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Maart 2019/ Jaarvergadering 2018-2019 
       

In maart was onze goedbezochte jaarvergadering met als gastspreker Mieke Koot van Mijn 
Huis op Maat  
Deze avond heeft geresulteerd in vrijwilligers uit onze dorpen die de afgelopen maanden 
langs inwonende ouderen zijn langsgeweest voor een huisbezoek om te inventariseren 
wat men nodig heeft. Ontzettend bedankt namens ons aan Marjolein Remeeus, Jetty Boer 
en Anja Dragt! Er heeft in het vroege najaar ook een informatiebijeenkomst plaatsgvonden 
die goed is bezocht.  
  
Maart 2019 
 
Munnekeburen:  de natuurlijke speeltuin Rik de kikker is geopend.  
Hier hebben we middels mediakanalen zoveel mogelijk kenbaarheid aan proberen te geven. 
De opening was een succes! Mede dankzij het mooie weer. Sinds de opening wordt er 
dankbaar gebruik gemaakt van de speeltuin, door jong en oud, inwoners en niet-inwoners. 
Voor het onderhoud zouden we nog wel donaties kunnen gebruiken, vandaar de extra flyer die 
samen met de uitnodiging de deur uit is gegaan.  

 
Op 4 mei organiseerde PB de dodenherdenking bij de Zeedijk.  
Dit jaar was de opkomst erg groot. PB  heeft ook dit jaar weer de rozen verzorgt zodat alle 
aanwezigen een roos bij het monument konden leggen. De nieuwe wethouder Roelof Theun 
Hoen en enkele kinderen van de Aventurijn legden samen een krans. Rina Veenstra heeft de 
herdenking voorgedragen; dit jaar voor het laatst gezien haar vertek uit het bestuur. Dank voor 
de jaren dat je dit op je hebt genomen Rina!  Altijd zeer zorgvuldig en integer gedaan.  

 
Verkeer & Groen 
PB heeft weer een schoonmaakavond gehouden. Met 15 vrijwilligers is er veel rommel uit de 
bermen verzameld vooral langs de Lemsterweg  bij de visstijgers.  
  
De digitale snelheidsmeter is dit jaar 2x in gebruik geweest in Munnekeburen en 
Scherpenzeel. We concluderen nog steeds dat er veel te hard gereden wordt in onze dorpen. 
Gelukkig zijn er ook mensen die het als een sportieve uitdaging zien om een smiley op het bord 
te ‘scoren’ .  
 
Munnekeburen: Na vervanging waterleiding zijn de plantenbakken dit voorjaar aan geplant 
en zijn er wegversmallingen gerealiseerd.   
We hebben de digitale snelheidsmeter al geplaatst , maar helaas nog geen goede metingen uit 
kunnen halen die het ‘harde’ data geven. Wel krijgen we , als we voorzichtige conclusies 
trekken, het beeld dat de wegvermalingen vooral effect lijkt te hebben op drukkere 
(spits)tijden. 
 

  
 Herstel fietspad Kerkeweg 

Nadat er door de hevige zomerstorm een aantal bomen zijn omgewaaid heeft de gemeente 
het fietspad afgesloten omdat er gaten waren ontstaan. Hoewel dat gezien de foto’s een 
understatement bleek. Aangezien de afsluiting voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgde, zeker 
in combinatie van toenemend verkeer door de wegafsluiting in Kuinre, naast de donkere dagen 
van de naderende winter, hebben we de gemeente verzocht om haast te maken. Samen met 



de Aventurijn en buurtbewoners hebben we actief contact gezocht en dit heeft geresulteert in 
herstelwerkzaamheden.  
 
 
Koningsdag 
 
Na een jaar te hebben ‘overgeslagen’ hebben we dit jaar samen met de PB’s Langelille en 
Nijetrijne en de JC de handen ineengeslagen om er toch weer wat van te maken. Motto: we 
pakken groots uit! Na een mooie korte enquete in samenwerking met de Veenletters, kregen 
we snel feedback over de animo en voorkeursactiviteiten. We hebben gekozen voor een 
‘indoor-kleedjesmarkt’. Dit bleek, mede door het wisselvalige weersvooruitzicht, een schot in 
de roos. Mede hierdoor hebben we dit jaar gekozen om het evenement te herhalen, met wat 
kleine aanpassingen. De voorbereiidngen zijn in volle gang.  

 
  
 PB uitje 
 Dit jaar heeft Barry van Fitnust een kleine bootcamp gegeven in (hoe toepasselijk) onze eigen 

natuurlijke speeltuin in Munnekeburen. Ondanks de hitte een geslaagd uitje die we daarna 
hebben afgesloten met een BBQ bij Rina en Hilbert Veenstra thuis..... 

 
 

Het gebruik van de publicatieborden verloopt goed er worden regelmatig borden gemaakt en 
opgehangen. Inmiddels verloopt de opgave rechtstreeks via WH-Sign. U kunt uitleg en 
instructies vinden op onze pagina op de Veenletters.  
 

 

PB heeft verder verschillende vergaderingen en bijeenkomsten bezocht, zoals de thema 
avonden van de Vereniging Kleine Dorpen, de deelnemersvergadering stichting Grote 
Veenpolder,de  gebruikersroep van de Rottige Meente en het Brandemeer, de buurtbus, 
overleg met de SOV, bijeenkomsten van de Gebiedsontwikkeling Rottige Meente. 
 
Kortom, opnieuw een bewogen jaar en vol goede moed om het komende jaar weer onze 
schouders te zetten onder verschillende projecten 
 
 


