
Notulen Algemene Ledenvergadering 11 mei 2017 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: De Wielewaal 
 

Aanwezig bestuur: Rhandy (voorzitter), Leonie (secretaris), Jack (penningmeester) en Simon 
Afwezig zonder kennisgeving: Erik Lok 
 
Aanwezige leden: 30 leden 
 
1. Welkom 
2. Mededelingen: geen 
3. Jaarverslag secretaris 2016/2017 wordt voorgelezen door Leonie 
4. Financieel verslag door Jack. Jack ligt de post “subsidie Gezond bewegen van € 25.000” toe.  
Plaatselijk Belang is alleen kasbeheerder voor deze subsidie. De rest wordt uitgevoerd door de  
commissie bewegen. Verder zijn er geen bijzonderheden. Vanuit de zaal worden er ook geen vragen 
gesteld. 
5. Kascontrole: Tibor ligt de controle toe. Het zag er netjes uit, geen bijzonderheden. 
Tibor is aftredend kascommissielid. Dhr. Kouwenhoven meld zich aan als nieuw lid. Jarno blijft nog 
een jaartje aan. 
6. Aftredend en niet herkiesbaar: Rhandy, Leonie en Jack. 
Het bestuur heeft geen opvolgers kunnen vinden. 
Vanuit de zaal wordt gevraagd of dit statutair mag, dit wordt nog uitgezocht. De reden van de 
aftredende bestuurders zijn voor 
 Rhandy: 2de termijn zit er op. 
Jack en Leonie: verhuisd naar elders. 
Leonie zegt dat we niet per direct alle werkzaamheden laten vallen maar er moet wel zicht zijn op 
nieuwe bestuursleden anders zullen we nog één vergadering uitschrijven waar we overgaan tot 
opheffen van Plaatselijk Belang en waarbij de leden mogen beslissen wat we met het geld gaan doen.  
Daarna werd het stil in de zaal… 
7. Rondvraag: geen 
Er wordt nu een korte pauze ingelast om daarna verder te gaan met deel 2 van de vergadering. 
 
In tussen wordt er een filmpje getoond met veel foto’s van Scheerwolde (oud en nieuw). 
Deze presentatie is gemaakt door Monique Bos, waarvoor dank. 
  



Deel 2 van de bijeenkomst 
Aanwezig: ongeveer 100 mensen 
Speciale gasten: Jannes Mulder (gastspreker), wethouder Dedden, Daniel Jansma (Lepelaar) 
 
Doel: een nieuw dorpsplan opstellen tot 2020 
 
Daniel Jansma (De Lepelaar) leest een kort verhaaltje voor en het heet “zo sterk als een mier”. Het 
gaat over Frederique die in Amsterdam woont en later verhuisd met zijn ouders naar Scheerwolde. 
Kinderen die in Scheerwolde opgroeien zijn sociaal vaardiger dan kinderen die in de grote stad 
wonen. Kijk ook naar de vele voordelen die het dorp heeft te bieden. Veel buiten kunnen spelen  
zonder geval. Je hoeft niet groot te zijn om sterk te zijn! 
 
Wethouder Dedden doet een welkomstwoord. Scheerwolde is een klein dorp maar wel uniek. Hij 
hoopt op een actieve avond. Het valt hem op dat er een grote opkomst is ondanks de concurrentie 
van de voetbalwedstrijd van Ajax en de halve finale van het Songfestival. 
 
Harmen neemt daarna het woord en verteld iets over het beweegteam. Er ligt voor 2017-2018 nog  
€ 25.000 op de plank. Hij roept iedereen op om ideeën/projecten aan te dragen anders vloeit het 
bedrag weer terug. Er worden vrijwilligers gezocht. Het hoeft niet veel tijd te kosten.  
 
Jannes neemt de leiding en vraagt aan de zaal wat er moet gebeuren in Scheerwolde. 
 
JACS 
Jannes roept de jongeren van JACS naar voren. Ze worden even in het zonnetje gezet en krijgen een 
applaus van de zaal voor hun inzet. Naast school en sport hebben ze ook nog tijd over voor JACS. 
Applaus!!! 
 
Positieve punten Scheerwolde: 
- sfeer/gezelligheid 
- saamhorigheid 
- kinderen vrij kunnen spelen 
- rustig wonen 
- dorp waar je fijn kunt wonen, omgeving, nieuwe natuur 
- voel me thuis 
 
Saamhorigheid wordt veelvuldig genoemd in de zaal, maar is die saamhorigheid wel zo groot? 
Er zijn 3 vacatures binnen het bestuur van Plaatselijk Belang die niet ingevuld kunnen worden. 
Jannes vraagt de zaal of ze bereid zijn om plaats te nemen in een werkgroep. 
Werkgroep starterswoningen: Janneke Timmerman 
Scheerwolde in Beweging: Lianne Daane (maar doet dit al en vraagt om hulp) 
Kinderactiviteiten: Rieneke Mooiweer 
 
Projecten die geslaagd zijn: 
- revitalisering Scheerwolde 
- samenwerkingsschool (tot stand gekomen door ouders) 
- speeltuin 
- Wielewaal 
 
Om projecten te laten slagen zijn er aanjagers/ initiatiefnemers nodig. Er zijn best mensen die wat 
willen doen maar willen graag aangestuurd worden. Michel Schaap meld zich aan om te helpen. 
 
Nieuwbouwplannen, huurhuizen: 



Dit onderwerp komt veelvuldig aan bod. De meerderheid van de zaal is van mening dat de verkoop 
van de huurhuizen aan Grouwels, Scheerwolde de das om heeft gedaan. 
En dat de nieuwbouwplannen veel te lang op zich heeft laten wachten. Inmiddels is de jeugd al 
vertrokken naar elders.  
Sommige inwoners vinden het te laat en hebben er geen vertrouwen meer in. 
Maar maak het bouwgedeelte toonbaar en maak het plan af. De zandbulten van Hellinga is geen 
gezicht.  
De eerste kavel is verkocht. Familie Veenstra gaat binnenkort starten met de bouw. Nu gaan voor 
nummer 2! 
 
Beeldvorming: 
Laatst stond er een artikel in de Steenwijker Courant over Scheerwolde. Laat Scheerwolde geen 
spookdorp worden. Gebruik dit soort woorden niet, want dit is geen lokkertje voor nieuwe 
bewoners. Gebruik bijvoorbeeld “het hart van Wieden-Weerribben”. 
En vertel dat het fijn wonen is in Scheerwolde waarbij de winkels op korte afstand te vinden zijn. 
Conclusie: de beeldvorming moet anders! We moeten af van de negativiteit. 
 
Wooncommissie: 
Op dit moment maken Jarno en Monique deel uit van deze commissie. Ze zijn op zoek naar hulp. Het 
hoeft niet veel tijd te kosten maar geef je alsjeblieft op. Er gaan briefjes waarop je je naam kunt 
noteren. 
 
Timpaan: 
Timpaan inschakelen om ons te helpen met verbinden. Ze zijn er voor ons! Laat Timpaan ons helpen 
om Scheerwolde positief in beeld te brengen. We kunnen het niet alleen. 
 
Plaatselijk Belang: 
Er is een groot probleem. Er zijn geen bestuurders te vinden voor Plaatselijk Belang. 
De wethouder benadrukt nog eens dat de rol van PB heel belangrijk is. Het is het aanspreekpunt 
waar je terecht kunt.  
Daarnaast is PB een rechtspersoon waar financiën aan beschikbaar gesteld kan worden. Er is veel 
mogelijk binnen Steenwijkerland. Als er geen PB meer is dan is er geen gesprekspartner meer en is 
het moeilijk om initiatieven te ontwikkelen. 
Afspraak: iedereen kijkt in zijn/haar netwerk en vraagt om die persoon te melden aan het bestuur. 
 
Daarnaast is er ook een kritische noot vanuit de zaal. Het huidige bestuur zoekt geen aansluiting met 
anderen PB’s bijvoorbeeld Wetering. Ook zou er geld beschikbaar zijn vanuit de EU maar PB zou hier 
niets mee gedaan hebben. Deze laatste informatie is afkomstig van Erik Lok maar hij is niet bereid om 
dit verder toe te lichten in de zaal. 
 
School: 
Op dit moment heeft de basisschool 27 leerlingen. Ze kunnen het nog even uitzingen. Maar de 
ondergrens is 23 leerlingen. 
De kinderopvang (Berger, Steenwijkerdiep) doet haar uiterste best om reclame te maken voor de 
school. Zij is bereid de opvang kinderen te halen en te brengen naar school. Want de rit moet ze toch 
maken voor haar eigen kinderen. 
 
Voetbalvereniging: 
De voetbalvereniging heeft op dit moment 36 leden en heeft 2 elftallen. Helaas geen jeugd. Ook deze 
club kan nog vrijwilligers gebruiken. 
 
Industrieterrein: 



Hennie Jongschaap haalt de brief over de parkeeroverlast nog even aan. En vraagt waarom er geen 
industrieterrein is, daarmee los je de parkeeroverlast mee op. 
Jan Mulder (ambtenaar gemeente Steenwijkerland) zegt dat deze behoefte voorgelegd kan worden 
aan de gemeente en dat er dingen mogelijk zijn. Kom maar met een concreet plan. 
 
Brinkschool: 
Er zijn geluiden over de invulling van de Brinkschool. Jan Mulder verteld dat er een partij 
belangstelling heeft en er starterswoningen neer wil zetten. Deze partij is nog bezig met het 
onderzoeken naar de mogelijkheden.  
 
Acties:  
- zorg dat Scheerwolde goed te vinden is bij de zoekmachines zoals Google. Scheerwolde moet 
bovenaan komen te staan. 
- facebook pagina opzetten. Scheerwolde pr technisch op de kaart zetten met positieve berichten. 
- Timpaan inschakelen voor hulp met verbinden en Scheerwolde positief in beeld te brengen. 
- de facebookpagina van Plaatselijk Belang delen (actie: iedereen) 
- hoge school inschakelen (stages) bij hulp pr. 


