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UITNODIGING  LEDENVERGADERING 
=============================== 

        

Het bestuur nodigt u, samen met eventuele partner, hierbij uit voor de algemene ledenvergadering, welke zal 
worden gehouden op:   
Donderdag 5 april 2018 aanvang  20.00 uur.    
Ontvangst met koffie om 19.45 uur in Parochiehuis het Gebouw.  
 

De agenda luidt als volgt: 
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 * Verkeersveiligheid  
 * Glasvezel 
 * Tunnel N348 
 * Ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad 
 * Oud ijzer actie basisschool  7 april/ basisschool bestaat 10 april 95 jaar. 
 * Bereikbaarheid mobile telefonie i.v.m. enquête 
 * Cohesie gelden  
 * brief Plaatselijk Belang aan  politieke fracties in het kader van de  
    verkiezingen maart 2018 
 * controle gegevens lid (bijlage 6)   

3. Vaststellen agenda  
4. Notulen ledenvergadering van 12 maart 2016 (bijlage 1) 
5. Jaarverslag 2017 (bijlage 2) 
6. Financieel verslag 2017  (bijlage 3) 

 

• Verslag kascommissie en benoeming nieuwe/reserve 
       kascommissielid. 

• Contributienota 2018  met doorlopende machtiging (bijlage 4 en 5) 
7. Wonen in Vilsteren (mondelinge toelichting) 
8. Bijdrage stuurgroep Duurzaam Vilsteren (mondelinge toelichting) 

* Duo fiets 
* Energie coöperatie  

9. Bijdrage Gemeente Ommen  
* Wethouder Ilona Lagas 

10. Bijdrage Landgoed Vilsteren 
* Directeur-rentmeester Hugo Vernhout 

11. Bestuursverkiezing:   
             Aftredend en herkiesbaar: Bert van der Moolen en Linda Hulsman. 
             Tegenkandidaten dienen voor aanvang van de vergadering, schriftelijk en  
 ondertekend door tenminste tien leden, te worden aangemeld.  

12. Rondvraag 
13. Sluiting door de voorzitter      
14. Pauze 
15. Presentatie de heer J. Westenbroek van de Veiligheidsregio Overijssel, Brandweer. 

 
 

 
 



Bijlage 1 
 
Notulen 39e algemene ledenvergadering 14 maart 2017 van Plaatselijk Belang Vilsteren 
 

Afmeldingen voor deze vergadering zijn gedaan door: 
Gerard Meulman, Dini Otte, Kim van Wijk, Hans Melenhorst, Ruben Bloo, Frits en Annie Tijhaar,  Frank 
Veltmaat, Jurgen Hendriks. 
 

Opening  
Bert heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom aan de mensen van het Landgoed Vilsteren, de 
wethouder, de politieke fracties, de wijkagenten en bestuursleden van andere plaatselijk belangen. Goed om 
te zien dat er zovelen zijn gekomen en er waarschijnlijk geen zwevende kiezers zijn die vanavond het laatste 
debat voor de Tweede Kamer verkiezingen thuis op de televisie wilden volgen om tot een definitieve keuze te 
komen.  
Dankzij een goede overdracht door Hans Keizer en de andere bestuursleden was het makkelijk om het 
voorzitterschap op te pakken en door te gaan waar Hans was gestopt.  

 
Ingekomen stukken en mededelingen 

• Er ligt een lijst ter controle voor de gegevens van de leden. Deze lijst wordt ook per mail 
toegezonden. Graag deze ingevuld retour sturen.  

• Men heeft ook een schrijven ten aanzien van het automatisch incasso ontvangen, hier graag 
gebruik van maken door het in te vullen en retour te zenden. 

• De buurtbus, daarover wordt straks door Rini Henning-Schunselaar meer verteld.  

• Verkeersveiligheid, stickers 30 km en 60 km, deze zijn voor op de containers.  Vanavond hier 
aanwezig en anders af te halen bij de secretaris van het PB. 

• Glasvezel voor huishoudens in buitengebied (zonder coaxaansluiting)  gaat toch weer door. De 
doelstelling,  mits 50 %  van alle huishoudens mee doet, is om halverwege 2018 alles te hebben 
aangesloten. Er zijn een aantal aanpassingen ten aanzien van de vorige keer. De maandelijkse 
kosten bedragen deze keer € 12.50. Er is een mogelijkheid om deze maandelijkse kosten af te 
kopen door eenmalig het bedrag van € 1600 te betalen. Huishoudens die niet mee doen krijgen 
deze keer de aansluiting niet tot in de meterkast zoals de vorige keer, maar tot de openbare weg.  

• De WhatsApp borden zijn geplaatst door Wethouder ter Keurst en Rob Hendriks (beheerder).  

• Er ligt een petitie i.v.m. vliegveld Lelystad. Over de uitbreiding hiervan is het nodige te doen. Er is 
een organisatie, HoogOverijssel, opgericht met als doel om het belang van onze regio te 
behartigen en de verwachte groei van de geluidhinder door de groei van het aantal 
vliegbewegingen zo laag mogelijk te doen zijn. Vliegtuigen zouden op een hoogte van 950 meter 
over komen. HoogOverijssel wil dat deze vlieghoogte hoger wordt. Men probeert via verschillende 
invalshoeken, via gemeente, provincie en bij Minister Dijksma politiek-bestuurlijke druk uit te 
oefenen.  

• Veur mekaar is een facebook pagina waar vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht. Hierover 
wordt straks meer verteld.  

• De oud ijzer actie van basisschool wordt op 1 april gehouden.  

• Het paasvuur is op eerst paasdag 16 april. Snoeihout kan gebracht worden op zaterdag 8 april en 
zaterdag 15 april 

• Ook dit jaar heeft het plaatselijk belang weer cohesie gelden ontvangen van de gemeente Ommen. 
Plaatselijk belang doet de oproep, aan iedereen met een goed idee om de samenleving te 
versterken en/of te ondersteunen, om een aanvraag in te dienen. 

• Ook deze keer kan er voor de Tweede Kamer verkiezingen gestemd worden in het Parochiehuis 
van 19.00 uur tot 21.00 uur. Dit staat niet vermeld op uw stempas omdat daarop alleen 



stembureaus vermeld mogen worden die de gehele dag geopend zijn zodat mensen niet in 
verwarring komen ten aanzien van de tijden waarop ze hun stem kunnen uitbrengen.  

• Bij voldoende animo wordt er een bijeenkomst voor E- bike fietsen georganiseerd.  De 
fietsveiligheid en het opfrissen van verkeersregels komen onder andere aan bod. 

• Sinds de oprichting van het plaatselijk belang staat het thema wonen hoog op de agenda. Als 
bestuur hebben wij niet veel informatie wat de precieze wensen van leden zijn, wanneer deze 
wensen gaan spelen, om welke aantallen het gaat en wat er mogelijk is ten aanzien van de 
verschillende mogelijkheden van wonen en woningenaanpassingen.   Er is ondertussen veelvuldig 
overleg geweest met Landgoed Vilsteren, haar Raad van Commissarissen, de gemeente Ommen en 
wooncorporatie de Veste om inzichtelijk te krijgen hoe deze partijen tegen dit thema aankijken en 
wat ze voor ons kunnen betekenen.  Niet eerder is er vanuit zoveel verschillende kanten de 
bereidheid geweest om hierin helderheid te krijgen en mee te werken. Vanuit dit oogpunt doet 
het plaatselijk belang dan ook een dringende oproep aan iedereen om op 10 april constructief 
mee te komen denken over de mogelijkheden ten aanzien van dit thema.  Zodat er een gedegen 
woonplan ontstaat waarmee het plaatselijk belang met anderen in gesprek kan gaan met als inzet 
een vitaal en leefbaar Vilsteren.  Op dit moment is er zoveel mogelijk ten aanzien van wonen, denk 
hierbij aan starterswoning, seniorenwoningen, maar ook kangoeroe-woningen, een tiny house, 
enz.  

 
Notulen ledenvergadering van 12 maart 2016  
Er wordt opgemerkt dat de toch wel speciale locatie niet vermeld is. Deze wordt toegevoegd en de notulen 
worden goedgekeurd met dank aan de notulist.   
 
Jaarverslag 2016  
In het jaarverslag wordt naar voren gebracht waarmee het Plaatselijk Belang zich het afgelopen jaar heeft 
beziggehouden. Hoe men zich hiermee bezig heeft gehouden en wat de eventuele uitkomst van deze 
bezigheden zijn worden nog steeds niet vermeld in het verslag. Hierom is vorig jaar ook gevraagd.   
Antwoord: het bestuur neemt nogmaals de aanbeveling mee, via de website wordt gecommuniceerd naar 
de leden waar het bestuur zich op de verschillende momenten mee bezig houd onder het kopje actuele 
zaken/bestuursvergadering/agenda.  
 
Vaststellen agenda 
De agenda blijft ongewijzigd 
 
Financieel verslag 2016 penningmeester  (op te vragen bij de penningmeester) 
Toelichting: Er staat een bedrag gereserveerd voor de realisatie van enkele minibiebs. Dit bedrag is een 
subsidie vanuit het innovatiefonds en mag alleen gebruikt worden voor de minibieb welke in wording zijn op 
dit moment.  
Dit jaar wil het plaatselijk belang overgaan op automatisch incasso. Graag zou het bestuur zien dat u de 
stoplichtkaart invult en retour zend.  
Verslag kascommissie: 
Harry Herbrink en Bas Herbrink hebben de kascontrole uitgevoerd en goed bevonden.  
Benoeming nieuw kascommissielid: 
Harry Herbrink treedt af. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. Bas Herbrink blijft voor het aankomend jaar aan 
als kascommissielid. Jos Kampman geeft zich op als nieuw lid van de kascommissie.  
 
Bijdrage stuurgroep Duurzaam Vilsteren  
Roy Tijhaar, voorzitter van Duurzaam Vilsteren neemt het woord.  



Hij geeft aan dat Duurzaam Vilsteren geen entiteit heeft, maar als stuurgroep onder het plaatselijk belang 
valt. De verschillende werkgroepen zijn intensief bezig met verschillende punten die zijn voort gekomen uit 
de dorpsvisie Vilsteren  van 2015 die door de bewoners tot stand is gekomen.  
 

Thema wonen: 
Jos Bloo begeleidt deze werkgroep en samen met het plaatselijk belang is er 10 april een woonavond 
georganiseerd om de woonwensen van alle bewoners in Vilsteren in kaart te brengen. Aan alle aanwezigen 
wordt nogmaals opgeroepen om 10 april aanwezig te zijn.  
 

Thema economie en ondernemerschap: 
Gert-Jan van Lochem begeleidt deze werkgroep. Het Anjerpunt bij de Klomp is bijna gerealiseerd. Men is nog 
opzoek naar een vrijwilliger. Belangstelling om als vrijwilliger in het Anjer-punt te staan? Neem contact op 
met Gert-Jan van Lochem voor verdere informatie.   
Er komen 5 minibiebs op verschillende plekken in Vilsteren te hangen. Ze moeten nog in elkaar gezet worden 
en hiervoor worden vrijwilligers gezocht. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Sonja.  
Thuis vergaderen hoeft niet meer, het kan ook bij de Klomp/Nieuwe Ruif voor een speciale prijs. 
Belangstelling? Neem contact op met Gert-Jan voor verdere informatie.  
 

Thema energie en duurzaamheid: 
Gerard Rietman begeleidt deze werkgroep. Op dit moment zijn ze in samenwerking met Landgoed Vilsteren 
aan het kijken of er energie valt te halen uit de Vecht. Er zijn isolatiescans gemaakt van verschillende huizen 
waardoor men de “energie lekken” kon verhelpen. Binnenkort start er een opname voor zonne-energie. Bij 
belangstelling kunt u zich melden bij de werkgroep.   
 

Thema jongeren:  
Stef Herbrink begeleidt deze werkgroep. Er wordt gekeken naar een samenwerking tussen Jolevi en Hebe.  
 

 
Thema zorg: 
Roy Tijhaar begeleidt deze werkgroep, maar geeft het woord aan Dania Veltmaat, lid van de werkgroep. Ze 
geeft aan dat er een facebookpagina genaamd Veur Mekaar is opgericht. Hier kan vraag een aanbod bij 
elkaar worden gebracht ((denk aan klussen en een klusser, maar ook aan het zoekennaar voorwerpen en 
aanbieders daarvan). Op 6 april organiseert Veur Mekaar de eerst kookavond voor en door Vilstenaren in de 
Nieuwe Ruif. Voor een kleine vergoeding kan men komen eten.   Wordt vrienden van Veur Mekaar, daarop 
kun je informatie vinden over dingen die ons als Vilstenaren bezig houden. Verdere ontwikkelingen rond het 
thema zorg blijven ze volgen, zoals onder andere via de landelijke website Wehelpen.nl.        
 

Thema diensten, voorzieningen, reuring en ruimtelijke kwaliteit: 
Rinie Henning Schunselaar begeleidt deze werkgroep. Op dit moment zijn ze heel druk bezig met de 
buurtbus. De buurtbus met nummer 568 gaat vanaf 3 april op doordeweekse dagen van 07.00 uur tot 19.00 
uur rijden. De route loopt tussen het station Dalfsen en het station Ommen en doet verschillende 
buurtschappen aan. Voor precieze tijden en opstapplaatsen kijk op www.buurtbusvilsteren.nl.  
Men kan mee reizen op met de OV-chipkaart. Mocht men deze niet bezitten dan kan er incidenteel met 
contant geld betaald worden, maar dit is duurder en heeft zeker niet de voorkeur.  
De buurtbus is mogelijk gemaakt door onder andere een structurele subsidie vanuit de gemeenten Ommen 
en Dalfsen, een éénmalige subsidie vanuit de provincie, de samenwerking met verschillende plaatselijk 
belangen, vervoerder Syntus en de vele vrijwilligers op verschillende vlakken (chauffeurs, bus stalling, bus 
onderhoud, planning, enz).  De opening van deze buslijn wordt op zaterdag 1 april met iedereen feestelijk 
gedeeld door middel van een gratis ritje. Nog altijd kunnen ze chauffeurs gebruiken, hiervoor kunt u zich nog 
steeds aanmelden.  
 
Zoals u heeft kunnen horen zijn een groot aantal mensen erg druk met verschillende projecten in Vilsteren. 
 

http://www.buurtbusvilsteren.nl/


Bijdrage Landgoed Vilsteren 
Allereerst feliciteert Hugo Vernhout (rentmeester Landgoed Vilsteren) Duurzaam Vilsteren met de resultaten 
die gemaakt zijn. Er worden echte stappen gezet met als hoogtepunt de buurtbus.  
Landgoed Vilsteren is actief bezig geweest met de erfpacht. Vele mensen zijn naar aanleiding van de avond 
over erfpacht bij het Landgoed langs geweest om hun erfpacht door te spreken. De drempel van het 
Landgoed kantoor is merkbaar lager geworden en dit wordt ervaren als een zeer positief feit, mochten er 
zaken zijn die men wil bespreken, schroom niet om langs te komen. Erfpacht is en blijft maatwerk.  
In samenwerking met Vluchtelingenwerk Dalfsen wordt er een project opgestart om de integratie van 
vluchtelingen te bevorderen. Eén middag in de maand gaan vluchtelingen met vrijwilligers aan het werk in 
de natuur op Landgoed Vilsteren. Hierdoor leren de vluchtelingen de Nederlandse taal en cultuur. Voor meer 
informatie of interesse om als vrijwilliger hieraan mee te werken, dan kunt u zich melden bij Hugo.  
De website van het Landgoed is vernieuwd. Het merk Landgoed Vilsteren met haar producten komt 
duidelijker naar voren. Neem een kijkje op de website, er staat veel informatie op over het Landgoed en de 
activiteiten die er zijn.  
Achter het huize Vilsteren wordt het parkbos in ere hersteld. Ook zeker een kijkje waard. Informatie over de 
bezigheden zijn bij Hugo en/of Dennis te verkrijgen. 
  
 
Bijdrage Gemeente Ommen  
Wethouder ter Keurst meldt dat er veelvuldig contact is met het plaatselijk belang. Hij haalt de protestactie 
van de basisschoolkinderen ten aanzien van het wellicht eindigen van het gymbusvervoer aan. Mede dankzij 
dit protest en de inspraak van verschillende personen, dat voor aangename levendigheid op het 
gemeentehuis heeft gezorgd, is de uitslag gunstig voor de basisschool en blijft het busvervoer bestaan. Er is 
ingesproken en een zienswijze geschreven ten aanzien van de verkeersvisie Ommen 2030 door het 
plaatselijk belang. De gemeente blijft de hoeveelheid en snelheid van het verkeer dat door Vilsteren rijdt de 
komende jaren.  De gemeente Ommen is voor een leefbare en veilige kern. 
De burgerschouw heeft weer plaats gevonden. Dit wordt als positief ervaren door de gemeente. Korte lijnen 
met inwoners die aangeven waar knelpunten in onder andere het wegennetwerk zich aandoen. Helaas kan 
de gemeente niet altijd direct op alle punten ingaan. Ook hiervoor is een referentiekader van wat binnen de 
norm van “acceptabel” valt en wat niet en welke opgepakt dienen te worden door de gemeente.   
De perikelen omtrent de aanvliegroute van vliegveld Lelystad wordt ook de gemeente gevolgd en besproken. 
Dat burgermeester Mark Bouwmans weggaat was een verrassing, maar wethouder Ter Keurst heeft zeker 
begrip dat de burgermeester deze kans niet kon laten lopen. 
 

Bestuursverkiezing:   
Aftredend en herkiesbaar is Sonja Koggel. Er zijn geen tegenkandidaten en de leden stemmen in met de 
herkiezing van Sonja Koggel.  
 

Rondvraag 
Harry Bloo: Stop de buurtbus bij de stadsmars te Ommen voor de schoolgaande kinderen  

        en bij de apotheek? 
Antwoord: de buurtbus stopt o.a. bij het gemeentehuis en op de markt, dat is bij de 

       apotheek. 
Jan Hendriks: heeft twijfels i.v.m. de naden tussen de weg en de graskeien van de Oude  
             Hammerweg.  
Antwoord: tijdens de schouw is dit net als vorig jaar aangegeven. Het antwoord van de  
        gemeente is dat het voor dit moment acceptabel is, maar dat ze blijven  
        monitoren.  Plaatselijk belang kan het nogmaals onder de aandacht brengen van  

       de gemeente.  
Gerard Meulman: De stickers voor de container zijn die er ook in 10 km of 15 km voor de 



             Gravendijk. 
Antwoord: Weten wij niet, maar ook de Gravendijk is 30 km zone.  
Dania Veltmaat: Is de politie op de hoogte van een aantal auto’s (woon/werk verkeer) die  
      met zeer hoge snelheid door ons dorp rijden, waarbij ze geen voorrang 

    verlenen aan het verkeer van rechts.  
Antwoord door wijkagent: De politie is op de hoogte. Een aantal bestuurders is 

         aangehouden. De politie blijft het in de gaten houden.  
Aanvullend antwoord plaatselijk belang: Ten aanzien van het verkeer van rechts is er met de 

 verkeersambtenaar van de gemeente Ommen overeen gekomen om  
kanalisatiestrepen op de weg te gaan plaatsen.  

 
Sluiting Bert sluit de vergadering.  
Dankt een ieder voor het luisterend oor en zijn/haar inbreng. Allen wel thuis.  

  



Bijlage 2 
 
Verslag bestuursactiviteiten Plaatselijk Belang 2017  
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft in 2017 de nodige werkzaamheden verricht. Hieronder worden deze 
in samenvattende zin besproken.  

 
* Overleg met Landgoed Vilsteren  

 * twee maandelijks overleg met de directeur-rentmeester Hugo Vernhout  

    In 2017 werd er gesproken over actuele zaken zoals hoe om te gaan met de wens  

    om voor jongeren en ouderen eerder en langer wonen op het landgoed mogelijk te 

maken, concrete mogelijkheden om locaties te vinden voor het wonen, ontwikkelingen op het gebied 
van erfpacht, ontwikkelingen van de basisschool, parkeren, het sportpark, de schouw en 
verkeersveiligheid, het onderhoud van de bomen en het overige groen op het landgoedsnoei- en 
bladafval,  bereikbaarheid mobiele telefonie door klachten hierover van bewoners, de voortgang in 
de aanleg van het glasvezelnet en  ontwikkelingen rond de voorgenomen uitbreiding van vliegveld 
Lelystad, ). Ook werden in deze overleggen de bijeenkomsten met de Raad van Commissarissen 
voorbereid.   

* twee keer in het jaar overleg met de Raad van Commissarissen.  

     Bespreekpunten in 2017 met de Raad waren leefbaarheid, wonen erfpacht en verkeer . Er treedt in 
ons dorp vergrijzing op, de huidige woningen zijn veelal te duur voor starters op de woningmarkt en 
er kwamen signalen van een op termijn teruglopend leerlingenaantal van de basisschool en minder 
aanmeldingen voor de diverse sportclubs en verenigingen. Ook gaven sommige bewoners aan dat 
ze hun huidige woonsituatie op termijn willen veranderen. Genoeg aanleiding dus voor het 
organiseren van een woonavond. Naar aanleiding van deze eerste woonavond op 10 april, samen 
met de gemeente en de Veste georganiseerd, is er intensief met het landgoed gesproken over nut 
en noodzaak van het realiseren van nieuwe woonruimte (koop en/of huur) op het Landgoed. 
Tijdens de woonavond gaven een aantal bewoners aan op termijn kleiner te willen gaan wonen, het 
liefst met de mogelijkheid om gebruik te maken van zorgvoorzieningen. Ook gaven sommigen aan 
dat zij de woning graag aan hun kinderen zouden willen verkopen. Een aantal jongeren gaf aan 
interesse te hebben in het wonen in Vilsteren. Het Landgoed is vanuit haar belang begrijpelijk zeer 
voorzichtig met het geven van ruimte voor nieuwebouwmogelijkheden, ter vermijding van 
kwaliteitsverlies van haar cultuurhistorische -,  natuur- en landschapswaarden en leegstand op 
termijn. Tegelijkertijd onderschrijven zowel Plaatselijk Belang als het Landgoed de noodzaak om 
met elkaar te investeren in het behoud en ontwikkeling van de leefbaarheid en vitaliteit van ons 
dorp. Langdurige leegstand is ongewenst en bouwen voor op termijn leegstand ook. Er zou echter 
meer doorstroming op gang moeten komen in ons dorp, maar dat kan alleen als er een nieuw 
betaalbaar aanbod komt van woonruimte. Tijdens de vorige jaarvergadering is gesproken over 
kleinere vormen van betaalbaar wonen zoals woningsplitsing, tiny housing en kangeroewoningen. 
Er is samen met de gemeente Ommen en woningbouwcorporatie de Veste uit Ommen gesproken 
over het oprichten van een andere manier van onderlinge samenwerking, voor het gemak 
wooncoöperatie genoemd. De Woningwet 2015 introduceerde deze term als alternatief voor het 
traditionele huren of kopen. Een wooncoöperatie is een vereniging die haar leden in staat stelt om 
de door hen bewoonde woningen zelfstandig te beheren en te onderhouden. Door gezamenlijk op 
te trekken zou het mogelijk moeten zijn om kosten te besparen voor het beheer en onderhoud en 
naar het Landgoed toe zou er 1 aanspreekpunt komen. Zowel het landgoed, de gemeente als de 
Veste ondersteunen deze zoektocht naar de nieuwe manier van samenwerking. Feitelijk is er al een 
kleine coöperatie aan het werk, namelijk de voormalige stichting Onderwijzerswoning, thans 
Stichting tot Behoud en Bevordering van de leefbaarheid in Vilsteren genaamd. Met het bestuur van 
die stichting is in 2017 gesproken op basis van de mogelijke beschikbaarheid van twee locaties voor 



bouwkavels te weten Oude Hammerweg en Gravendijk. In goed overleg kijken we nu naar de 
kansen voor realisatie op deze locaties en naar de mogelijkheid om met de genoemde stichting 
kansen voor wonen te creëren. In 2018 zullen gesprekken worden gevoerd met deskundigen die 
elders al ervaring hebben opgedaan in het oprichten van wooncoöperaties, zoals het Knarrenhof in 
Zwolle.   

 

* Overleg met (contactambtenaar van) Gemeente Ommen  

* Er is met enige regelmaat ambtelijk en bestuurlijk contact geweest met de  

   gemeente Ommen over actuele zaken, zoals  leefbaarheid, vervanging van  

   lichtarmaturen straatverlichting, fietspad Vilsterseweg, verkeersveiligheid, aanleg  

   grasbetonstenen, burgerschouw en werkbezoek B&W.  

Met voormalig wethouder Hans Ter Keurst was een goed en constructief overleg gaande over onder 
andere de verkeersveiligheid in Vilsteren. Concreet ging het om het meten van de snelheid en het 
aantal verkeersbewegingen door ons dorp. Tot onze spijt kon de wethouder wegens ziekte vanaf juni 
2017 niet langer invulling geven aan deze overleggen. Zijn werkzaamheden werden vervolgens door 
mw. Lagas en dhr. Katerberg waargenomen. Met wethouder Katerberg is gesproken over de 
woningmarkt in Vilsteren. Met wethouder Ko Scheele is goed contact geweest over zorg en 
participatie. In een gezamenlijk overleg met andere Plaatselijke Belangen medio 2017 gaf de 
gemeente aan verder te willen praten over welke taken de gemeente op termijn zou willen laten 
overnemen door de lokale gemeenschappen. Dat overleg moet nog worden georganiseerd.  

Op 12 mei nam waarnemend burgemeester Mark Boumans afscheid van Ommen. Met hem was een 
goed en prettig contact geweest. Met zijn opvolger, waarnemend burgemeester Bas Verkerk, is wel 
kennis gemaakt, maar de tijd van zijn waarneming was te kort om tot een verder meer inhoudelijk 
vervolg te komen.   

 

* Overleg met stuurgroep Duurzaam Vilsteren (twee keer in het jaar) 

* over onder andere het realiseren van een meer toekomstbestendige energievoorziening (minder gas, 
meer zonne-energie of andere alternatieve vormen), het buurtbus project, wonen in Vilsteren, het 
met elkaar en voor elkaar zorgen, realisatie van het Anjerpunt van De Klomp. 

 

* Overleggen met woningcorporatie de Veste  

* Deze overleggen vonden vooral plaats met het oog op het kunnen voorzien in goede mogelijkheden 
om eerder en langer te kunnen wonen in ons dorp. Voor de Veste is het overleg met Plaatselijk 
Belang belangrijk om te kunnen bepalen of zij een rol kunnen spelen op het gebied van 
huurwoningen. De Veste ondersteunt ons in het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen zoals 
hiervoor al is beschreven in de vorm van de wooncoöperatie.  

 

* Overleggen met stichting tot Behoud en Bevordering van de Leefbaarheid in Vilsteren.   

 * Deze zijn hiervoor al beschreven.  
 

* Overleggen met Basisschool/Buiten Schoolse Opvang en werkgroep verkeer  

* De prognoses voor het leerlingenaantal baren ons als Plaatselijk Belang behoorlijk zorgen. We 
hebben met enige regelmaat daarover contact gehad met de school over onze zorg en over welke 
mogelijke toekomstscenario’s er zijn.   

* De Buiten Schoolse Opvang,  er is meegepraat tijdens het overleg in verband met het voortbestaan 
van de Buiten Schoolse Opvang.  

* Met de werkgroep verkeer is er met enige regelmaat contact geweest om de gang  

   naar school en weer naar huis zo veilig mogelijk te laten zijn.  



 

* Besteding sociale cohesiegelden 

 * De sociale cohesiegelden zijn besteed aan Duurzaam Vilsteren, Vilsteren Bruist, de  

        minibiebs, een activiteit voor jonge Vilsternaren, de Buurtbus en de WhatsApp  

        borden.  
 

* Verschillende informatiebijeenkomsten bijwonen  

* De jaarvergaderingen van de andere plaatselijke belangen zijn bezocht. Ook een bijeenkomst van de 
Vereniging van kleine kernen is bezocht. Er is contact geweest met de provincie Overijssel over 
wooninitiatieven in andere kleine kernen in Overijssel, met Stimuland over wonen en zorg, met 
Platform31 over wooncoöperaties.  

 

* Tot slot 

Tot slot van dit jaaroverzicht willen we het Landgoed Vilsteren, de gemeente Ommen en 
woningbouwcorporatie de Veste hartelijk danken voor het plezierige en constructieve overleg om een vitaal 
en leefbaar dorp te blijven.  
 

Bovenal hebben we als Plaatselijk Belang verheugd vastgesteld dat er heel veel bewoners in Vilsteren in 2017 
opnieuw bijzonder actief zijn geweest in allerlei verenigingen, clubs en particulier. We zijn als bestuur 
bijzonder trots dat we zo’n actief dorpsleven hebben en willen iedereen graag danken voor alle inzet in 2017!  

 
 
 
 

 
  



Bijlage 3 
 
Financieel verslag Plaatselijk belang Vilsteren periode 01/01/2017 t/m 31/12/2017 

 

Inkomsten 

  

Uitgaven 

 

Saldo per 01/01/2017 bank €2964.22 Website €  193.60 

Subsidie Kleine kernen €3311.00 Mini bieb €  420.00 

Contributie €  265.00 Bankkosten €  170.55 

Duo Fiets €7426.63 *OVKK €     30.00 

  Jaarvergadering 

parochiehuis en overige 

kosten 

€  317.20 

 

€     45.00 

  Parochiehuis overleg €    73.20 

  De Klomp €      8.80 

  Bijdrage Buurtbus €  150.00 

Totale Inkomsten €13966.85 Vergadering PB met RVC €    18.85 

Totale Uitgaven €3101.02 Gemeente Hardenberg 

(watss app borden) 

€   114.16 

Saldo Bank Per 31/12/2017 €10865.83 Cadeautjes €      57.69 

  Bijdrage Vilsteren Bruist €  750.00 

  Kosten stuurgroep 

duurzaam Vilsteren 

 

€  514.87 

Plaatselijk belang € 3101.02 V.V. Vilsteren €  237.10 

Stuurgroep duurzaam 

Vilsteren 

 

€    338.18 

  

Buurtbus €  7426.63 Totale Uitgaven € 3101.02 

    

*Lidmaatschap voor de Overijsselse Verenigingen Kleine Kernen 
 

 
 
  



Bijlage 4 
 
Contributienota 2018 Plaatselijk Belang Vilsteren  
 

Wij vragen u de contributie á € 5,- per lid of € 10,- per gezin over te maken op  
Bankrekeningnummer: NL 92RABO 0348930194  
t.n.v. Plaatselijk Belang Vilsteren  
o.v.v. “contributie 2018”  
Gaarne betalen voor 30 april 2018 of vul de onderstaande machtiging in. 
 
  

Contributie doormiddel van doorlopende machtiging 
 

Vorig jaar heeft Plaatselijk Belang hiermee een begin willen maken. Een aantal leden hebben een formulier 
ondertekend. Deze zijn door de Rabobank helaas niet goed gekeurd, waardoor er niet overgegaan kon worden 
op het automatisch incasseren van de jaarlijkse contributie.  
Na opnieuw overleg heeft de bank het hieronder bijgevoegde formulier nu wel goed gekeurd.  
 
Plaatselijk Belang Vilsteren wil graag overgaan op het automatisch incasseren van de jaarlijkse contributie van 
haar leden.  
Door het invullen van de bijgevoegde machtiging voor standaard Europese incasso stelt u het Plaatselijk 
Belang Vilsteren in de gelegenheid om deze contributie van uw rekening te innen. 
 

Het is voor iedereen veiliger en sneller om de contributie via automatisch incasso te innen. Het scheelt veel 
tijd, dat van u en van ons, u hoeft dit maar eenmalig te regelen en is uiteraard altijd opzegbaar.  
 

U wordt voorafgaand aan de jaarlijkse afboeking van de contributie door ons op de hoogte gesteld van de op 
handen zijnde afschrijving.  
 

Vul de ontbrekende informatie  op de bijgevoegde machtigingskaart in en neem deze mee naar de algemene 
ledenvergadering op 5 april 2018.  
U kunt de machtiging ook bij een van de bestuursleden in de brievenbus deponeren.  
 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Plaatselijk Belang Vilsteren 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  



Bijlage 5 
 
 
 

 
Doorlopende machtiging                 S€PA  
 
Naam incassant  : Plaatselijk Belang Vilsteren 
 

Adres incassant  : Achterveldsweg 3  
 

Postcode incassant  : 7734 PA      
  

Woonplaats incassant : Vilsteren 
 

Incassant ID   : NL75ZZZ400591480000 
 

Kenmerk machtiging  : Jaarlijkse contributie Plaatselijk Belang Vilsteren 
 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Plaatselijk Belang 
Vilsteren om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 
van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het 
contributiebedrag. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw 
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

 
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Postcode: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Rekeningnummer (IBAN): ……………………………………………………………………………. 
 

Plaats en datum:…………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
  



Bijlage 6  
       
       Plaatselijk Belang Vilsteren 
       p.a. Achterveldsweg 3 

              7734 PA Vilsteren 
       W: www.plaatselijkbelangvilsteren.nl 

       M: info@plaatselijkbelangvilsteren.nl 

 
Controle persoonlijke gegevens lidmaatschap Plaatselijk Belang Vilsteren 2018. Gelieve deze ingevuld mee te 
nemen naar de ALV of bij een van de bestuursleden in de brievenbus de deponeren.  
 

Naam en voornaam:     Geboortedatum: 

 
 

 

Naam en voornaam evt. partner: Geboortedatum: 
 

 
 

Naam inwonende kinderen:    Geboortedatum: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Adres: 

 
 

Postcode: 
 

 
Telefoonnummer:   Mobielnummer 

     Naam:  
      

Naam:  
 

Email: 
 

 

 
 

Datum en plaats    Handtekening 
 

 

 
 


