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Jaarverslag 2015 - 2016 Plaatselijk Belang De Vecht e.o.  
 
Hieronder volgt een beknopt verslag van de activiteiten die in 2015 en 2016 zijn 
ondernomen door Plaatselijk Belang De Vecht e.o. 

 

1 Woningbouw en ontwikkeling voormalig LBM terrein 

Dit onderwerp heeft de agenda gedomineerd. Na de presentatie tijdens de ALV in 
september 2013 hebben we herhaaldelijk en veelvuldig contact gezocht met de 
gemeente en IJsseldal Wonen. De staat (van ontbinding) van de molenstomp is het dorp 
een doorn in het oog. De gemeente Voorst  hoopte op verkoop, maar dat is niet gelukt.  
In december 2017 besloten om tot sloop over te gaan. waarbij het onderste deel blijft 
staan, waar een klein pleintje rondom wordt gemaakt, zodat er een herinnering blijft aan 
de molen van de familie Koekoek.  
 
Mbt de woningbouw: de communicatie met IJsseldal Wonen verliep slecht. Nadat 
Jansma Bouw zich terug had getrokken waren we weer terug bij af: geen zicht op 
woningen. Na gesprekken met IJsseldal Wonen en nieuwe aannemer Kreunen Bouw 
hebben we een actieve bijdrage geleverd in de organisatie van de informatieavond en de 
communicatie hieromheen. De bouw is inmiddels gestart.  

 

2 Bloembakken 
Ook de afgelopen jaren zijn de bloembakken van Plaatselijk Belang wederom keurig 
bijgehouden door onze vrijwilliger Henk Roeterd. Familie de Groot heeft een plantenbak 
geschonken die bij het beeld 'De Vechtertjes' staat, tegenover het café, waarvoor onze 
grote dank! Deze plantenbak zal jaarlijks door PB van planten worden voorzien, in 
dezelfde ronde als de overige plantenbakken.  

 
3 Vliegveld Teuge  
We volgend de ontwikkelingen  i.v.m. mogelijke extra vliegbewegingen vanuit Lelystad, 
verlichting landingsbaan, e.d. We hebben ook hier als PB De Vecht een aantal 
bijeenkomsten rondom het vliegveld bezocht. 

 
4 Kerstboom 
In 2015 en 2016 hebben we weer onze jaarlijkse traditie mogen organiseren: het 
ontsteken van de kastanjeboom, waardoor deze veranderd in de grootste verlichte 
kerstboom in de wijde omtrek. Wat we in december 2016 nog niet wisten: het bleek de 
laatste keer. De boom is in 2017 gekapt.  

 
5 Wegenonderhoud  
Het groot onderhoud aan de Kerkstraat heeft in 2016 - 2017 plaatsgevonden. Dat kan 
niemand ontgaan zijn, want we hebben er lange tijd hinder van ondervonden. De 
gemeente heeft middels een informatieavond de bewoners geïnformeerd en de 
gelegenheid gegeven om wensen en ideeën te delen. De rol van PB is hierin volgend 
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geweest, ook al worden we soms in een beslissende rol gemanoeuvreerd door de 
gemeente. Wij nemen geen beslissingen, die verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar.   

 
 
6 Contributie  
Vanaf 2013 wordt weer jaarlijks de contributie geïnd. De ledenadministratie is op orde. 
Leden krijgen een factuur via de post of via e-mail. De inkomsten contributie was in 2016 
wat minder omdat niet iedereen betaald heeft en we vanuit PB geen herinneringen 
hebben verzonden.  

 
7 Kernenteam - overleg  gemeente Voorst 
Plaatselijk Belang heeft de afgelopen twee jaar een bijeenkomst gehad met het 
kernenteam van de gemeente Voorst. De vaste onderwerpen die hier ter sprake zijn 
geweest: verkeersveiligheid, situatie Weterings erf, onderhoud LMB-terrein, onderhoud 
wegen.  
Daarnaast is ook het onderhoud van B-sloten ter sprake gekomen, in verband met 
overdracht van het onderhoud van B-sloten van het waterschap naar aangrenzende 
eigenaren. 
Ook is er met de gemeente contact geweest over de WMO / participatie van burgers in 
de samenleving. De gemeente ziet graag dat er in elke kern een dorpscontactpersoon is. 
Die vraag is ook tijdens de vorige ALV gesteld. Wij hebben dat onderzocht en zijn tot de 
conclusie gekomen dat het voor De Vecht zelf geen toegevoegde waarde heeft. De 
Vecht kent een rijk verenigingsleven en er is een grote mate van sociale controle, Om die 
redenen hebben wij aangegeven bij de gemeente dat het niet wenselijk is om hier een 
dorpscontactpersoon of een andere formele structuur neer te leggen in kader van WMO / 
participatie van burgers. We hebben ook gewaarschuwd om niet alles te willen 
formaliseren, vanwege het risico de huidige goedlopende structuren te frustreren. Eea 
hebben we in een notitie gezet, omdat deze vraag meerderen malen vanuit verschillende 
werkgroepen van de gemeente aan ons gesteld worden. Deze notitiie is te vinden op 
onze website  

 

8 Landbouw OntwikkelingsGebied / Landbouw Ontwikkeling Plan 

Vanuit het bestuur houden we ons op de hoogte van het e.e.a. Het LOG bestaat niet 
meer als zodanig en staat ook niet meer op de agenda van de bestuursvergaderingen. 
Toch blijven we de ontwikkelingen volgen. Contactpersoon: John Overvelde 
 

9 Jodelmientje 

De geluidsinstallatie van Plaatselijk Belang, Jodelmientje, stelt Plaatselijk Belang al enige 
jaren ter beschikking aan de school (hoofdgebruiker) en andere verenigingen in De 
Vecht, voor een kleine vergoeding. Onderhoud wordt bekostigd door de huurinkomsten.   
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10 Communicatie: website en social media  
Sinds medio 2016 is de website van PB De Vecht e.o. vernieuwd: www.de-vecht.nl waar 
nieuws en 'dossiers' te vinden zijn. We communiceren ook via social media: Facebook en 
Twitter. Deze middelen zijn effectief gebleken als het gaat om het bereiken van je 
doelgroep (leden, pers, politiek). Wens is om compleet emailbestand te hebben zodat we 
actiever en directer met leden kunnen communiceren. Met een actieve achterban kunnen 
we als bestuur beter ons werk doen!  

11 Bestuursamenstelling 2015 - 2016 

Frans Leerkes:  voorzitter 
Wilma Kleiboer:  secretaris  
John Overvelde:  penningmeester  
Marijke Meijer:  bestuurslid  
Gerrit Jan de Ruiter:  bestuurslid  
Bjorn Veldhuis:  bestuurslid  

 
December 2016 is Bjorn Veldhuis is afgetreden als bestuurslid. Martijn van der Boom 
meldde zich aan en heeft al een aantal maanden meegedraaid. Hij stelt zich in 2017 
officieel kandidaat als bestuurslid. 

 
11.1 Vrijwilligers 
Hoewel geen officiële vermelding, kunnen we niet zonder de ondersteuning van 
vrijwilligers. Eduard Huisman was bestuurslid maar is actief gebleven in de organisatie 
van de jaarlijkse ontsteking van de Kerstboom.  
Alex Oudshoorn is coördinator von het Klompenpad. In samenwerking met andere 
vrijwilligers is hij de man van het onderhoud van het Avervoorderpad.  
Henk Roeterd verzorgt elk jaar de bloembakken.  
Bjorn Veldhuis blijft beschikbaar en bereikbaar als webmaster voor onze website 

 

12. Vergaderingen en bijeenkomsten 

Het bestuur van Plaatselijk Belang komt ca. 12 maal per jaar bij elkaar voor een 
bestuursvergadering, m.u.v. extra ingelaste vergaderingen. Ook worden indien mogelijk 
c.q. noodzakelijk de gemeentelijke Raads- en Commissievergaderingen bijgewoond of 
andere bijeenkomsten van de gemeente Voorst mbt thema's die de burger aangaan, 
waaronder woonvisie, preventie etc.  
 
 

 
 


