
Notulen jaarvergadering PB-SMS 

  
1. Opening 

Reinier opent de vergadering 

Er gaan presentielijsten gaan rond onder aanwezige leden. 

  

2. Vaststellen agenda 
Er is een kleine wijziging: 

-          Nieuw punt op de agenda: ouderenwerk Timpaan: Wimke van der Veen (punt) 4 

-          Geen inbreng vanuit de leden 

  

3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering 2016 

De notulen waren uitgeprint voor inzage, maar zijn helaas niet aanwezig. Ze kunnen 
nagelezen worden op de website van de Veenletters. De notulen staan geprojecteerd op het 
grote scherm zodat men dit kan lezen.  Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen. 

  

4. Ouderenwerkwerk Wimke van der Veen 
Wimke van der Veen werkt bij Timpaan ouderenwerk, waar zij ouderenadviseur is. Ze gaat 
op huisbezoek bij ouderen en onderzoekt wat hun wensen zijn. 

Er zijn ook seniorenvoorlichters, die ouderen kunnen bijstaan bij praktische dagelijkse 
administratieve zaken.  Ook voert Timpaan activerende huisbezoeken uit met als doen 
mensen te ondersteunen die op pad willen blijven gaan. Tot slot voert Timpaan ook 
preventief huisbezoek uit. Ze gaan langs bij mensen van 75 jaar en ouder die nog op zichzelf 
wonen. Zij doen dit mede op verzoek van de gemeente. Er wordt gekeken waar deze 
ouderen tegenaan lopen en waar behoefte aan is. De ouderenadviseur stuurt een brief en 
belt een week of twee later, met de vraag of ze langs mogen komen.  Enerzijds om 
informatie te verkrijgen van ouderen, anderzijds om ook informatie te bieden aan ouderen. 
Ook geven ze voorlichting over wat de gemeente kan doen voor de ouderen. 

Wimke geeft aan dat er folders liggen en beschikbaar zijn. 

Reinier bedankt Wimke voor haar toelichting op hun werkzaamheden. 

  

5. Jaarverslag 2016 

Rina neemt het woord en licht het jaarverslag toe. 

Rina geeft aan waar het PB SMS zich het afgelopen jaar mee bezig gehouden heeft. 
Het jaarverslag is in te zien op de website van de Veenletters.  Er zijn geen vragen 
vanuit de leden. 

  

  

6. Verslag van de penningmeester 

Het financiële verslag ligt ter inzage voor de leden. De penningmeester (Sandra Loek) is niet 
aanwezig dus Thea Stornebrink neemt het woord namens Sandra. Thea benoemt de saldo’s 
op de lopende en de spaarrekening. Ate Zijlstra vraagt wat nu het totaalkapitaal is en 
Reinier geeft aan dat dit 15.000 euro is. Ate Zijlstra vraagt zich af wat dan het verschil is 
met het beginsaldo op 1 januari 2016. Nico van Wegen vraagt wat het Mienskipfonds 
precies is en wij geven aan dat dit bedoeld/gebruikt is voor het onderzoeken van 
haalbaarheid van herbestemming van de Veehandel. Er is vervolgens nog een vraag over 
wat de reden precies was dat dit niet haalbaar bleek. Dit wordt toegelicht. 

  

  

  



7. Verslag van de kascontrole commissie 

Harrie Olthof en Anja Dragt hebben de kascontrole gedaan en Harrie geeft aan dat dit in 
orde was. De toename van het kapitaal heeft met name te maken met de ontvangen 
subsidie van het Mienskipsfonds en het lijkt hem logisch dat dit niet meteen is 
uitbesteed. 

We zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger voor de kascontrole samen met Anja 

Dragt.  Hendrik Knol meldt zich hiervoor aan.   

  

  

8. Bestuursverkiezing 

Dit jaar treden twee bestuursleden uit en Thea Stornebrink komt ons versterken. Jeroen 
Boezerooij is afgetreden. Alie Jonkman treedt ook uit en we bedanken Alie voor haar inzet. 
Als dank wordt een bloemetje overhandigd door Thea en Reinier namens het bestuur. 

Rina Veenstra is aftredend maar stelt zich herkiesbaar, hetzelfde geldt voor Gerard Hetebrij 
en Reinier de Jong. De aanwezige leden zijn akkoord  waardoor zij alle drie lid blijven van 
het bestuur. 

  

  

9. Mededelingen van het bestuur 

➢  Entree dorpen verfraaien 

Helaas hebben we dit nog niet kunnen realiseren. We willen graag stalen plantenbakken 
plaatsen aan het begin van de dorpen, in samenwerking met Geralt Hoogkamp en 
Gerald Thomas. We zijn ook nog in overleg met de gemeente w.b. haalbaarheid van dit 
plan. 

➢  Kanoroute Scheene 

Het PB (en SBB) zijn benaderd door de SOV of we iets voelen voor een kleine 
kanoroute in en rond de Scheene. We zijn momenteel met elkaar de mogelijkheden aan 
het onderzoeken. Ate Zijlstra merkt op dat hij het nog steeds jammer vindt dat er niets 
gedaan is met de wens om de al bestaande grote kanoroute (en steigers) op te 
knappen. Nico van Wegen licht toe dat er juist ook belang is bij een nieuwe kortere 
kanoroute en dat het onderhouden van de al bestaande kanoroute om verschillende 
redenen niet haalbaar is. Het nieuwe idee van een kortere kanoroute is een mooi idee 
en Nico licht dit verder toe.  Rina geeft aan dat we hopen als PB SMS nu te laten zien 
dat we de kanoroute als aandachtspunt hebben en ook zeker het belang zien van het 
hebben van een dergelijke voorziening in en nabij de dorpen. 

➢  Schoonmaakavond 12 april 2017 

12 april gaan we met vrijwilligers langs de dorpen om alle bermen/dorpen weer netjes te 
krijgen. Leden kunnen zich aanmelden bij Alie Jonkman en Sippie Schaap. 

➢  Kuiertocht: 3 juni 2017 

Dit jaar komt de PS Kuiertocht in onze omgeving. We hebben vrijwilligers gevraagd en 
zijn nog op zoek naar meer. Zij kunnen zich via het Plaatselijk Belang aanmelden. We 
hopen dat dit een succesvolle dag wordt. 

➢  Speeltuin Munnekeburen 

We zijn al enige tijd bezig om een mooie speeltuin te realiseren. Twee weken terug is 
een plan gepresenteerd aan o.a. de buurtbewoners. We laten een ontwerp zien.  Op dit 
moment lopen er nog steeds gesprekken. Er zijn bewoners die niet heel blij zijn met het 
aantal camperplaatsen. Nadere informatie volgt. 

➢  WhatsApp (WA) buurtpreventie 

  

  



Als het goed is heeft iedereen een briefje in de bus gehad met een oproep voor deelname 
aan de WA buurtpreventie. Anja Dragt en Jeroen Boezerooij hebben zich aangemeld als 
coördinatoren. Mensen kunnen zich bij hen of ons als PB aanmelden. 

10. Wijkagent Leontien Koehoorn en Jan Kroezen 

Leontien geeft aan dat ze helaas gaat aftreden per 1 juli 2017. Ze heeft het gebied als 
ontzettend leuk ervaren en de contacten ook als prettig en waardevol ervaren. 

Het valt op dat de incidenten gelijk blijven; 19 in totaal (in SMS), waarvan er 11 keer een 
verdachte situatie is gemeld. Mogelijk ook voortvloeiend uit de WA preventiegroepen. De 
11 meldingen hebben ook geleid tot inzet van de politie. Wat niet altijd goed loopt is dat de 
melder goed teruggekoppeld wordt door de politie. Leontien geeft aan dat dit wel een punt 
van aandacht bij de politie is. 

Er is 6 keer een melding gedaan omtrent parkeeroverlast in Scherpenzeel en er waren 2 
overige meldingen 

Qua meldingen en incidenten is er geen abnormale stijging, ook niet qua woninginbraken, 
de veiligheid is hier heel goed. 

Parkeerproblemen: wat opvalt is dat er wel veel plekken leeg zijn, toch parkeert iedereen 
voor de deur. Begrijpelijk maar dat veroorzaakt juist problemen. Leontien heeft geprobeerd 
om een stukje in de Veenletters te zetten en mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aan 
te spreken, maar dit leverde niet veel verbetering. Er zijn 8 controles gedaan en uiteindelijk 
4 bekeuringen uitgeschreven. In april  zijn er 6 controles gedaan en zijn er geen excessen 
meer geconstateerd. Daarna zijn er ook geen klachten meer geweest over het parkeren. 

Er is een ‘App test’ gedaan n.a.v. de presentatie ‘verdacht gedrag’ van vorig jaar. Collega’s 
van de politie hebben zich als verdachten opgesteld in de wijk. Binnen 5 minuten werd dit 
door bewoners opgemerkt en is ook 112 gebeld. De melding is op de groepsapp gezet en 
binnen een kwartier hadden ze de verdachte te pakken. Dit is later ook beloond vanuit de 
gemeente met een taart. 

Morgen (do 30 maart) is de aftrap van de 

Jan Kroezen introduceert zichzelf als de nieuwe wijkagent. /Hij is te bereiken door te bellen 
met 09008844 en te vragen om een terugbel verzoek, bij spoed uiteraard 112 bellen. Jan 
Kroezen werkt drie dagen per week. Wij heten hem welkom. 

  

  

  

11. Rondvraag 

➢  Ate Zijlstra: heeft een vraag over kruising grindweg en PS weg, hij vraagt zich af of de 
oversteekplaats voor fietsers veilig genoeg is. Wij kunnen daar als PB wat mee als er 
meerdere klachten over komen. We zullen het meenemen in de bestuursvergadering. 
De wijkagent vraagt zich af wat er precies gevaarlijk is. De politie geeft aan dat er 
weinig gebeurt qua ongevallen. (gelukkig). Soms is de kruising ook onoverzichtelijk 
door hoge begroeiing . 

➢  Jacob de Wolff: geeft aan dat het hele picknickbankje bij Ale Bakkers bruggetje is 
ingestort. Wij zullen hier achteraan. 

➢  Jacob de Wolff : vraagt zich ook af of de plek van de herdenking op 4 mei op de Zeedijk 
nog wel veilig is. Het is midden op de weg. We kunnen echter niet de hele weg afsluiten. 
Wel worden er borden geplaatst. We hopen dat dat dit jaar opnieuw veilig kan. Jack 
Jongebloed geeft namens de gemeente aan dat we hier ook met de gemeente over in 
conclaaf kunnen treden. 

➢  Sippie Schaap: vraagt zich af of  het een idee is om de informatie over Timpaan 
ouderenwerk in de Veenletters te zetten. Immy Sloot geeft aan dat dit kan voor 3 april. 

  

  

  

  

  



➢  Marion Dijkstra: vraagt zich af of de bomen voor de kerk blijven staan. Ze wil een oprit 
maken en de bomen staan in de weg. Dit is gemeentegrond en dus moet zij dit bij de 
gemeente aangeven/vragen. 

➢  Fokke Bron: wil weten waar de bloembakken komen en wie het gaat onderhouden. Het 
is bij de entrees van de dorpen, onderhoud moet nog over nagedacht worden. De zorg 
vanuit de aanwezigen is dat de bakken vervolgens niet worden onderhouden. Uiteraard 
is dit niet de bedoeling. 

12 Wat verder ter tafel komt 

Ton Mulder vanuit gemeente: Attendeert op een informatieavond ‘Politiek Actief’ op 12 
april. Tevens attendeert hij het PB op de inspiratiesessies voor de ‘Omgevingsvisie’ op 11 en 
18 april en roept het bestuur op om hierbij aanwezig te zijn. 

  

12. Presentatie dorpenvisie en duofiets 

➢  Na een introductiefilmpje wordt zowel de nieuw aangeschafte duofiets als de dorpenvisie 
gepresenteerd. 

➢  De (elektrische) duofiets  zal bij de Zonneroos worden gestald. Inwoners van de drie dorpen 
kunnen deze fiets gratis lenen. De fiets is speciaal bedoeld voor mensen die slecht ter been 
zijn, maar wel nog willen genieten van een fietstocht. 

➢  Er is langere tijd gewerkt aan de ‘Dorpenvisie’ die nu klaar is en wordt gepresenteerd aan de 
leden. Er wordt een eerste exemplaar overhandigd aan Jack Jongebloed. De werkgroep, 
bestaande uit inwoners en bestuursleden van het PB worden bedankt voor hun inzet met 
een attentie en een applaus.  Vervolgens worden de  ‘Dorpenvisies’ uitgedeeld onder alle 
aanwezigen. 

  

  

13. Sluiting 

We hadden de ledenvergadering graag nog officieel willen afsluiten en aanwezigen willen 
bedanken. Helaas moesten we het pand verlaten wegens een kleine brand die in de keuken 
ontstond. Gelukkig bleef iedereen rustig en kon men snel en ongedeerd buiten komen. De 
brandweer was snel ter plekke en gelukkig zijn er verder geen mensen gewond geraakt. 

  

  

  

  

     

 


