
JAARVERSLAG 2016 

  
 
Maart 2016/ Jaarvergadering 2016 en schoonmaakavond. 
In maart was onze jaarvergadering met als gastsprekers wijkagente Leontina Koehoorn en Niek 
den Holander zij gaven informatie met betrekking tot de buurt Whatsapp. 
PB heeft ook weer een schoonmaakavond gehouden. Met 15 vrijwilligers is er veel rommel uit de 
bermen verzameld.  
 
April 2016/ Koningsdag. 
Koningsdag is samen met PB Langelille, PB Nijetrijne en  ‘T Proeme Nust georganiseerd. Er is dit 
jaar gekozen om Koningsdag in Scherpenzeel te houden in en rond ‘T Proeme Nust.  Er was 
buiten een rommel-/vrijmarkt georganiseerd maar vanwege de slechte weersvoorspelling  is er 
gekozen voor een kleinere opzet  in ‘T Proeme Nust zelf, er was een leuke opkomst.  
 
Mei 2015/ Dodenherdenking. 
Op 4 mei organiseerde PB de dodenherdenking bij de Zeedijk. Dit jaar was de opkomst erg groot. 
Bijzonder was dat de heer Van der Weele weer aanwezig was. PB  heeft dit jaar de rozen 
verzorgt, iedereen kon een roos bij het monument leggen. De wethouder en enkele kinderen van 
de Aventurijn legden samen met  de heer Van der Weele een krans. 

  

Verkeer & Groen 
De verkeersouders van de Aventurijn, Veilig Verkeer, Politie en het PB hebben dit jaar weer een 
aantal acties ondernomen voor ons Buurtlabel o.a. een theorie verkeersexamen , veiligheid in het 
verkeer , praktijk verkeersexamen. Volgende maand is er weer een uitreiking van het buurtlabel 
op 10 april. Deze uitreiking is aansluitend aan de dodehoek actie 
 
De digitale snelheidsmeter is dit jaar een aantal maanden niet in gebruik geweest door storingen, 
deze waren verholpen en heeft afgelopen periode weer in onze dorpen gehangen.  Resultaten 
hebben we helaas niet door nieuwe de storingen die er zijn opgetreden konden de resultaten niet 
worden uitgelezen. Maar we concluderen zelf dat er nog steeds veel te hard gereden wordt in 
onze dorpen. 
 
De Veehandel. Het PB en de eigenares van de Veehandel hebben onderzoek laten doen naar de 
haalbaarheid van de herbestemming van café de Veehandel in combinatie met de ontwikkelingen 
van de toegangspoort tot de Rottige Meente. Dit onderzoek is uitgevoerd door DBF dit bedrijf 
houd zich bezig met de ontwikkeling van monumenten en oude gebouwen om daar weer nieuw 
leven in te blazen. Helaas is er uit het onderzoek gekomen dat het niet haalbaar is. 
 
De grote Kano route. Het PB heeft gesproken met Sbb en de gemeente omtrent de grote 
kanoroute . Sbb en gemeente hebben aangegeven dat ze weinig kunnen doen om deze route 
open te houden er is namelijk een groot deel van deze route van het waterschap. De steigers die 
langs een deel van de route zijn geplaatst in het rayon van het waterschap  zijn toe die tijd 
geschonken door het Sbb en zijn niet verantwoordelijk voor het onderhoud aldus Sbb.  Het 
waterschap heeft ook aangegeven dat ze deze steigers niet gaan onderhouden en ze ook niet 
kunnen garanderen dat ze de route open kunnen houden.  
 
Het gebruik van de publicatieborden verloopt goed er worden regelmatig borden gemaakt en 
opgehangen. 
Er is een start gemaakt met het maken van een dorpsvisie. Het plan is inmiddels  klaar in het plan 
komen o.a.  verkeersveiligheid, zorg en welzijn, voorzieningen, groenstructuur/milieu, 
leefbaarheid en werkgelegenheid. 
 
PB heeft verschillende vergaderingen en bijeenkomsten bezocht, zoals de thema avonden van 
de Vereniging Kleine Dorpen, de deelnemersvergadering stichting Grote Veenpolder, 



gebruikersroep Rottige Meente en Brandemeer, overleg met de SOV, bijeenkomst van de 
kuiertocht en de Gebiedsontwikkeling Rottige Meente 

 


