
Notulen PB-SMS jaarvergadering 2019-2020 

 
1. Opening  

Welkom aan iedereen, in het bijzonder even aan Hanneke Zonderveld 
(wethouder), Klaas Hallema (ons contactpersoon bij de gemeente) en de 
andere raadsleden en dorpsbewoners. De presentielijst gaat rond.  

 

2. Vaststellen agenda 
Ingekomen stuk over Kabel Noord (behandelen we bij de rondvraag) 
 

 

3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering 2019 
De notulen staan op de website van de Veenletters. We nemen de notulen 
door op groot scherm. Geen nadere opmerkingen. Notulen worden zonder 
tegenbericht goedgekeurd.  
 

 
 

4. Jaarverslag 2019 
Renske neemt het stokje over van Rina. Het jaarverslag zal tevens te lezen 
zijn op de website van de Veenletters.  
 

 
 
 

5. Verslag van de penningmeester 
Teus Ippel, de penningmeester neemt het jaarverslag door met aanwezigen. 
Het jaarverslag is tevens in te zien op groot scherm. Er is een vraag vanuit 
aanwezigen waarom er in de begroting een groter deel wordt meegenomen 
voor vergaderkosten. Teus legt uit dat we ook  vergaderingen van andere 
initiatiefnemers financieren. Te denken valt aan bijvoorbeeld een 
voorlichtingsbijeenkomst voor actiegroep Laagvliegroutes.  
 
Contributieverhoging 
We vragen of de contributie met drie euro omhoog kan gaan, van zeven euro 
naar tien euro per jaar. Geen van de aanwezigen stemt tegen en daarmee zal 
de verhoging worden doorgevoerd.  
 
Werkbudget gemeente 
De gemeente stelt een werkbudget van 2000 euro beschikbaar aan PB SMS.  
Dit budget kan ingezet worden voor allerlei zaken en PB hoeft hiervoor 
vooraf geen toestemming aan te vragen bij de gemeente. Klaas Hallema licht 
dit nog eens extra toe.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Verslag van de kascontrole commissie 
Helaas kunnen Wilco Bron en Hilgina Hakvoort niet aanwezig zijn door 
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andere verplichtingen . Ze hebben een verslag gemaakt en dit wordt 
voorgelezen door het bestuur. De kascontrolecommissie keurt de 
boekhouding goed. Erik Bron neemt het stokje over van Hilgina. Dit betekent 
dat de kascontrolecommissie volgend jaar bestaat uit Erik Bron en Wilco 
Bron.  
 

 
 

7.  Buurtsverkiezing: 
Reinier de Jong mag nog 3 jaar door 
Gerard Hetebrij mag nog 3 jaar door 
Thea Stornebrink mag nog 3 jaar door 
Rick Bokhorst mag nog 3 jaar door 
 
 
Reinier en Gerard mogen volgens statuten niet meer door. WE vragen 
daarom expliciet toestemming, aangezien zij zelf nog wel graag een termijn 
willen blijven zitten. Niemand van aanwezigen is hier op tegen.  

 
  

8.  Mededelingen van het bestuur  
- Schoonmaakavond 2020 

Dit jaar op  8 april om 19.00  uur, verzamelen bij ’t Polderhuus, 
opgeven kan via pl.bel.sms@gmail.com of bij bestuurslid Thea 
Stornebrink 

- Dodenherdenking 
75 jaar geleden dat we bevrijd zijn, er wordt extra aandacht aan 
geschonken. Er word nog een spreker gezocht voor bij de herdenking 
op de Zeedijk in Spanga. Hiervoor wordt opgeroepen.  

- Parkeren Scherpenzeel 
Er is een commissie vanuit PB en het buurtje in Scherpenzeel naar het 
gemeentehuis geweest om over de parkeerproblemen te praten. We 
hebben een tekening gemaakt over welke huizen eigen 
parkeerplaatsen hebben en wat voor opties er zouden zijn.  

- Speeltuin Scherpenzeel en Munnekeburen 
Er is in Scherpenzeel een nieuwe glijbaan geplaatst door de gemeente 
ook vanuit PB een aantal toestellen. 

- Aandachtspunten uit de Dorpenvisie 
 

Buurtpreventieapp: Gerealiseerd 
 
Kerkeweg:  Bermen blijven erg nat. Heeft onze doorlopende aandacht 
 
Verkeerssnelheid Munnekeburen : Snelheid gaat er deels uit door de 
plantenbakken. Scherpenzeel staat op de nominatie  
 
Bijna alle actiepunten zijn behaald, we gaan dit jaar weer nieuwe 
acties opnemen. Er zijn nog dorpenvisies beschikbaar 
 

   

9.  Rondvraag 
 

Flip Boer Laagvliegroutes NEE  
Flyers uitgedeeld, Flip licht deze toe. Gaat met name over waardedaling van 
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huizen door de komst van Lelystad Airport. Willen mensen bezwaar maken 
dan dienen zij voor 1 april bezwaar aantekenen. Op de flyer staan 
instructies, net als een link met een voorbeeldbrief.  
 
Vrijwilligersgroep SBB  
Vraag aan bewoners: Er zijn ongewenste planten en dieren in het gebied. 
Afgelopen jaar is SBB actief bezig geweest met verwijderen van met name 
Springbalsemien. Verzoek om deze planten in onze tuinen te verwijderen 
evt, voorzichtig mee te zijn, ter voorkoming van ongewenste verspreiding. 
Voor de zomer komt nog een artikel en fotootje op Veenletters ter 
herinnering.  
 
Vraag over de Lemsterweg 
Wanneer gaat het opgeknapt worden? Herstelwerkzaamheden moeten nog 
volgen. Er is niemand vanuit de gemeente die hier antwoord op kan geven.  
 
Staat van het Voetpad 
Er ontstaan gevaarlijke situaties omdat het fietspad op veel plekken te smal 
is en kuilen heeft.  
Er komt nog een opmerking dat er haast bebording moet komen  ter 
waarschuwing.  
PB heeft dit al onder de aandacht.  
 
Kerkhof Munnekeburen  
De staat van het kerkhof is bedroevend. Wordt hier nog iets aan gedaan. Hier 
hebben we als PB een tijd terug al mensen over benaderd. Flip Boer licht toe: 
Er is een plan opgesteld met verbeterpunten. Offertes worden nu 
aangevraagd. Doel is om in het voorjaar op te knappen.  
 
Van wie zijn de speeltuinen 
Speeltuin in Scherpenzeel is van de gemeente, de speeltuin in 
Munnekeburen is privaat bezit van enkele inwoners en PB heeft de grond in 
bruikleen voor de speeltuin (gebruikersovereenkomst is aanwezig).  
 
Opmerking van een dochter van een bewoner 
De speeltuin in Scherpenzeel is meer voor kleinere kinderen, mist daar 
uitdaging voor oudere kinderen.  
 
Waarom geen prullenbakken bij bankjes?  
Omdat prullenbakken juist meer afval opleveren.  
 
Wat gebeurt er rondom processierupsen? 
Klaas Hallema reageert: daar waar eiken zijn, controleert de gemeente.  
 
 
 
Opmerking Klaas Hallema 
Klaas benoemt nog eens: als je zaken ziet die hinder geven, niet alles hoeft 
perse via PB, maar geef het zelf ook aan bij de gemeente.  



 
Bewoner over KabelNoord 
Bij een bewoner aan het Voetpad is inmiddels een schouwer geweest voor 
het aanleggen van glasvezel. Bewoner heeft vervolgens een brief gekregen 
met de mededeling dat er geen kabel gelegd kan worden omdat er asfalt ligt. 
Vraagt zich af of er meer bewoners zijn die hetzelfde bericht hebben 
gekregen, eventueel om krachten te bundelen.   
 

10. Wijkagent: Jan Kroezen 
 
Jan vertelt over afgelopen periode en vertelt iets over Inbraakpreventie en 
WhatsApp buurtpreventie . 
Er is een ‘witte voetenactie’ geweest in Munnekeburen, niet lang geleden op 
een vrijdagavond. Dit heeft niet tot telefoontjes geleid! Overigens ook niet 
via de preventie app gedeeld.  
 

 
 

11. Polderfeest 2020 13 t/m 16 aug 
Teus Ippel van het dagelijks bestuur licht de plannen toe. 
Het dagelijks bestuur bestaat nu uit vijf bestuursleden, dat is nog wel wat 
krap, dus aanmeldingen zijn van harte welkom.  
 

 

12.  Gastspreker Klaas Arie Beks: Bodemdaling 
Klaas Arie is voorzitter van de Commissie Bodemdaling  Aardgaswinning 
Fryslan. Hij geeft voorlichting over alles rondom bodemdaling als gevolg van 
gaswinning in Friesland. Deze commissie is aangesteld door de provincie  
bodemdaling Fryslân. Inwoners van Friesland kunnen met eventuele claims 
terecht bij deze commissie.  
In Friesland is er een schadeprotocol voor de gaswinners NAM en 
Vermillion.  
Als een burger in Friesland een melding doet, is er binnen een week een 
afspraak, binnen een maand een bezoek en binnen enkele weken een advies.  
Dit is binnen Friesland een service aan burgers.  
De PowerPointpresentatie is in bezit bij PB. Eventuele belanghebbenden 
kunnen de sheets opvragen via pl.bel.sms@gmail.com.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Sluiting  
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