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Maandag 14 oktober 2019
Ons Dorpshuis
20:00

Agendapunten
1. Opening en presentielijst
Ard heet iedereen van harte welkom
2. Mededelingen
Paar korte mededelingen; wijziging in de agenda,
Mike is nieuw bestuurslid. Stelt zich voor. Zit sinds vorige jaarvergadering in het bestuur.
Wordt eerder voorgesteld i.v.m. andere afspraken op de avond.
Iemand hier bezwaren tegen.
Ander punt: mooie nieuwe website gemaakt door Lillianne van Doorn. Dank hiervoor.
Presentielijst wordt rondgedeeld
3. Verslag jaarvergadering 2018
Notulen vorige jaarvergadering worden doorgenomen. Men mag hierop reageren.
Bocht bij Hazelaar is inmiddels voorzien van puin.
Geen op- of aanmerkingen.
4. Financieel verslag 2018, penningmeester en de kascontrole
Er is een vraag over het financieel verslag.
Er is een verschil tussen 31-12 en 1-1
Dhr. Hardus heeft deelgenomen aan de kascommissie. Hij kan toelichten hoe het zit met dit
verschil. Tevens geeft dhr. Hardus aan dat hij en Dhr. Smit het wat onoverzichtelijk vonden.
Zij hebben aangeboden om te helpen om de zaken overzichtelijker te maken. Alle waardering
voor zijn werk, echter probeer wat aan de overzichtelijkheid te doen.
Opmerking: “Ik vind het niet kloppen dat de penningmeester niet accuraat antwoord kan
geven op de aan hem gestelde vragen”
Volgende keer toelichting van de kosten geven.
Nieuwe kascommissie: dhr. Smit is aftredend. Dhr. Hardus mag nog een jaar.
Dhr. V. Doorn is nieuw lid.
Reserve lid: Bas Haasnoot
Dhr. Evenhuis komt terug op het financieel verslag. De rommeligheid ervan stoort hem.
Graag uitleg geven op de website. En in hanengekraai voor mensen die niet digitaal
willen/kunnen lezen.
Mw. Kok geeft aan dat Martin al te lang in het bestuur zit. Hij mag maar 1 periode van 5 jaar
zitten. Er zijn nu genoeg bestuursleden. Dus theoretisch gezien zit zijn tijd er op. Martin geeft
aan dat er niemand is die zich hiervoor aanbiedt. Die is er tot nu toe nog niet geweest.
Er wordt aangegeven dat dit bespreekbaar moet worden gemaakt .
Dhr. Haasnoot biedt zich alvast aan.

5. Bestuurssamenstelling – voorstellen nieuwe leden
Mike Hoogland
Lillianne Van Doorn is tevens gevraagd tot toetreden van het bestuur. Zij gaat Ina
ondersteunen
Lillianne stelt zich voor.
Het is de bedoeling dat Arnold er nog uit moet.
6. Stimuleringsfonds – nieuwe inrichting hiervan – trainingsveld/onderhoud - Heeft u een
goed idee voor het dorp, mag u dit aangeven
Project mag niet meer dan 20.000 euro kosten. Zelf ook inbrengen als PLB.
Nu aanvraag gedaan voor het bosbad, een overkapping voor de kiosk. Dit jaar nog een keer
de oude regeling, volgend jaar wordt er een nieuw concept gehandhaafd. Dit is nog de vraag
hoe dit vorm gaat krijgen. De gemeente is hier nog druk mee. Er komt wel veel input van
bewoners, echter er wordt gezocht naar ideeën wat mensen verbindt. Dus niet zozeer
zonnepanelen etc. Heeft iemand hier ideeën over, laat het weten. Burgerinitiatieven blijven
bestaan.
Dit jaar dus een aanvraag voor het zwembad.
Weinig respons vanuit het dorp.
Dhr. Evenhuis geeft aan: feest verbindt mensen. Er wordt verwezen naar het punt
activiteitencommissie.
Arnold geeft aan dat de voorwaarden van het stimuleringsfonds op de website van de
gemeente. Dus als je een idee hebt, kijkt of dit hier binnen valt.
7. Wijk en dorpenronde
Er werd gevraagd of dit wenselijk is, dat dorpsbewoners de burgermeester te zien en te
spreken krijgen. Dit jaar was het in Noord-Sleen.
Vooraf is hier een agenda van. Dit wordt vanaf nu ook vooraf op de website vermeld, zodat
belangstellenden dit ook van te voren kunnen inzien.
Vraag van dhr Hardus: op de website van de gemeente staat dat er wethouders zijn die
contact hebben met leden van PBL. Is dit ook zo? Ard geeft van dat ons contactpersoon J. de
Vegte is en daar hebben wij ook regelmatig contact mee.
Eikenprocessierups wordt genoemd en ook het fietspad naar Noord-Sleen. Dit staat nog
steeds in de planning. Wij geven het iedere keer opnieuw aan. Het ligt bij de gemeente. Het
is een schoolroute dus er moet zeker wat mee gedaan worden.
Ook weg afsluiting van wielerronde is besproken. Dit was plotseling en niet uitgevoerd
volgens de afspraken.
Vraag: zijn er ook notulen hiervan? Ja dit wordt altijd vlak van te voren uitgegeven. Deze
zullen ook op de website vermeld worden.
Vraag: klacht over de berichtgeving van de vliegoefeningen.
Coevorderkrant wordt nog steeds niet bezorgd in Kibbelveen. Er is wel een goedwerkende
groepsapp. Dit is een onderdeel van de gemeente dat nu niet van informatie wordt voorzien.
Oproep: mochten er problemen o.i.d. zijn, meldt het bij ons dan kunnen wij dit doorgeven.
Het is een openbare vergadering dus iedereen mag hierbij aanwezig zijn.

8. Overlast hondenpoep
Heeft men hier nog overlast van?
Mensen die meeste overlast gaven, zijn verhuisd.
9. Onderhoud bomen rondom het Dorpshuis
Arnold is het met J. De Vegte druk mee bezig geweest. Nav zonnepalen moeten er een paar
bomen gekapt worden. Tevens zijn er bij de ingang en achter op de hoek worden ze te groot
en gevaarlijk. Tevens geven ze schade door de vallen de naalden. Enkele bomen zijn dood.
Er moet wel weer herplant plaatsvinden. Er zijn gesprekken met een dorpsbewoner die hier
op tegen is. Dit wordt samen ook besproken met de buurman van het dorpshuis.
Er is overleg, we zitten er boven op
De herplant hoeft net persé bij het dorpshuis, mag ook elders inde gemeente gedaan
worden.
Mw. Kok vraagt of het opschot vanuit de bomen ook gesnoeid mag worden. Ja dit is geen
probleem.
Met gemeente overleggen waar men de afgevallen bladeren kunnen dumpen.
Kan dit niet met een hekwerk dat de gemeente dit opneemt. Bomen zijn van de gemeente
dus ook dan een verzamelplaats voor blad voor de gemeente. Er wordt van alles nu gestort
wat niet de bedoeling is. Arnold neemt dit op met J. De Vegte
10. Feestcommissie 90 jarig bestaan plaatselijk belang
Volgend jaar bestaat PLB 90 jaar. Verschillende oproepen voor deelnemers van de
activiteitencommissie. Is er überhaupt nog wel animo voor? Dit is niet goed merkbaar in het
dorp.
2 à 3 dagen feest zoals de vorige keer gaan we niet nog een keer doen.
Op de planning: Brunch of lunch….. in de enquête is ook niet echt wat uitgekomen. Er zijn
maar 9 enquêtes teruggekomen van het hele dorp.
Dhr. Barendsen stelt zich voor en geeft aan dat hij de enquête ook niet heeft ingevuld. Zijn
vrouw is bij deze opgegeven voor de activiteitencommissie. Tevens geeft Albert Kok zich ook
op.
Het zou zonde zijn als het zomaar voorbij gaat.
Een andere dorpsbewoner heeft hem ingevuld, niet ingeleverd.
Optie is om enquêtes via de mail te doen.
11. AED
Aangeven dat er weer cursussen worden gegeven.
Dhr. Barendsen, drh. Haasnoot en Ard hebben zich aangemeld.
12. Toelichting Enquête
Ard geeft toelichting waarom we enquête hebben gehouden. Helaas weinig respons. 9
enquêtes zijn er terug gekomen. We gaan verder met waar we mee bezig zijn.
Verkeersveiligheid is wel een ding wat leeft.
13. Wat verder ter tafel komt
Op de enquête staat stichting plaatselijk belang. Dit is niet juist.
Dhr. Evenhuis krijgt de euro huur van het trainingsveld. Arnold geeft uitleg voor nieuwe
bewoners waarom Dhr. Evenhuis een euro krijgt voor de huur.

Glasvezel: het is van start gegaan, in Geesbrug. Planning voor ’t Haantje is volgend jaar
oktober. 14% aanmelding was nodig. Nu wordt iedereen aangesloten. Het is rond, dus men is
er mee bezig.
DHr. kremer vraagt of er geen obstakels in de weg mogen. De weg is niet ingericht op 30 km
zone. Is dit dan wel rechtsgeldig voor een bekeuring. Dhr. evenhuis geeft aan dat er klinkers
liggen, dit geeft aan dat het 30 km zone. Dit toch nog eens navragen bij de gemeente.
En hoe zit dit met de inrichting van 60 km wegen? Er wordt te hard gereden. De
snelheidscontroles die in het dorp worden gehouden hebben totaal geen zin. En dit wordt
ook nog eens in de dorpsapp gemeld, dit is heel stom.
Kinderfietsen aan lantarenpalen…..

.

14. Rondvraag
Tussen 72 – 73 graag gemeente wat aan de weg laten doen, de wortels komen door de weg
heen. Dit wordt als heel hinderlijk ervaren. Bewoners mogen ook zelf contact met de
gemeente opnemen.
Nogmaals fietspad aankaarten!
Navraag doen via piepsysteem gemeente coevorden (van wijk en dorpenronde) en dit
melden in hanengekraai
Dhr. Slettenaar – stem hier nu ter plekke voor een BBQ doprsfeest: iedereen steekt de hand
op.
Mw. Kok vraagt of PBL het goed kan bijhouden of er nieuwe bewoners zijn. Martin houdt dit
goed in de gaten.
Dhr. Evenhuis heeft een vraag over de borden van maximale wegbelasting
Arnold geeft hier antwoord op en geeft tevens aan dat va 21 oktober tot 1 november de
veenweg is afgesloten. De brug is van de zwaarste categorie in de gemeente. Worden die
borden dan weggehaald? Deze worden deze week nog verwijderd. Zijn uit voorzorg
geplaatst. Nu niet meer nodig.
Klinkers in de brug aan Odoornerkant zitten daar omdat de weg daar steeds verzakt.

12. Sluiting
Ard sluit de vergadering en nodigt uit tot een drankje aan de bar.
De notulen kunt u aanvragen via plbelang@gmail.com
Diegene die geen internet hebben, kunnen bellen naar het secretariaat.
Het financieel jaarverslag wordt tijdens de vergadering uitgereikt.
Het bestuur:
Voorzitter:
Ard Remmerde 227846
Secretaris:
Ina Schipper 221863
Penningmeester:
Martin Krijt
546213
Bestuurslid:
Arnold Kocks 580095
Niet leden van het Plaatselijk Belang ’t Haantje-Kibbelveen zijn tevens uitgenodigd, maar hebben
geen mogelijkheid tot inbreng/spreekrecht tijdens de jaarvergadering

