLEURPLAAT
Evenals vorig jaar heeft Plaatselijk Belang een kleurwedstrijd ter ere van Sinterklaas uitgeschreven. De
ingekleurde platen worden beloond met een prijs. Sinterklaas zelf maakt de winnaars bekend en de prijzen
zullen thuis worden overhandigd. Er wordt beoordeeld in 3 leeftijdsgroepen, van 1 t/m 3 jaar, van 4 t/m 6 jaar
en van 7 t/m 9 jaar. Voor alle categorieën zijn er prijzen. De kleurplaat is dit keer niet in deze nieuwsbrief
afgedrukt. De kleurplaten kunnen worden afgehaald bij de twee inleveradressen. De ingekleurde platen dienen
UITERLIJK woensdag 18 november ingeleverd te worden in Mariënberg bij supermarkt ATTENT TELMAN en
in Beerzerveld bij HCR BEERZERVELD. Bij deze adressen liggen ook extra kleurplaten. De kleurplaat kan ook
gedownload worden via: www.beerzerveldmarienberg.nl

Verspreiding nieuwsbrief
Er is de laatste maanden e.e.a. gewijzigd in de verspreiding van de weekkranten en de reclamefolders. Het
bestuur van Plaatselijk Belang heeft regelmatig teruggekoppeld gekregen dat de laatste nieuwsbrief niet op
alle adressen is bezorgd. De vorige nieuwsbrief bevatte informatie over diverse projecten die zijn opgestart,
zoals de Beerzerveld expeditie, senioren tablets, onderhoud Beerzerhof, nestkastjes ter bestrijding van de
eikenprocessierups, etc. Het bestuur van Plaatselijk belang betreurt dit. Er was niet meer te achterhalen waar
de nieuwsbrief wel en niet bezorgd is. Mocht u de vorige nieuwsbrief gemist hebben, maar alsnog
geïnteresseerd zijn in de inhoud, dan is de nieuwsbrief nog te vinden op de website van Plaatselijk Belang:
www.beerzerveldmarienberg.nl. We hopen dat de problemen in de verspreiding door nieuwe afspraken zijn
opgelost.
Voor de inwoners in Mariënberg staan er voor het storten van blad, afkomstig van gemeentelijke bomen 3
bladhekken: in de buurt van de kruising Oudeweg/ Stationsweg, bij de Sionskerk en op het pleintje bij de
Wolfertstraat 24.

Wijzigingen in het bestuur van Plaatselijk belang
Vanwege de verdere verwijdering tussen de gemeentes Ommen en Hardenberg is het voor Plaatselijk Belang
steeds lastiger geworden om op een efficiënte en behapbare manier de contacten met de gemeentes te
onderhouden. Zeker voor de opgestarte projecten geldt dat het beleid, aanpak en planning van beide
gemeentes steeds meer uit elkaar zijn gaan lopen. Dat heeft ertoe geleid dat in het Plaatselijk Belang
Beerzerveld/Mariënberg twee afdelingen zijn ontstaan, waardoor vertegenwoordigers uit de dorpen voor
projecten met “de eigen gemeente” optrekken. Daar waar projecten gezamenlijk opgepakt kunnen worden zullen
we dat blijven doen.
Vanwege de beperkingen door het Corona virus zal er dit jaar geen algemene ledenvergadering van Plaatselijk
Belang plaatsvinden. We hopen dat het volgend jaar weer kan en zullen dan een algemene ledenvergadering
organiseren. Het bestuur vergadert zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn alleen digitaal.
In de vorige nieuwsbrief zijn enkele vacatures in het bestuur van Plaatselijk Belang gemeld. We zijn blij dat er
inmiddels een vacature is opgevuld in de persoon van Rick Kelder uit Mariënberg. Daarnaast zijn er binnenkort
nog meerdere mutaties in de bestuurssamenstelling te verwachten.

Versterking Biodiversiteit: aanplant bloembollen ter bestrijding van eikenprocessierups
Met de gemeente Ommen is afstemming geweest over het planten van bloembollen in Beerzerveld op plaatsen
waar veel eiken staan. De gekozen plaatsen zijn met blauwe strepen in onderstaande kaartje aangegeven.
Om beter toegerust te zijn op bijvoorbeeld ziekten, plagen, zoals de eikenprocessierups, of een veranderend
klimaat is het belangrijk om de natuur weerbaarder te maken. Het meer robuust maken van onze natuur is zeker
niet ingewikkeld. Bij de bestrijding van de eikenprocessierups zijn de natuurlijke vijanden als sluipvliegsoorten,
sluipwespen, gaasvliegen, kleine poppenrover, vogelsoorten en vleermuissoorten van groot belang. Voor
insecten is het van belang dat er ook planten groeien waar insecten zich op thuis voelen.
De gemeente Ommen heeft een bedrijf geselecteerd dat de bollen in de periode november tot medio december
machinaal zal poten.

Inzameling groenafval Beerzerveld
Op 13 november kunt u uw groenafval weer inleveren in de container op de parkeerplaats bij gymnastiekzaal de
Sprong aan de van Alewijkstraat in Beerzerveld.
Tot groenafval wordt gerekend: snoeiafval en bladafval; grond of aarde mag niet worden aangeboden; stronken,
wortelstelsels moeten zoveel mogelijk van zand worden ontdaan.
De containers zijn alleen bestemd voor particulieren afkomstig uit Beerzerveld.

Herinrichting en onderhoud
Clemmestraat
Gemeente Hardenberg is bezig met de voorbereiding
van een herinrichting van de Johan Clemmestraat.
In deze fase was het ook belangrijk om
aandachtspunten van de bewoners inzichtelijk te
maken.
Daarom was er ook een vragenlijst bezorgd bij de
bewoners, waar ze hun aandachtspunten op konden
aanstrepen.
Vanuit deze inventarisatie had de gemeente samen met
een ingenieursbureau een schetsontwerp uitgewerkt
wat vervolgens op de inloopavond gepresenteerd kon
worden.
Daarna is er j.l. 9 sept. een inloopavond geweest waar
de bewoners de gang van zaken werd uitgelegd en er
vragen konden worden gesteld waarbij de bomen in de
straat een hot item waren.
Er waren verschillende uitvoeringsonderwerpen die
besproken werden. De meningen hierover en de
wensen die ter tafel kwamen zijn door de gemeente en
het uitvoerende bedrijf meegenomen en die zullen zo
goed mogelijk worden betrokken in het ontwerp.

Protestgroep tegen megastallen start
rechtszaak tegen megastallen
In de vorige nieuwsbrief hebben wij verslag gedaan dat
de protestgroep tegen de komst van meer megastallen
een crowdfundingsactie is gestart om zodoende
voldoende geld bijeen te krijgen voor benodigde
expertise en juridische bijstand tegen de verdere
uitbreiding van megastallen in Beerzerveld.
Deze actie heeft voldoende geld opgebracht om een
eerste rechtszaak tegen de uitbreiding van de
varkensstal aan de Beerzerhooiweg te starten.
Burgerinitiatief
Ook wil de protestgroep dat de gemeenteraad in
Ommen zich uitspreekt over toekomstige ontwikkelingen
in het buitengebied van Beerzerveld. Via het opstarten
van een burgerinitiatief, waarvoor minimaal 25
handtekeningen van inwoners nodig zijn, kan het
onderwerp voor een vergadering van de gemeenteraad
geagendeerd worden. De protestgroep is bezig om het
burgerinitiatief voor te bereiden.

Voortgang gesprekken
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. Naast het overnemen
van het onderhoud van de begraafplaats is ook
gesproken over het plaatsen van een urnenmuur
en de realisatie van een strooiveld.
De ambtelijke molens draaien helaas niet zo snel
als het bestuur van Plaatselijk Belang zou willen.
De aan de gemeente uitgebrachte offerte is nog
steeds in onderzoek bij de gemeente.
Zodra de gemeente uitsluitsel heeft gegeven zullen
wij u informeren.

Voortbestaan van buurthuis ,, De
Grendel”
Op 14 september zou er een speciale vergadering
over ontwikkeling en toekomst van buurthuis ,, De
Grendel” zijn.
Door omstandigheden is deze vergadering niet
doorgegaan.
Binnen korte tijd zal er opnieuw een datum worden
gepland waar over de toekomst van het buurthuis
word gesproken.
De onderwerpen zullen dan gaan over ideeën voor
de toekomst van het buurthuis.
Kunnen er b.v. koffieochtenden/ middagen voor
ouderen worden gehouden of knutselmiddag voor
kinderen, cq creatieve middagen.
Ook zal er een invulling moeten komen van een
penningmeester en een voorzitter en secretaris.
Het is te hopen dat de Marienbergers het werk voor
ons
Buurthuis ,,De Grendel” ,dat een belangrijke functie
kan hebben in ons dorp , van harte willen steunen.
Let op de publicatie van wanneer en waar de
bijeenkomst zal plaatsvinden kom en verras ons
met ideeën of bereidwilligheid om mee te werken
het buurthuis te behouden.

De Beerzerveld expeditie haalt veel goede ideeën op
De meeste bewoners in de van Alewijkstraat en de Oordtstraat hebben inmiddels bezoek gehad van De
Buurtontdekkers uit Ommen, inmiddels in deze straten beter bekend als de mannen met baarden.
De afgelopen maanden hebben veel bewoners in deze straten ideeën aangedragen voor de Beerzerveld
expeditie. Binnenkort zullen enkele nog niet gesproken adressen worden bezocht en ook enkele andere
inwoners van Beerzerveld.
Alle ideeën worden samengebracht in een website.
Op 14 oktober was een bewonersbijeenkomst voor beide straten gepland. Helaas kon deze bijeenkomst door
de nieuwe aangescherpte maatregelen niet doorgaan. Het bestuur heeft binnenkort afstemming met De
Buurtontdekkers op welke wijze het verantwoord is om ondanks Corona voortgang in het project te houden.
Uiteraard zullen alle benodigde maatregelen in acht worden genomen om besmetting van het corona virus
tegen te gaan. Op het resultaat en het vervolg van het project komen we in de volgende nieuwsbrief terug.

Project inzet van tablets voor eenzame ouderen
Zoals in de vorige nieuwsbrief toegelicht heeft het bestuur van
Plaatselijk Belang 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). We hopen hiermee
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. Ook voor dit project geldt dat de besluitvorming over onze
subsidieaanvraag lang op zich laat wachten. Ook over de voortgang van dit project houden wij u op de hoogte.

Woningbouw Mariënberg
De nieuwbouwlocatie De Marke II is bijna geheel bebouwd. Daarom hebben Plaatselijk Belang BeerzerveldMariënberg, gemeente Hardenberg en Woningstichting Vechtdal Wonen op 28 september een inloopavond
georganiseerd om de verhuiswensen te inventariseren.
Afgevaardigden vanuit Plaatselijk Belang, de gemeente en de woningstichting waren deze avond in het
Buurthuis ‘’de Grendel’’ aanwezig om de wensen in kaart te brengen en vragen te beantwoorden. De avond
was strak georganiseerd vanwege de corona-eisen.
In totaal zijn 14 huishouden langs geweest om hun wensen kenbaar te maken.
De wensen bestonden vooral uit kavels voor een vrijstaande woning en een enkele twee- onder-een-kapper of
rijwoning. Slechts één huishouden was geïnteresseerd in een huurwoning.
Met deze gegevens gaat de gemeente aan de slag om een nieuwe fase van de Marke in te tekenen.
Zodra de plannen concreet zijn, zal wederom een informatieavond worden gehouden. De gemeente verwacht in
het voorjaar van 2021 hierop terug te kunnen komen.
De gemeente Hardenberg heeft laten weten dat in de herfst/winter een Amerikaanse eik wordt geveld, die staat
aan de Stationsstraat, ter hoogte van huisnummer 5. De boom is aangetast door een zwam en in verband met
de veiligheid is besloten om de boom te vellen.

Plaatselijk Belang is van plan 2 werkgroepen op te richten
1.“NATUURLIJK BEERZERVELD!” : deze werkgroep gaat aan de gang met het groen in het dorp bijv.
aankleding oud sportveld, dorpsplein , bloeiende bermen, nestkastjes, etc.
2. “VERKEERSVEILIGHEID BEERZERVELD”: deze werkgroep gaat samen met de inspecteur van Veilig
Verkeer Nederland aan de slag om het voor alle bewoners van Beerzerveld veiliger te maken.
VRAAG: Wie wil met ons meedenken/doen, iedereen in de leeftijdsgroep van 7 tot 100+ is welkom!
Voor nadere informatie of opgave deelname: stuur een mailtje naar plaatselijkbelang@gmail.com of bel naar
Loekie van der Schoor 06-44071250.

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

