JAARVERSLAG
2017

AGENDA VAN DE LEDENVERGADERING

NOTULEN JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG LEMELERVELD –
DALMSHOLTE IN COMBINATIE MET GEMEENTELIJKE VOORLICHTINGSAVOND DD 28-11-2017

1. Opening

Locatie: Zaal Reimink

2. Notulen ledenvergadering 2017
3. Jaarverslag over het jaar 2017
4. Buurtbus. Korte presentatie door voorzitter Willy Thijs
7. Financieel jaarverslag
8. Verslag kascommissie en (her-) benoeming kascommissie
9. Bestuurszaken
• aftredend : Maria Poelhekke
• verkiesbaar: Lies Akkermans
10. presentatie door burgemeester
PAUZE
11. presentatie door wethouders Gemeente Dalfsen
12. Behandeling schriftelijke vragen vanuit de zaal
13. Rondvraag
15. Sluiting van de avond door de voorzitter PB

Er zijn ruim 120 belangstellenden aanwezig. Namens de gemeente zijn
aanwezig burgemeester Han Noten, wethouders Ruud van Leeuwen en
Jan Uitslag.
Erik Jansen Holleboom, voorzitter van Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte, heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij heet de
burgemeester en de wethouders ook van harte welkom.
Notulen vorige vergadering 25-10-2016 staan in het boekje. Er zijn
geen opmerkingen waarna ze worden vastgesteld. De secretaris wordt
bedankt voor het samenstellen van de notulen.
Het Jaarverslag
De N348
Dit Project staat na vele jaren van plannen maken aanpassen en uitstellen op punt van beginnen. De plannen lijken naar wens voor Lemelerveld al is het afwachten of de tunnel bij de Oude Twentseweg gerealiseerd gaat worden.
Regeren is vooruit zien
In samenwerking met SAAM welzijn, Kulturhus de Mozaïek, Sukerbiet
en Vrijwilligerspunt Dalfsen heeft PB een bijeenkomst gehouden om
bestuurders van vrijwilligersgroepen te verbinden. Zoektocht hierbij is
om de organisaties levendig te houden en besturen gemakkelijker. Het
gaf beeld op veel groepen die actief zijn en vaak gelijke moeite heeft
bestuurders te vinden.
Scholenproject
Via dit project hebben we de jeugd gevraagd naar zaken die Lemelerveld kunnen verrijken. Er zijn vele mooie, grote en kleine ideeën naar
voren gekomen die de leerlingen zelf via presentaties aan PB en een
wethouder hebben gepresenteerd. Een aantal voorbeelden zijn: - overdekt zwembad, -steiger in het kanaal, -hangplek, -verlichting in het

Zwembadlaantje en verbetering verkeersveiligheid op diverse plekken.
Hierna werden door de voorzitter een aantal stellingen voorgelegd aan
de vergadering.
Stellingen voor de zaal:
• Lemelerveld heeft behoefte aan een overdekt zwembad
						Eens/oneens 10/90
• Het is wenselijk in Lemelerveld 1 brede school te ontwikkelen
						Eens/oneens 70/30
• Industrieterrein moet volop ruimte voor ontwikkeling krijgen:
						Eens/oneens 90/10
• Zondag openstelling voor winkels moet verruimd worden:
						Eens/oneens 90/10
Glasvezel
Het doel van dit initiatief lijkt gehaald; er is inmiddels overgegaan tot
aanleg van glasvezel in het buitengebied.
Kroonplein
De opening van het kroonplein heeft plaats gevonden, een mooie mijlpaal na een lang en onstuimig voortraject. Er zijn nog wel zaken die geoptimaliseerd mogen worden, hiervoor zal de evaluatie van de kroonpleincommissie input zijn voor aanpassingen
Voetbruggetje
De Historische Werkgroep Lemelerveld heeft een omvangrijk plan
opgevat om het voetbruggetje te gaan ombouwen in de stijl van een
ophaalbrug. Dit project heeft de sympathie van PB en dankzij de Rabobank Coöperatie weken is er een bedrag ingezameld € 1.890,93
Mw. Lies te Kiefte geeft een enthousiaste presentatie over dit initiatief
en we wensen de Historische werkgroep veel succes met de realisatie
van dit bijzondere project.
Kanaalvisie
In de afgelopen jaren is er behoorlijk wat werk gestoken in het verfraaien van de verschillende zijden van het kanaal. De kunstwerken zoals
tolhekken, de rollepalen maar ook het vernieuwde viaduct met haar
verlichting zijn voorbeelden van deze verfraaiing. Ook locatie Jansen zal
compleet nieuw ontwikkeld worden in stijl van het oude klooster. We

vragen in het verlengde hiervan aandacht voor het aanzicht langs de
Strenkhaarsweg.
Stichting Hoog Overijssel
Ben Schrijver geeft een presentatie over de ontwikkelingen rondom de
vliegroutes die horen bij Lelystad Airport. Het luchtruim en de daarin
liggende vliegroutes zouden volgens de stichting Hoog Overijssel eerst
opnieuw ingedeeld moeten worden om overlast te voorkomen. Er
worden verschillende juridische processen ingezet om dit te bereiken.
Financieel Jaarverslag door Peter Boksebeld
Peter geeft een toelichting op de jaarbalans over 2016. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen over dit verslag. De kascommissie, Gerard
Harmsen en Betsy Ramerman doen verslag van de kascontrole en geven aan dat de boekhouding er goed verzorgd en compleet bij ligt. Gerard is aftredend en Jan Beukenkamp neemt plaats in de kascommissie.
Bestuurszaken
Vanwege ziekte heeft het bestuur van Plaatselijk Belang tussentijds
afscheid genomen van Rixt Beljon. Erik roemt haar efficiëntie, betrokkenheid en inzet gedurende ruim 9 jaar. Peter Boksebeld is aftredend
en niet herkiesbaar. Ook hij wordt bedankt voor zijn inzet gedurende
6 jaar. Maria Poelhekke is aftredend en niet herkiesbaar maar zij geeft
aan dat ze nog maximaal een jaar doorgaat zolang er geen opvolging is.
Yvette Wagenmans is verkiesbaar. Wegens omstandigheden is zij niet
aanwezig maar zij wordt met applaus gekozen door de vergadering.
Punt van zorg blijft het invullen van vacatures voor het bestuur.
Hierna wordt de jaarvergadering van Plaatselijk Belang afgesloten, en
geven we het woord aan de afgevaardigden van de gemeente Dalfsen.

terugboeking contributies
ovb naar spaarrekening
Totaal

-

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Lemelerveld Alert/sukerpipe

Bestuurskosten
Jaarvergadering
Algemene kosten
Sukerbiet.nl
Kansenpot Dalfsen
Catent 5 mei herdenk.

Totaal

Spaarrekening
Bank
Vordering contributie

SAMENSTELLING BESTUUR

Erik Jansen Holleboom
tel: 06-42947551
Secretaris:		

vacant
Penningmeester:
			

Yvette Wagenmans
tel: 06-41130676

Totaal

Sierbruggetje

Contributies
Subsidies
Rente spaarrekening
Saldo
Rabo Clubkas
Breedband
Kansenpot Dalfsen
Sukerpipe
ovb van spaarrekening

Winst en Verliesrekening per 31-12-2017

€ 10.845,74 € 8.502,29 € 5.412,55 € 6.171,17 € 6.809,22

1250,01
173,77

2017
2016
2015
2014
2013
452,35 424,80 699,70 483,10 257,30
1311,39 1374,97 1307,12 1176,10 1080,66
1647,81 802,45 2092,73 1555,92 1519,56
1000,00 2117,35 107,00

301,55

€ 7.008,10 € 4.026,00 € 5.099,55 € 5.332,47 € 2.964,52

95,00
3200,00

			Vacant

Eigen vermogen
5 mei herdenking
Sukerpipe Lemelerveld Alert
sierbruggetje
Totaal

Balans per 31-12-2017

Bestuursleden:
Gé Nijboer		
			
tel: 0572-371434
			
			
Vacant en voorgedragen:
			
Lies Akkermans
			
			Vacant

2017
2016
2015
2014
2013
8789,62 8328,22 5207,22 5021,73 6731,73
2056,12 174,07 205,33 1149,44
77,49
-

Voorzitter:		
			

Gegevens Plaatselijk Belang
Postbus 17

8150 AA Lemelerveld

info@pblemelerveld.nl

IBAN: NL 13 RABO 0127.8072.76

€ 7.008,10 € 4.026,00 € 5.099,55 € 5.332,47 € 2.964,52
€ 0,00

1.890,93

2.750,00

2017
2016
2015
2014
2013
4.137,50 4.225,60 4.201,00 4.540,00 4.560,50
118,93
118,93 118,93 122,23
1,67
11,40
21,00
35,49
40,00
0,00 -3.089,74 758,62 638,05 -1.758,21
228,74
250,00
1.250,00
1.150,00

2016
2015
2017
2014
2013
8106,36 7352,29 5238,78 5997,40 6635,45
0,00 173,77 173,77 173,77
848,45 1150,00
1890,93
€ 10.845,74 € 8.502,29 € 5.412,55 € 6.171,17 € 6.809,22

		

