PLAATSELIJK BELANG

JAARVERSLAG
2015

AGENDA VAN DE LEDENVERGADERING

1. Opening.
2. Notulen ledenvergadering 2015.
3. Jaarverslag over het jaar 2015, deel 1.
4. Presentatie ontwikkelingen zwembad.
5. Jaarverslag over het jaar 2015, deel 2.
6. Presentatie over Whats app buurtpreventie door wijkagent.
7. Financieel jaarverslag.
8. Verslag kascommissie.
9. (Her-) benoeming kascommissie.
10. Bestuurszaken
- aftredend en niet herkiesbaar: Gerard Heerink
- aftredend en herkiesbaar: Erik Jansen Holleboom
- aftredend en herkiesbaar: Gé Nijboer
11. 1e deel presentatie door burgemeester Han Noten.
PAUZE. (Gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen.)
12. 2e deel presentatie door wethouders Gemeente Dalfsen.
13. Behandeling schriftelijke vragen vanuit de zaal.
14. Rondvraag.
15. Sluiting van de avond door de voorzitter PB.

NOTULEN JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG LEMELERVELD – DALMSHOLTE IN
COMBINATIE MET GEMEENTELIJKE VOORLICHTINGSAVOND DD 27-10-2015

Locatie: Zaal Reimink
Er zijn ruim 120 belangstellenden aanwezig. Namens de gemeente zijn aanwezig
burgemeester Han Noten, wethouders Klaas Agricola, Maurits von Martels en Ruud van
Leeuwen.
1. Gerard Heerink, voorzitter van Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte, heet alle
aanwezigen van harte welkom. Gerard stelt het dagelijks bestuur van het Plaatselijk
Belang persoonlijk voor aan de aanwezigen en heet de wethouders ook van harte
welkom.
2. Notulen vorige vergadering 4-11-2014 staan in het boekje. Er zijn geen opmerkingen
waarna ze worden vastgesteld.
3. Jaarverslag van de voorzitter:
Als je de laatste tijd het nieuws volgt, vraag je je soms af wat er nog wel goed gaat in de
wereld..(oorlogen en vluchtelingenstroom) Toch denk ik dat er nog veel goed gaat. Waar
in de rest van de wereld veel wordt kapotgemaakt zijn we in Lemelerveld druk bezig met
de her en verbouw van de kern, ook wel het hart van Lemelerveld (Kroonplein)
genoemd. Voor een ieder die hier vanavond binnen is gekomen was het onmogelijk te
missen dat er flink aan de toekomst van Lemelerveld getimmerd wordt momenteel. Dit
gebeurd niet alleen zichtbaar, maar ook achter de schermen is Lemelerveld een dorp
waar veel mensen met hart voor de zaak werken en meedenken aan/over verschillende
zaken die spelen in het dorp. We kunnen ons allemaal de vervanging van het viaduct
over de N348 nog wel herinneren (bypass of boezem). Een jaar geleden zaten we hier
ook bij elkaar en werd het nieuwe brugdek klaargemaakt om later ingeschoven te
worden. Een bijzonder schouwspel waarbij we alvast konden wennen aan
verkeerslichten in het dorp. Een hele operatie, hetgeen veel commitment van de
ondernemers en de bevolking vraagt. Inmiddels zijn we al weer behoorlijk gewend aan
de extra ruimte die vrijgemaakt is onder het viaduct. Ook de frisse kleuren van de witte
en grijze verf geven een plezierige aanblik bij daglicht. Op de blauwe lampjes boven het
water horen we ook louter positieve reacties. Gelijktijdig is de overkluizing van het
kanaal een feit, aansluitend de herinrichting van het Kroonplein die nu nog in volle gang
is. Met telkens andere omleidingen en afsluitingen blijkt wel hoe complex deze operatie
is die door het team van Pekkeriet – van Lenthe uitgevoerd wordt. (met name de
ouderen onder ons hebben hier veel moeite mee) De vormen worden steeds duidelijker

van dit nieuwe hart van het dorp. Ook tegenvallers komen we op ons pad tegen, denken
we aan het betonrot van het bestaande bovendek (voormalige Ellenbroeksbrug), niet in
de begroting meegenomen maar men staat wel voor een voldongen feit. Al met al
kunnen we zeggen dat de (her)inrichting van het Kroonplein al aardig vorm begint te
krijgen, de contouren zijn goed zichtbaar, de meningen zijn verdeeld over het resultaat,
maar over het algemeen zijn de geluiden positief. Een andere aftakking van het hart
(bypass of boezem) is de kanaalvisie en de herinrichting van de Nijverheidstraat
(fietsstraat). Op dit moment vol in uitvoering, ook dit vraagt veel commitment van de
aanwonenden. En dit alles in het kader om de verkeersveiligheid in en rondom de kern te
verbeteren. De tolhekken en rollepalen aan het kanaal zijn inmiddels gerealiseerd. Ook
het verfraaien van de achterzijde van de Nijverheidstraat is een van de speerpunten van
PB. We zijn in overleg met de aanwonenden en de woningbouwvereniging om hier
gezamenlijk in op te trekken.
N348
Op dit moment worden de bestemmingsplannen van de gemeenten Raalte/ Ommen/
Dalfsen aangepast op het ontwerp van de N348. Belanghebbenden kunnen d.m.v.
zienswijze hierop reageren, zodra dit is afgehandeld – men gaat uit van medio 2016 dat
de aanbesteding kan plaatsvinden en eind 2016 kan starten met de realisatie. Als PB
Lemelerveld - Dalmholte zouden we het zeer jammer vinden als het project enige
vertraging opgaat lopen. We zien geen noodzaak tot aanpassing van de tunnel Noord,
(vanuit oogpunt van verkeersveiligheid). In ogen van PB is het zaak dat de huidige
plannen zo spoedig mogelijk ten uitvoer kunnen worden gebracht om de veiligheid te
verbeteren. Omdat de tunnel bij de Twentseweg af hangt van het bedrag in de
aanbesteding is efficiënt omgaan met budget zoals altijd van groot belang.
Verkeersveiligheid
Samen met een werkgroep verkeerveiligheid Lemelerveld (W.V.V.)L en de (BTB) groep,
(staat voor bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid) zijn we nauw betrokken
bij al deze projecten. Regelmatig is er een overlegsituatie met de gemeente Dalfsen.
Een voorbeeld hiervan is de verkeerveiligheid in en rondom het sportpark. In de beleving
van de gebruikers, aanwonenden, omstanders en de Stichting Sportbelangen
Lemelerveld kan hier het nodige aan verbeterd worden. Er zijn hier met de gemeente al
diverse gesprekken over gevoerd, maar dit is nog niet geheel naar tevredenheid van de
werkgroepen opgelost. De Rechterensedijk heeft de gemoederen de afgelopen jaren
flink bezig gehouden maar de aanpak voor de middellange termijn lijkt duidelijk. De weg
wordt ingericht als 60 kilometerweg met behoud van bomen maar wel met ruimte voor
uitwijkstroken. Een logische en financieel verantwoorde keuze, toch blijft er een
teleurstelling dat deze voor Lemelerveld belangrijke verbinding het smalle karakter met
dikke bomen tegen het wegdek behoud. Het onveilige gevoel blijft en de bereikbaarheid
voor vrachtverkeer zal matig blijven. We hopen dat de gemeente vooruit blijft kijken en
tijdig budget reserveert om een toekomstbestendig plan te hebben wanneer de nieuwe
eisen van het waterschap duidelijk worden.

AED
Ook met de plaatselijke EHBO vereniging zijn er nauwe contacten. Een voorbeeld van
samenwerken is het in kaart brengen van de beschikbare AED in en rondom L`veld. In de
media hebben wij hier meerdere keren aandacht voor gevraagd, met name aan
bedrijven en instanties, particulieren die in het bezit zijn van een AED, deze aan te
melden bij HARTSLAG>NU. Op deze manier worden ze opgenomen in landelijke database
en draaien mee tijdens oproepen. Een voorbeeld van 24 uurs beschikbaarheid van de
AED bij de Brugstede is een mooi voorbeeld. Door deze te verplaatsen naar de entree is
deze nl. 24 uur per dag beschikbaar voor de zorg maar ook voor de bevolking. Met het
Anker zijn inmiddels dezelfde afspraken gemaakt. Voor de Nieuwe Landen zijn we bezig
om geschikte locatie te vinden.
Kroonplein en Schoolstraat
We zien dat het kroonplein weer een juweel in het dorp word, voor bedrijven een mooie
kans om op deze Lemelerveldse A-locatie een winkelpand te benutten. Maar zoals we
allemaal weten staan de grote winkelformules niet in de rij om hier een extra vestiging te
openen. Toch zien we hier in de opkrabbelende economie wel kansen voor lokale
ondernemers om hier wat van de grond te krijgen. We willen ondernemers met
ideeën dan ook aanmoedigen om deze gouden kans met beide handen aan te
pakken. Wanneer er mensen zijn met plannen maar nog tegen dillema's aanlopen
helpen we graag zoeken naar een passende oplossing. Wie weet bestaat er een
mogelijkheid tot samenwerking van verschillende kleinere initiatieven, samen met de
OVL helpen we graag zoeken om de middenstand levendig te houden. De locatie van
Jansen aan de Schoolstraat is en blijft een aandachtspunt. We streven ernaar dat de
plannen die er zijn dan ook gerealiseerd kunnen worden, ook al gaat dit niet zonder slag
of stoot. We vragen nogmaals aan de gemeente om hier oog voor te hebben en waar
mogelijk voorrang te verlenen t.a.v. nieuwbouw in de Nieuwe Landen. Je hebt natuurlijk
met private omstandigheden te maken, maar het zou mooi aansluiten bij het project van
Bongers bij de driepuntsbrug.
Woningbouw
Wij hebben net al even gesproken omtrent de woningbouw in de Nieuwe Landen II, de
stand van zaken en de ontwikkeling nabij de driepuntsbrug, Wethouder Agricola zal ons
straks meenemen in de laatste ontwikkelingen. Een afvaardiging van plaatselijk belang is
samen met Stichting Welzijn Ouderen en Duurzaam Leefbaar Lemelerveld bezig geweest
om de Woonvisie voor Lemelerveld op papier te krijgen. Dit om de Gemeente te voorzien
van de wensen en visie vanuit Lemelerveld, die zij kunnen gebruiken voor de woonvisie
van de Gemeente Dalfsen, dit is gelukt, er is een puik stukje werk afgeleverd. Door
demografische ontwikkelingen die ook Lemelerveld raakt moeten we nu woningen
bouwen die levensloopbestendig zijn. We worden met zijn allen ouder, het aantal
personen per huishouden wordt kleiner. Daar tegen over staat dat we steeds meer naar
elkaar moeten omzien, door een terugtrekkende overheid in de zorg.

Visie Blik op het Kanaal
De visie is klaar en is voor een ieder ter inzage. Het is de bedoeling deze visie te
gebruiken daar waar er ontwikkelingen zijn rondom het kanaal. Zo wordt deze visie
ingezet bij de plannen rondom locatie Jansen. Kijkend naar de kanaalvisie, vanaf de
Katholieke kerk tot aan het Kroonplein, een mooi geheel.!!!
Leefbaarheid
Het behoud van het consultatiebureau is voor de komende jaren is in eerste instantie
geborgd, maar ook andere zorgverlening willen we graag behouden voor het dorp, denk
daarbij bijv. aan tandarts, jeugdzorg etc. De Gemeente heeft het over het behouden van
de leefbaarheid in de dorpen, toch worden voorzieningen weggetrokken uit de dorpen.
Er wordt veel overgelaten aan en aanspraak gemaakt op vrijwilligers. Hoe gaan we
hiermee om (zwembad, sportpark, Lemelerveld werkt, duurzaam Lemelerveld,
participatie projecten). Hoe gaan we hier met elkaar mee om? Wat is reëel?
Glasvezel
Ons dorp is voorzien van Glasvezel. Inmiddels is er een Stichting Breedband opgericht,
met initiatiefnemers uit Dalfsen, Hessum en Hoonhorst, waar ook een afvaardiging van
Plaatselijk Belang(en) aan deelneemt(en). Zij hebben onderzocht naar de mogelijkheden
in het buitengebied. Timo Veen zal ons strak alles vertellen m.b.t. glasvezel buitenbied,
de stand van zaken. Al met al zijn er veel werkgroepen en initiatieven door en met
vrijwilligers, die de leefbaarheid in Lemelerveld ten goede komen.
Hier kunnen we met zijn allen trots op zijn!

4. Financieel Jaarverslag door Peter Boksebeld.
Peter geeft een toelichting op de jaarbalans over 2014. Vanuit de vergadering zijn er
geen vragen over dit verslag. De kascommissie, Karel Beck en Koos de Vries, doen verslag
van de kascontrole en geven aan dat de boekhouding er goed verzorgd en compleet bij
ligt. Gerard Harmsen stelt zich beschikbaar als nieuw lid van de kascommissie.
5. Bestuurszaken.
Rixt Beljon en Peter Boksebeld zijn aftredend en herkiesbaar. Beiden worden met een
applaus herkozen voor een volgende periode. Vanaf dit moment wordt het secretariaat
overgenomen door Maria Poelhekke.
6. Beleidsplan 2015 – 2020
Het concept beleidsplan wordt goedgekeurd door de vergadering. In de loop van de
volgende maand zal dit beleidsplan definitief gemaakt worden en gepubliceerd via de
Sukerbiet-site.
Hierna wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang afgesloten, en geven we het
woord aan de afgevaardigden van de gemeente Dalfsen

SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:

Erik Jansen Holleboom tel: 06-42947551

Secretaris:

Maria Poelhekke

tel: 0572-371948

Penningmeester:

Peter Boksebeld

tel: 0572-373272

Bestuursleden:

Gé Nijboer
Rixt Beljon
Vacant
Vacant

tel: 0572-371434
tel: 0572-372559

Gegevens Plaatselijk Belang

Postbus 17
8150 AA Lemelerveld
info@pblemelerveld.nl
IBAN: NL 13 RABO 0127.8072.76

