Uitnodiging Jaarvergadering PB 17-10-2013:
Het bestuur van Plaatselijk Belang Boerhaar nodigt U uit voor de jaarvergadering,
welke gehouden wordt op donderdag 17 oktober 2013, om 20.00 uur in zaal
Logtenberg te Boerhaar.
De vergadering zal worden gevolgd door een kernbezoek van het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Olst-Wijhe.
Wij hebben gemeend, om álle leden van informatie over onze “werkzaamheden” op de
hoogte te houden, meerdere verslagen bij te voegen, zodat dit voor eenieder thuis al is
door te nemen.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de jaarvergadering 2012.
3 Jaarverslag secretariaat 2012.
4. Jaarverslag penningmeester 2012.
5. Verslag kascommissie (Ellen van Vilsteren 2e jaar en Cees Zevenbergen 1e jaar)
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Automatische incasso m.i.v. kalenderjaar 2013
8. Verslag van overleg Gemeente directie en PB Boerhaar en het verslag van de buurtschouw
2012.
9. Bestuurswisseling.
Ton van Remmen: aftredend, op zoek naar nieuwe voorzitter.
Rest blijft zitten
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden tot aanvang van deze vergadering.
10. Stand van zaken mbt DOP. Ommetje.
Nog flink bedrag in de pot, wat doen we hiermee? Ideeën graag!
11. Rondvraag.
12. Sluiting van de vergadering van PB.

PAUZE:
Gelegenheid tot betalen van de contributie.

13. Kernbezoek College van Burgemeester en wethouders Olst-Wijhe.
De volgende punten zijn door de gemeente op de agenda geplaatst:

Openingswoord door burgemeester Ton Strien.

De relatie burger / gemeente

Burgerparticipatie

Burgernet

Dorpsbrandwacht

Rondvraag

14. Sluiting:

ca. 22.00 uur

NOTULEN Jaarvergadering 18 oktober 2012
1.

Opening.
Welkom aan B&W en raadsleden, leden en overige belangstellende.
Aantal aanwezig: 44 personen. (zie presentielijst).
Vóór aanvang van deze vergadering hebben we met B&W een werkbezoek
afgelegd bij Fam Logtenberg aan de Wijheseweg. Hier werd ons de nieuwe stal
getoond, met daarin de robotmelkmachine, voor ons leken was dit een zeer
leuke leerzame bijeenkomst.
Er zijn enkele wijzigingen in de agenda te melden, nl: het DOP verhaal in het kernenbezoek
komt te vervallen, de burgemeester zal iets vertellen over het burgernet. Daarnaast moeten we
melden dat de presentatie over inzameling niet gaat over afval, maar voortaan praten wij over
grondstoffen.

2. Notulen jaarvergadering 2011.
Zijn door de voorzitter vluchtig doorgenomen, goedgekeurd zonder opmerkingen.
3.

Jaarverslag secretariaat 2011.
Geen vragen.

4.

Jaarverslag penningmeester 2011.
Hierop kwamen geen op- of aanmerkingen, het verslag werd goedgekeurd.

5.

Verslag kas-commissie.
Controle verricht door Jeannet Koekkoek en Ellen v Vilsteren. Er was geen speld tussen te
krijgen, alle bonnetjes zijn nagekeken, alles was in orde, aldus Jeannet. Bedankt!

6.

Benoeming kascommissie.
Ellen doet het volgend jaar nog een keertje mee, zij wordt bijgestaan door Cees Zevenbergen

7.

Verslag buurtschouw en directie overleg.
nav punt 4: overlast vracht- en landbouwverkeer. Toelichting gegeven op de te nemen
stappen om trilling en overlast te verminderen. Vanuit de leden kwam enig verzet en
ongenoegen, omdat men aannam dat alle vrachtverkeer vermeden zou worden in de kern.
Dit is zeker niet het geval, er wordt alleen een zo goed mogelijke oplossing gezocht om
aanwonenden van een drempel minder last te laten ervaren. Wij willen geen onnodige
kosten maken en zeker geen verkeer hinderen. De gemeente gaat metingen doen,
‘obstakels’ plaatsen en wederom meten. Daarnaast zal vooral overleg plaats vinden of de
obstakels enig effect op de klacht hebben. Aan de hand van die gegevens wordt er verder
gehandeld.
nav punt 5: wandelroute. Er wordt gevraagd wat de bedoeling is, men is bang voor de
toekomst, nu een wandelpad, straks: fietsers, brommers, loslopende honden etc.

PB is nog steeds in onderhandeling met kerkbestuur (ivm recht van overpad) , daarna gaan
we zeker met alle betrokkene om de tafel om goede oplossingen te bedenken voor
mogelijke bezwaren. PB roept een ieder op om mee te denken en in de werkgroep plaats te
nemen.
8.

Bestuurswisseling:
José Mentink is aftredend, ze wordt hartelijk bedankt voor de plezierige samenwerking. Henk
Jonkman gaat haar taak als secretaris overnemen, Henk alvast dank hiervoor. Daarnaast
hebben we Hanneke Valk bereid gevonden ons bestuur te versterken. Johan Journee is na vier
jaar aftredend, maar wel herkiesbaar.
Hij blijft gelukkig nog even zitten. Ton v Remmen wil eerdaags graag het stokje van voorzitter
overgeven, kandidaten kunnen zich aanmelden.

9.

Rijroute buurtbus:
De buurtbus heeft meerdere rijroutes op de Boerhaar, dit is naar willikeur van de chauffeur, wat
vinden wij hiervan? Hierop ontstond een levendige discussie, waaruit bleek dat er vele
meningen zijn. Uiteindelijk is besloten dat PB met de leiding van de buurtbus afspraken gaat
maken, de voorkeur gaat uit naar het draaien op het kerkplein bij de halte en verder zo min
mogelijk gebruik maken van de overige wegen.

10.

Mededeling:
is gedaan.

11.

Stand van zaken mbt DOP.
Nog zo’n € 15.000= in de pot. Nog 2 jaar besteedbaar.
Werkgroep landschap is nog actief met de wandelroute.
Werkgroep bevolking geeft aan nog opnieuw in actie te willen komen, zij hebben nog
enige ideeën en willen tevens proberen leven te blazen in de web-site. Verder worden er
enkele leuke suggestie en ideeën gedropt, echter, het is niet de bedoeling alleen ideeën
aan te dragen, maar ook de bereidheid tot het uitwerken en evt uitvoeren van de
bijbehorende werkzaamheden. PB is zeer bereid om mee te helpen en toe te voegen,
maar kan hierin niet de kar trekken. Ideeën: *rotonde maken voor buurtbus van DOPgeld, *bankjes bij trapveldje, *afvalbakken plaatsen bij bruggetje ivm zwerfafval, *heg
rondom trapveld opnieuw inplanten, *kinderboerderij openen)

12.

Rondvraag.
H. Dokman: wat is het werkgebied van PB Boerhaar? Moet gedeelte van Krijtenberg niet
betrokken worden?
Antw: werkgebied is de parochiegrens, daarin zijn ws wel nieuwe wijken gebouwd. We gaan dit
intern overleggen met PB bestuur.

H. Dokman: wat is momenteel nog het nut van de wildroosters in het fietspad? Tevens
verkeren ze in slechte staat.
Antw: dit had onze aandacht al, gemeente onderneemt al actie, bij ons nog niet bekend.
J. Koekkoek: geeft aan de web-site actueler te willen houden.
P. Dokman: Kan het plastic afval niet in containers verzameld ipv in zakken?
Antw: wordt in kernenbezoek behandeld tijdens hun presentatie over grondstoffen
verwerking.
G. Valk deelt mede dat niet alleen vrachtverkeer met bestemming Boerlestraat over de
Boerhaar rijdt, maar ook overige bedrijven worden bevoorraad.
Antw: Zeker! Bedrijven moeten ook bereikbaar blijven voor vracht- en
landbouwverkeer. Over de snelheid kan gediscussieerd worden, daarom de metingen,
waarvan U volgend jaar verslag krijgt.
J. Bult: is er al aan gedacht om glasvezel aan te leggen op de boerhaar?
Antw: daarop zal de gemeente ( Cor vd Berg)straks ingaan.
M. Slinkman: fietspad naar v Vilsteren is slecht. Kan hier niets mee?
Antw: talut zakt weg door te grote machines die kanten maaien, te duur om te
herstellen. Pad is van het waterschap. DOP groep verkeer heeft hier naar mogelijkheden
bezocht, maar het is een te grote investering om dit op te knappen.
F. v Vilsteren: is er een platte grond is van het wandelrondje?
Antw: nee, nog niet concreet, maar ook hieruit blijkt dat er nog verder over gesproken
dient te worden.

13.

Sluiting van de vergadering.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aandacht inbreng en aanwezigheid, hiermee
sluit
hij de jaarvergadering van PB en neemt het kernenbezoek zijn aanvang.

Verslag secretariaat PB afgelopen jaar
okt 2012 t/m okt 2013
Er is sinds de vorige jaarvergadering door het bestuur van PB vier keer
vergaderd, daarnaast zijn er nog enkele bijeenkomsten geweest met
gemeente en andere Plaatselijk belangen.
Hieronder zullen we opsommen waarmee PB Boerhaar zich zoal heeft bezig gehouden.
Website www.boerhaardorp.nl
De website wordt beheerd door Danny Hutten. Iedereen mag hier gebruik van maken. Via Danny kan
informatie op de site geplaatst worden. De kosten worden door PB Boerhaar gedragen.
Verkeersmetingen en drempels / obstakels:
Afgelopen jaar zijn er 2 verkeersmetingen uitgevoerd op de Boerhaar om effect te meten en om te
weten hoeveel verkeer er op de Boerhaar rijdt, welk verkeer en de snelheid. Bedoeling is om te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om overlast te voorkomen.
Ommetje Boerhaar wandelroute:
Er is verder gewerkt om het ommetje Boerhaar te realiseren als wandelroute. Het ommetje Boerhaar
maakt onderdeel uit van een heel groot netwerk aan ommetjes in Salland.
Glasvezel op de Boerhaar
Dit onderwerp is tijdens overleggen met gemeente en andere PB’s aan de orde geweest. Hier is
verder nog geen vervolg aan gegeven.
Onderhouden van contacten met overige PB’s uit de gemeente.
Jaarlijks bezoeken wij het GPB-OW overleg en de gezamenlijke vergadering met de gemeente.
100 jaar H. Willibrordus kerk Boerhaar 18-11-2012
bezoek viering en receptie en donatie gedaan namens PB Boerhaar
Palmpasen 2013 (het was koud)
Na een familieviering in de kerk, werd er onder muzikale begeleiding van Amicitia een optocht
gelopen over de Boerhaar, daarna was er koffie met een krentewegge voor de ouders en
belangstellenden in Pinokkio. Ook voor de kinderen was allerlei lekkers. De opkomst was reuze.
PB kijkt terug op een zeer geslaagde happening.
Schuttersfeest Kermis Boerhaar 2013:
Ook dit jaar heeft PB hier weer met veel plezier (en succes) aan deelgenomen.
Overige beslommeringen:
PB Boerhaar wordt door de gemeente gevraagd om mee te denken over oa: sociale
toekomstvisie, beleidsnota spelen 2011-2015, heroverweging mbt bezuinigingsrondes,
klankbordgroep ruimtelijke kwaliteit/welstandsbeleid.
Buurtschouw:
Is geweest op 18 april 2013. Zie bijlage.
Voorbereidend gesprek met gemeente mbt kernbezoek.
Ook wel genoemd: Directieoverleg met PB Boerhaar.
Heeft plaatsgevonden op 18 september 2013. Zie bijlage.
Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Henk Jonkman; secretaris PB Boerhaar

Financieel jaarverslag 2012

Inkomsten

Uitgaven

In kas 01-01-‘12
Banksaldo 01-01-‘12
Subsidie Olst-Wijhe 2010
Contributie 2011-2012

€
€
€
€

181,46
1770,89
771,00
416,50

Totaal

€ 3139,85

EHBO
Palmpasen
Kermis
Diversen
Kamer van Koophandel
Bankje school
Bankkosten
In kas 31-12-‘12
Banksaldo 31-12-‘12

€
€
€
€
€
€
€
€
€

75,00
414,41
15,00
877,03
24,08
1000,00
70,59
156,50
507,24

Totaal

€ 3139,85

