
Notulen PB-SMS jaarvergadering 2020-2021 

 
1. Opening  

Voorzitter Reinier de Jong heet iedereen welkom. De presentielijst gaat rond. 
  

 

2. Vaststellen agenda 
Geen toevoegingen of aanpassingen 
 

 

3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering 2020 
De notulen staan op de website van de Veenletters, maar er liggen ook 
enkele exemplaren ter inzage op de tafels. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen van de vorige jaarvergadering 
worden goedgekeurd.  
 

 
 

4. Jaarverslag 2020 
Reinier neemt het jaarverslag door. Deze is tevens op de website van de 
Veenletters te lezen.  
 

 
 
 

5. Verslag van de penningmeester 
Door: Teus Ippel, penningmeester 
Het financiële overzicht 2020 wordt gepresenteerd in de PowerPoint 
presentatie. Teus Ippel licht toe. Er zijn geen vragen over. 
We kunnen ook alvast een toelichting geven over het overzicht van 2021. De 
begroting is nog voorlopig. Ook hier zijn geen vragen over 

 
 
 
 
 
 
 

6. Verslag van de kascontrole commissie 
de kascontrolecommissie bestond afgelopen periode uit Erik Bron en Wilco 
Bron. Ze kunnen vanavond niet aanwezig zijn. Ze hebben ons te kennen 
gegeven dat de kas duidelijk en overzichtelijk was. Over het boekjaar 2021 
zal Erik Bron de kascontrole nog doen. We zoeken nog een nieuw 
kascommissielid voor de komende twee jaar. Feike Hofstra wil dit op zich 
nemen, waarvoor dank.  
 

 
 
 
 

7.  Bestuursverkiezing: 
Gerard Hetebrij: uittredend 
Helaas kon Gerard niet aanwezig zijn. Het bestuur  gaat hem nog in het 
zonnetje zetten en willen hem bedanken voor de afgelopen jaren. Trijntje 
Hofstee zal in 2021 als nieuw bestuurslid toetreden, waarvoor dank.  

 
  

Datum  : 13-10-2021 
Plaats  : ‘t Polderhuus 
Notulist : Renske Tjeerdsma, secretaris 
 

 

Aanwezige bestuursleden: Reinier de Jong, Renske Tjeerdsma, Rick Bokhorst, Thea Stornebrink, 
Teus Ippel 
Afwezig met bericht: Gerard Hetebrij  
nr. notulen Actie 

door: 



 
8.  Mededelingen van het bestuur  

- Schoonmaakavond 2021 
Helaas steeds veel afval bij de vissteigers.  

- Dodenherdenking 
We hebben een nieuwe spreker: Liesbeth Zilverberg, woonachtig in 
Munnekeburen. Zij zal de komende herdenking spreker zijn op de Zeedijk.  

- Speeltuin Munnekeburen 
Sinds 2021 een Stichting; Stichting Speeltuin de Boomkikker. Onlangs 
hebben wij een informatiebrief huis en huis verstrekt, tevens een oproep om 
donateur te worden.  

- Polderfeest 2025 
Helaas twee jaar terug niet doorgegaan. Ook afgelopen  jaar later lukte het 
niet. In 2025 zal er weer een Polderfeest gehouden worden. We zijn wel op 
zoek naar een nieuw (dagelijks) bestuur.  
 

   

9.  Rondvraag 
 

Opmerking:  
Met de oprichting van de Stichting, verandert dit nog iets wat betreft de 
bruikleenovereenkomst tussen de grondeigenaren en het PB? En moet de 
speeltuin commissie ook verantwoording afleggen aan het PB? 
Reactie bestuur:  
In principe niet, maar dit zoeken we nog na. De speeltuincommissie moet 
inderdaad verantwoording afleggen aan het PB bestuur.  
 
Opmerking:  
Wanneer wordt de Pieter Stuyvesantweg vernieuwd, dat zou toch al? 
Reactie bestuur:  
Klopt er is vertraging opgetreden, het ligt bij de opdrachtgevers. De planning 
was wel eind oktober/november 2021 
 
Opmerking:  
Snelheid bebouwde kom. Wat wordt er nog meer gedaan aan de te harde 
snelheid? Klopt het dat de reeds geplaatste plantenbakken niet helpen? 
Reactie bestuur:  
We zijn nog steeds bezig zijn om meer plantenbakken te realiseren. Dit is 
helaas nog niet het geval. Wij hopen dat dit op korte termijn gaat lukken. 
Renske Tjeerdsma (secretaris PB) merkt overigens op dat de bloembakken 
binnen de bebouwde kom wel lijken te werken om auto’s te laten afremmen 
als je er met de kinderen van en naar school fietst. Dit is enkel een ervaring, 
geen wetenschap. De tijdstippen van de gemeten hoge snelheden zijn vaak in 
de laten avond, nacht en vroege ochtend.  
 
Opmerking:  
Het landbouwverkeer gaat er ook te hard langs.  
Reactie bestuur:  
Geeft aan dat er helaas ook dorpsbewoners te hard rijden. Het is een 
gezamenlijk probleem.  

 



 
Opmerking:  
Er is wel eens beklag gedaan met een brief om hard te maken voor 
realisaties in kleinere dorpen, hier lijkt wel geen geld vrijgemaakt te worden. 
Een brief sturen naar de griffie levert geen enkele reactie op.  
 
Opmerking:  
Er mag ook gemaaid worden in het water bij de Scheene, je kunt er bijna niet 
meer doorheen komen.  
 
Opmerking:  
Wordt er in de bloembakken onderhoud gepleegd?  
Reactie bestuur:  
Ja dit wordt regelmatig gedaan. Zie je iets, of valt je iets op, mail dan (infolijn 
van gemeente). 
 
 

10. Wijkagenten: Karel Hendriks en Ilse Nederhoed 
Sinds april 2021 zijn er in de Groote Veenpolder twee nieuwe wijkagenten: 
Karel Hendriks en Ilse Nederhoed (nu nog met zwangerschapsverlof). Helaas 
was ook Karel verhinderd, maar hij zal binnenkort aanschuiven bij een 
bestuursvergadering van het PB voor een nadere kennismaking.  
De wijkagenten zijn te bereiken via het telefoonnummer 0800-8844 of via 
www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten 
 

 
 

11. Buurtbus 
Gastspreker voorzitter Jaap ten Wolde en bestuurslid Klaas Alten zijn 
aangeschoven deze avond om iets te vertellen over de Buurtbus. Voorzitter 
Jaap ten Wolde neemt het woord.  
 
De Buurtbus is van Arriva en in opdracht van de provincie.  
Er is een vereniging in Wolvega; de Westhoek.  
Ze rijden 13 uur per dag en nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe 
chauffeur en een nieuw bestuurslid. Ze zijn afhankelijke van vrijwilligers. 
Inmiddels is er wel al een nieuwe voorzitter (Tom Mulder) en een nieuwe 
penningmeester (Cees Verschuren) 
Tom Mulder wordt de nieuwe voorzitter. Cees Verschuren wordt de nieuwe 
penningmeester.  
Er zijn in de winters twee bussen beschikbaar en zouden dan een tweede 
bus in de Westhoek willen stationeren bij een chauffeur uit de Westhoek. 
Deze kan dan vlot ingezet worden voor passagiers die anders te lang moeten 
wachten óf niet mee kunnen rijden.  
In Wolvega zijn er 21 chauffeurs. Je krijgt een onkostenvergoeding. Elk jaar 
is er een gezellige avond, gesponsord door Minnesma. De overige 
bekostiging komt uit subsidiegelden.  
Kortom; een gezellige vereniging met gezellige mensen die op zoek zijn naar 
versterking uit de Westhoek! Heb je belangstelling, neem contact op. Dit kan 
heel goed via het PB bestuur.  
  

 

http://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten


12.  Starten op de woningmarkt, door Anja Dragt van Ask Anja 
In het kader van starters op de woningmarkt geeft Anja een korte 
presentatie aan aanwezigen over wat er allemaal komt kijken bij een eerste 
financiering en waar je rekening mee moet of kunt houden.  

  
 
 
 
 

13. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit af. 
 

 
 

 


