
Notulen van de ledenvergadering van PBBO, gehouden op vrijdag 21 februari 2020 in het Buurthuis Ommerkanaal 
 
Aanwezig: 25 leden en 3 afgevaardigden van de gemeente (zie presentielijst) 
 
Opening 
De voorzitter, Henry Petter, opent de vergadering. Iedereen wordt van harte welkom geheten. 

- Van de gemeente zijn aanwezig: Henk Lamberink?? i.p.v. Jan de Vries. 
En Frans van der Mooren en de heer Ekkelkamp en de heer Bongers (wethouder) 
Henry hoopt dat het een goede vergadering zal worden. 

- Hoe staat het ervoor met het verkeersplan? Dit is naar de heer Bongers gegaan. Hier is nog geen bericht van. 
Er zijn al veel visies van. 

- De Dwarsweg. De bermen worden vervangen/aangepast. Zo ook de Arrierveldsweg. 
- Aan het Ommerkanaal wordt heel hard gereden, dit is gewoon niet leuk meer. Straks komen wij hierop 

terug. 
 
Verslag vorige ledenvergadering 
Dit verslag stond op de PBBO site ter inzage. 

- Met de burgerschouw konden we aangeven welke dingen gemaakt of verbeterd konden worden. 
- Het ANWB bord op de Balkerweg staat verkeerd of is niet duidelijk. 
- Bij het buurthuis  zijn graskeien gekomen langs de weg. 
- Er is een koningslinde bij het buurthuis geplant door PBBO. 
- Op koningsdag was het thema circuswagens. 
- In juli werd de rommelmarkt gehouden. Dit hebben we als PBBO kunnen sponsoren. 
- Ook hebben we burendag financieel ondersteund. 
- Van het volleybaltoernooi in september hebben veel mensen genoten, jong en oud en voor elk wat wils. 
- In oktober was er een gebakjesdag gepland. Er waren wel mensen die hiervan gebruik konden maken. Het 

feest ging echter niet door. 
- In oktober zijn we met het bestuur uit eten geweest. 
- De quiltbee groep en de koersbalgroep is gesponsord door ons. 
- Afgelopen najaar is er opgeruimd (het sportveldje) 
- Afgelopen jaar zijn er nieuwe mensen komen wonen. 
- Arendina Kooiker is overleden. Dit huis is doorgegeven aan Timmerman. 
- Jan van Beesten heeft veel geluk gehad dat hij is gereanimeerd, maar hij is nog niet weer aan het werk. 
- Lilianne Sloot is overleden na een lang ziekbed. Hopelijk kan Thomas de draad weer oppakken. 
- In november was er een filmpje van het boerenprotest met kinderen van CNS, dat de hele wereld overging. 
- Het bermconvenant is getekend. Wij gaan bermen in de buurt zelf maaien. Wij willen dat er meer diversiteit 

komt. De bermen worden hier mooier van. 
- Volgende week gaan we met een bus naar “De Scheg” in Deventer. Er zijn nog enkele plekken vrij. Dit is een 

leuk initiatief. 
 
Financieel verslag 

- Dit jaar hebben we ook weer de bijdrage van de gemeente gekregen. 
- Er is weer contributie binnengekomen. 
- Er is een grote subsidie van de provincie voor het haalbaarheidsonderzoek en het banksaldo van vorig jaar 

was ook positief. 
- Er is geld gegaan naar het volleybaltoernooi, de quiltbee, koersbal, gymnastiek, feestavond, rommelmarkt en 

de jaarvergadering. Op het scherm in de zaal zijn de exacte bedragen te zien. Het is zo dat we er nog positief 
voor staan. 

- Dit jaar zullen er ook weer kosten zijn voor het haalbaarheidsonderzoek, de feestavond, de rommelmarkt, 
burendag. We verwachten eind volgend jaar nog € 4000 in kas te hebben. Mochten er nog mensen zijn met 
goede ideeën dan horen wij dat graag. 

- Tineke van Leeuwen (niet aanwezig) en André Petter zitten dit jaar in de kascommissie. Zij hebben de 
financiën gecontroleerd en akkoord gegeven. 

- André wil het nog een jaar doen en Thomas van der Veen wil er volgend jaar wel in. 
 
 
 



Bestuursverkiezing 
- De voorzitter Henry Petter is herkiesbaar. Henry wordt weer voor een nieuwe periode benoemd. Dit is 

akkoord. Henry bedankt iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen. 
 
Dorpsplan 

- Een van die plannen was de mestvergisting.  
Bij twee mensen uit Witharen, Arie en Henry en Wim Wolfshaar en Leusink is geprobeerd biogas uit de mest 
te halen als een vervanging voor het aardgas. De huidige biomassa die wij kunnen inzetten voor 
huishoudens. Ook zijn we nog geweest bij een kippenslachterij en de wasserette. Die drie bedrijven hadden 
interesse in ons biogas. Het onderzoek is afgelopen jaar gedaan. 
Drie bedrijven: Otter, Petter en Kamphuis. Hier gaan we beter naar kijken en of er subsidie voor te krijgen is. 
Misschien nog twee andere bedrijven. Wat zijn de kosten enz.  
Dit is ook een beperking van NH4 (stikstof). Aanvraag ligt bij provincie. Wie weet kunnen wij hier volgend 
jaar meer over vertellen. Wij hebben een subsidie gehad. Henry en Erik hebben hele leuke filmpjes gemaakt. 

 
Rondvraag 

- Is het zinvol om een AED cursus hier te houden, omdat het AED apparaat hier nu bij het buurthuis hangt. 
(was eerst bij Sipke aan huis). Dit is akkoord. 

- De quiltbee workshop was heel leuk. 
- En Annie is nog naar de handwerkbeurs in Hardenberg geweest. 

 
Mario heeft het nog over de omgevingsvisie. Wat willen burgers in Ommen. Daarvoor zijn er drie dingen op de 
website van de gemeente Ommen en een informatieavond. 
Het gaat over de energietransitie over wat wel en niet kan. 
De gemeente wil met mensen praten over hun eigen toekomst. 
 
Gymzaal aan het Ommerkanaal 
Dit is een verzoek van CNS om een gymzaal hier te bouwen.  
Mario heeft uitgezocht hoe duur het is. Het CNS heeft het grootste probleem met de tijd die men kwijt is met het 
rijden van en naar de gymzaal in Ommen. Per week is drie uur bewegingsonderwijs nodig voor de motorische 
ontwikkeling van kinderen. Maar het zou ook goed zijn voor iedereen die hier in de buurt woont.  
Hoe doe je het met beheer en onderhoud? Misschien moet er een vergoeding tegenover staan. 
Ook mensen met een beperking moeten binnen kunnen komen. 
Hoeveel sporten de verschillende scholen? 
Er zijn verschillende fondsen. 
Het moet een duurzaam gebouw zijn en geschikt voor diverse sporten. 
Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond met financiële paragraaf. Hoe is het draagvlak in de buurt? Hierover is met 
de buurt al contact geweest. 
Graag willen wij weten of er vragen of opmerkingen zijn en of er mensen zijn die hierin mee willen denken. Dit staat 
ook op de website van PBBO. 
 
Sluiting  
De vergadering wordt afgesloten met een bingo. 
 
 


