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Notulen Jaarvergadering 31 mei 2016 

Aanwezig  :14 leden, 5 jeugdleden en namens de politie Hilda vd Walle en Rick van Urk  
Aanwezig bestuur : Leonie de Vos (verslag) , Rhandy Schreur, Jack van Galen 
Locatie  :   “De wielewaal”. 

Aanwezige leden: Dirk van Beek, Marco van Luinen, Jarno Vaartjes, Albert Vaartjes, Henk Huismans, Simon Hummel, Erna 

Weijs, Lianne Daane, Erik Lok, Rieneke Mooiweer, Rik Mooiweer, Tibor Schipper, Wemmie Driezen, W. Beernink, Roan 

Leerling, Fleur Schaap, Rick Dunnink, Melissa de Jonge, Amanda Lugtmeijer, Janny Oelius 

 

nr. Onderwerp 

1 Opening: 
Rhandy Schreur opent de vergadering en  heet allen welkom.  

2 Mededelingen en vaststellen definitieve agenda: 
Geen 

3 Ingekomen stukken:  
Geen 

4 Notulen vorige vergadering 2015: 
Deze worden door de aanwezige leden goedgekeurd. Het verslag is uitgedeeld tijdens deze vergadering 
en zijn na te lezen op de website. 

5 Jaarverslag 2015: 
Het jaarverslag word voorgelezen door Leonie de Vos. 

Rieneke vraagt nav het verslag wat de overlast van de jeugd precies inhield en er werd een vraag 

gesteld of de jeugd wel uit Scheerwolde komt. 

Reactie: er is wel degelijk overlast ervaren en zijn er meldingen bekend bij de politie. Een voorbeeld van 

de melding is vernielingen op het schoolplein van de Lepelaar. 

De politie geeft aan dat er na de verspreiding van de brieven geen nieuwe meldingen meer zijn  gedaan. 

6 Financieel Jaarverslag 2015:  
De penningmeester is niet aanwezig. 

 

7 verslag kascommissie (het verslag wordt in de vergadering uitgedeeld).: 

Tibor Schipper heeft op maandag 30 mei 2016 de kas gecontroleerd. 
(Het is niet bekend waarom deze controle maar door 1 persoon is gedaan.) 
Tibor heeft de stukken meegekregen van de penningmeester en deelt deze uit. 
Hij heeft de financiële stukken goedgekeurd. Het zag er netjes en verzorgt uit. 
Bijzonderheden: hoge kosten paasvuur -> deze kosten (€616)  hebben betrekking op het stortingsafval 
van 2015. 
En er bleek een positief verschil van € 0,02 te zijn in de kas. 
  
Benoeming kascommissielid: 
Tibor Schipper en Jarno Vaartjes worden benoemd als kascommissieleden voor 2017. 
 

De contributie  voor 2016 blijft € 15. 
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Er worden verder geen vragen gesteld en hiermee is het financieel verslag 2015 vastgesteld. 

8 Bestuur: 
* Dirk van Beek , Marco van Luinen en Jeanet van Weert zijn gestopt. 
* Richard Gaal: op verzoek van de zittende bestuursleden is besloten om te stoppen met de huidige 
penningmeester.  
* Het meelopende bestuurslid Jack van Galen wordt met instemming van de aanwezige leden 
aangesteld als bestuurslid. Jack zal het penningmeesterschap op zich nemen. 
* Rhandy doet een noodkreet dat we met spoed op zoek zijn naar minimaal 2 nieuwe leden. Erik Lok 
en Simon Hummel melden zich spontaan aan! 
Reactie Janny Oelius; jammer dat het zo gelopen is maar ik snap dat het niet gemakkelijk is om in een 
moeilijk sfeer te vergaderen.  
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Wijkagente Hilda van der Walle stelt zich voor: 
Hilda heeft haar collega Rick van Urk meegenomen. Hilda is in 2000 begonnen bij de politie in Meppel. 
Ook heeft ze nog een poosje bij de recherche gewerkt maar ze miste het contact op straat. In 2014 
werd ze wijkagente voor Vledder eo. Dit was echter een tijdelijke functie. Sinds 2015 is ze begonnen in 
Steenwijkerland. Ze vindt het een mooi gebied waarbij de zelfredzaamheid kenmerkend  is voor dit 
gebied. Er samen iets van maken, een voorbeeld noemde ze bijv.  samen de straten versieren.  
 
Rick vertelt iets over de binnen gekomen meldingen. Hij is nu 3 jaar bij de politie en is bezig om z’n 
opleiding af te ronden. Graag komt hij nog bewoners in gesprek om zijn onderzoek af te kunnen 
ronden. Hij heeft de jeugdoverlast geanalyseerd. Sinds de brief is uitgegaan zijn er geen nieuwe 
meldingen meer geweest. 
 
Jarno Vaartjes vraagt wat je tegen ongure types kunt doen en tegen inbraak: Hilda antwoord dat de tijd 
voorbij is dat je de deuren open kunt laten staan. Ga niet weg zonder deze op slot te doen. Zie je iets 
verdachts meld het dan. Ook zou je een buurtapp op kunnen starten. Maak vooraf goede afspraken 
over het gebruik hiervan. In andere dorpen zijn er goede ervaringen. 
Een melding bij de politie kun je doen op: www.politie.nl (mijn wijkagent -> Scheerwolde) 
 
Oproep: is er iemand die zich geroepen voelt om een buurtapp op te zetten? 
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Gezond in Scheerwolde: 
Het Plaatselijk Belang is benadert door de gemeente Steenwijkerland. Onze gemeente valt onder de 
ongezondste gemeente van Nederland. Een aantal kernen scoren opvallend laag. Er is voor de 
komende 2 jaar (2016+2017) in totaal € 48.000 beschikbaar voor Scheerwolde om de inwoners 
gezonder te laten leven door bijvoorbeeld meer te gaan bewegen maar ook sociale contacten opdoen 
kan een doel zijn. Als het maar met elkaar verbindt. 
Marco van Luinen heeft het voortouw genomen. Minimaal 3 verenigingen moeten achter een plan 
staan om een activiteit uit te mogen voeren. 
De Wielewaal, de Lepelaar, de voetbalvereniging, de ijsclub, de ouderenvereniging, JACS en de 
watersportvereniging denken mee. Er is geprobeerd ook contact leggen met de touwtrekvereniging 
maar dat is nog niet gelukt. 
Voorbeelden activiteiten: jeu de boulesbaan aanleggen, kinderen enthousiast maken voor de voetbal, 
computertraining voor ouderen, modderrun, skeeltraining/schaatstraining in Thialf. 
Janiek Jonker heeft ook een plan bedacht, samen met meester Daniël heeft hij z’n plan inmiddels 
besproken. De ideeën worden nu uitgewerkt en binnengekort moet dit uitgewerkt worden in een plan.  
Oproep: goede ideeën zijn zeer welkom en denk mee! En heeft u nog een leuke naam? 

11 Rondvraag en sluiting: 
Rhandy: heeft een bijeenkomst bijgewoond over het glasvezel in het buitengebied. Er is een instantie 
bereid gevonden om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Voorwaarden: minimaal 50% 
deelnemers en een jaarcontract aangaan waarbij je maandelijkse een vaste vergoeding van € 9,95 
betaald. 

http://www.politie.nl/


Leonie: Scheerwolder nieuws -> het is gebruikelijk om het Scheerwolder Nieuws 3x per jaar uit te laten 
komen. Aangezien er maar copij wordt aangeleverd stelt ze voor dit terug te brengen naar 2x per jaar 
(een zomer en winter editie). Besluit: de vergadering stemt in met dit voorstel.  
Tibor: geeft zijn complimenten voor de JACS en er wordt voor ze geapplaudisseerd. 
Jarno: nieuwbouwplan -> is er actie vanuit PBS of de gemeente? Rhandy antwoordt dat de kavels te 
koop zijn en de website is vernieuwd, de laatste zaken weten wij ook niet. 
Jarno Vaartjes en Monique Bos willen zich wel inzetten om de nieuwbouw leven in te blazen.  Actie: 
PBS stelt vraag aan de gemeente over de voortgang en koppelt dit terug via het SN. Daarnaast schuiven 
Jarno en Moniuqe een keertje aan bij een bestuursvergadering om hier verder over te praten. 
Erna Weijs, dhr. Beernink en Rienke Mooiweer: kan er wat gedaan worden aan het hoge gras op het 
nieuwbouwterrein? Het is geen gezicht, jammer voor het aanzicht van Scheerwolde. Waarom wordt er 
geen onderhoud gepleegd? En waarom staan er hekken? Ook twijfelt dhr. Beernink of de grond wel 
schoon is. Actie: ook deze punten worden meegenomen in een vragenbrief aan de gemeente. 
Erna Weijs: bij regenval staat tegelpad ter hoogte van Bram Bult op de brink helemaal blank kan hier 
wat aan gedaan worden? Actie: punt wordt voorgelegd aan de gemeente. 
Jarno: doet een verzoek aan de bewoners die aan de oude speeltuin wonen om de heggen bij te 
houden. Je kunt er bijna niet meer langs omdat de takken overhangen op het pad. 
Tibor: er zijn plannen om 100 tot 150 vissteigers aan te leggen bij het Steenwijkerdiep. Zijn jullie op de 
hoogte van deze ontwikkelingen en wat is de stand van zaken? Rhany antwoord dat wij niet op de 
hoogte zijn van deze plannen. Actie: vraag voorleggen bij de gemeenten. 
Rieneke: vraagt wat er met de Brinkschool gaat gebeuren. Rhandy antwoord dat de gemeente hoopt 
op een koper. Actie: navraag doen bij de gemeente wat de actuele stand van zaken is. 
(reactie Jarno: betaal er € 1 voor en gooi het plat en maak er een grasveld van) 
Jack: vraagt om het nog de moeite waard is om door te gaan het jaarlijkse paasvuur. Het kost veel inzet 
en 2015 heeft helemaal veel goed gekost ivm hoge stortkosten. Reactie leden: de meerderheid is voor 
behoud van het paasvuur. Het zorgt voor saamhorigheid. 
Reactie bestuur: we gaan door met het paasvuur. Maar er is maar op 1 dag de mogelijkheid om het 
hout te brengen en daarbij zal weer toezicht zijn. Ook zal er volgend jaar een bakje koffie of thee klaar 
staan. En worden de hekken weer geplaatst om illegaal storten tegen te gaan. 
Erna Weijs: vraagt wat er gebeurt als de blauwe papiercontainers er komen. De school mist hierdoor 
inkomsten. Reactie bestuur -> deze vraag is niet bestemd voor plaatselijk belang maar voor de school.  
 
Sluiting: 21.45 uur 

 


