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Iedere jaarvergadering blikken we terug op het afgelopen jaar; waar hebben we ons als Plaatselijk 
Belang voor ingezet, wat waren speerpunten of wat is goed om te benoemen? We benoemen de 
punten die niet tijdens de jaarvergadering zelf deze avond aan bod komen, en beginnen vanaf de 
vorige jaarvergadering. 
 
De vorige jaarvergadering vond ook plaats in maart 2018. Naast de terugkomende inhoudelijke 
punten hadden we de Brandweer van Scherpenzeel uitgenodigd. Deze uitnodiging kwam na 
aanleiding van de onverwachte afsluiting van de jaarvergadering in 2017, want er was 
rookontwikkeling in de keuken van het Polderhuus ontstaan. De brandweer vertelde welke taken zij 
uitvoeren en over preventieve maatregelen in huis die wij als inwoners zelf kunnen aanpakken.  
 
Op 4 mei organiseren wij jaarlijks de Nationale dodenherdenking bij het monument van Harmen 
Visser op de Zeedijk. De opkomst in 2018 was groot. Door 6 muzikanten werd de herdenking 
muzikaal begeleid. Kinderen van OBS de Aventurijn legden een krans bij het monument. Als afsluiting 
gaf het Plaatselijk Belang alle aanwezigen een witte roos, welke zij neer konden leggen bij het 
monument.  
 
In april 2018 hebben we onze jaarlijkse schoonmaakavond gehouden. Met 15 vrijwilligers is het afval 
uit de bermen van onze omgeving opgeruimd. Wederom is er bij de visstijgers langs de Lemsterweg 
veel afval verzameld. We hebben contact opgenomen met de betreffende besturen van de 
vissportverenigingen zodat het ook hun verantwoordelijkheid wordt om het daar netjes en goed 
achter te laten.  
 
Door storingen is de digitale snelheidsmeter dit jaar niet in gebruik geweest in onze buurt. Wel 
kunnen we concluderen dat er nog steeds te hard gereden wordt in onze dorpen. We hopen mede 
door de aanpak van de herinrichting van de Grindweg dat we de snelheid eruit kunnen halen. 
 
In Munnekeburen is een deel van de waterleiding in 2018 vervangen. Daarvoor moesten eerst de 
plantenbakken worden geleegd. Een gedeelte van de bomen is geplant in de speeltuin van 
Munnekeburen. De plantenbakken worden dit voorjaar herplant. 
 
De Kano route is vernieuwd! Je kunt als kano - recreant nu kiezen uit een kleine route te varen op de 
Scheene. Maar ook de grote route die in verbinding staat met andere wateren is weer bevaarbaar. 
 
Vorig jaar was de geluidsinstallatie, kort voor de jaarvergadering aangeschaft. Deze geluidsinstallatie 
is gekocht door de 3 Plaatselijk Belangen uit de Groote Veenpolder: PB Langelille, PB Nijetrijne en PB 
SMS. Het geld is beschikbaar gesteld door het Polderfeest van 2015. In de loop van 2018 is de 
geluidsinstallatie door verschillende verenigingen gebruikt, en daarmee ook ‘gefinetuned’. Tevens is 
er een mobiele geluidinstallatie aangeschaft, die ook buiten gebruikt kan worden. 
 
Wellicht heeft u ook de aankondiging voor de jaarvergadering op de publicatieborden gezien. Deze 
borden staan nu ongeveer 4 jaar in de Veenpolder.  We merken dat er goed gebruik van gemaakt 
wordt. De losse borden die her en der geplaatst werden, zijn er nu bijna niet meer.  
 
Wij hebben het afgelopen jaar verschillende vergaderingen en bijeenkomsten bezocht. Wij kwamen 
op uitnodiging bij de thema avonden van de Vereniging Kleine Dorpen en van de gebiedsontwikkeling 
Rottige Meenthe. Daarnaast zijn wij ook op jaarvergaderingen van bijvoorbeeld Stichting Groote 
Veenpolder en de gebruikersgroep van de Rottige Meenthe Brandemeer geweest. Wij nemen deel 



aan overleggen met bijvoorbeeld de SOV, overleggen met PB’s Nijetrijne en Langelille en het bestuur 
van het Polderfeest 2020. 
Dit doen wij om te luisteren naar wat er speelt, te kijken naar de mogelijkheden waar wij als 
Plaatselijk Belang  een verbindende factor kunnen zijn of belangrijke items door te spelen naar jullie; 
onze leden en bewoners van de dorpen Scherpenzeel Munnekeburen en Spanga.  
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