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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 28 maart 2019 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 snelheidsdisplays 
* Oud ijzer actie basisschool  6 april 
* Bereikbaarheid mobile telefonie 
* Cohesie gelden, wel aan voorwaarden voldoen 
* Beter buiten app 

3. Vasstellen notulen ledenvergadering van 5 april 2018. (bijlage 1) 
4. Jaarverslag 2018 (bijlage 2) 
5. Financieel 

* financieel verslag 2018 (bijlage 3) 
* overdracht van penningmeesterschap van Sonja Koggel naar Marc Meulman. 
* verslag kascommissie en benoeming nieuwe/reserve kascommissielid. 

6. Bestuur Plaatselijk Belang en stuurgroep Duurzaam Vilsteren 
7. Wonen in Vilsteren (mondelinge toelichting) 
8. Bijdrage stuurgroep Duurzaam Vilsteren (mondelinge toelichting) 

* Algemeen 
* Energie coöperatie 
* buurtbus over Lemele 

9. Bijdrage Gemeente Ommen 
10. Vragen aan het Landgoed Vilsteren 
11. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet herkiesbaar: Maike Boerhof en Stef Herbrink. 
12. Rondvraag 
13. Sluiting officiële gedeelte door de voorzitter  
14. Pauze 20.30 - 20.45 uur 
15. Presentatie Marco Veneboer directeur St. Willibrordusschool over de toekomst van de 

basisschool van 20.45 – 21.00 uur. 
16. Presentatie directeur-rentmeester Landgoed Vilsteren Hugo Vernhout over het nieuwe beleidsplan 

van Landgoed Vilsteren 21.00 – 21.30 uur. 



Bijlage 1 

Notulen 40e algemene ledenvergadering 5 april 2018 van Plaatselijk 
Belang Vilsteren 

 
Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom te beginnen met het Landgoed in de persoon van directeur-
rentmeester Hugo Vernhout, de gemeente Ommen onze contactambtenaar Jan de Vries. Helaas heeft 
wethoudster Ilona Lagas zich vanmiddag nog afgemeld in verband met de griep. Wij heten onze gast voor na 
de pauze, de heer Jacq Westenbroek van de Veiligheidsregio IJsselland die ons gaat meenemen in de wereld 
van brand en vooral van brandveiligheid en Gerdie Harmsen die ons straks gaat vertellen over de 
boerenmarkt in Vilsteren welkom. 
Felicitaties van onze zijde voor Rinie Schunselaar voor de Koninklijke waardering in de vorm van het 
Lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau. Je hebt helaas afscheid moeten nemen van de raad, 
waardoor we als ik het goed heb, geen directe vertegenwoordiger van ons dorp in de raad hebben zitten, 
jammer genoeg. Kom daar straks nog even op terug. 
Voor de overgang naar het volgende onderwerp, een klein stukje muziek (nl. Het dorp van Wim 
Sonneveld). Bij het voorbereiden van de vergadering vanavond, vond ik aansluiting bij het thema 
Veranderen. In het liedje het Dorp wordt dat prachtig weergegeven. Pakkende melodie en heldere 
woorden schetsen veranderingen waar de hoofdpersoon zich eigenlijk niet van bewust was en die hij later 
in zijn leven constateert. 
Veranderen zit in ons en zit in de wereld. Als iets te lang in dezelfde toestand blijft, voelt dat bijna als 
stilstand en dat is achteruitgang en dat willen we niet. Wie ons dorp en dorpsleven nu en 25 jaar geleden 
vergelijkt, zal de veranderingen scherper zien. Als je er midden in zit zoals wij nu, dan ontgaat het je soms. 
Toch zijn ook in ons dorp grote veranderingen gaande en terugkijkend naar het afgelopen jaar 2017 hebben 
we daar ook signalen van en beelden bij. Hadden we begin vorig jaar nog twijfel over hoe het zou gaan met 
de NAM en het aardgasgebruik, nu weten we dat we in snel tempo in transitie moeten en niet afhankelijk 
blijven van fossiele brandstoffen. Wind-, zonne- en andere vormen van energie zijn de nabije toekomst. Dat 
gaat gepaard met veranderingen in het landschap. In ons dorp is Duurzaam Vilsteren gelukkig op tijd gestart 
met het kijken naar de haalbaarheid van grootschaliger gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen. We krijgen 
straks een update daarvan. 
Lokaal produceren wordt nog veel belangrijker dan wat het nu al is. Heel goed dat op 17 maart de eerste 
van een reeks lokale markt Vilsteren is gestart. Dichtbij produceren en consumeren betekent winst op 
velerlei manieren. Er wordt meer en meer gesproken over voedselbossen, ongetwijfeld kan onze 
rentmeester daar meer over vertellen. Opvang van pieken van neerslag in de vorm van bekkens, 
klimaatbossen e.d. zullen ook bij ons zichtbaar worden in de omgeving. Snelle fietsroutes voor de e-bike 
forens, 3-d printers voor van alles en nog wat, 5g voor internet en mobiele verbindingen in plaats van 
glasvezel misschien, meer inzet van robots en domotica in ons eigen privéleven en woning etc. Een 
enorme uitdaging om dit mee te kunnen maken en mede vorm te geven. 
Maar ook binnen het sociale leven van ons dorp zijn veranderingen kenbaar: we hebben te maken met 
een verder vergrijzende bevolking met andere behoeftes op het gebied van wonen, zorg en mobiliteit. 
Inmiddels zijn we als dorp blij gemaakt met de eerste duo-fiets, waarbij het natuurlijk niet alleen gaat om 
meer bewegen, maar ook of vooral om het samen doen. Ook daarover straks meer. 
Hoe blijven we als dorp vitaal en leefbaar, dat is het vraagstuk waar we ons als PB en Duurzaam 
Vilsteren, o.a. werkgroep wonen mee bezig houden. En waar we gesprekspartners hebben gevonden in 
het landgoed en in de gemeente en ondersteuning in corporatie de Veste uit Ommen. 
PB heeft ook een belangrijke functie op het politiek-bestuurlijke niveau naar vooral Ommen en misschien 
ook wel meer naar Dalfsen toe in de komende jaren. Ons dorp ligt immers op het grensvlak met uitzicht 



op beide gemeentehuizen. Daarom hebben we in het kader van de verkiezingen ook een brief naar alle 
politieke fracties in Ommen gestuurd met onze aandachtspunten en een oproep om een kleine kern als 
de onze ook te ondersteunen met informatie, kennis en ondersteuning. En om na te denken over die 
grensfunctie tussen beide gemeenten. Het is daarom extra jammer dat we ons directe lijntje naar de raad 
kwijt zijn geraakt. Dat betekent een tandje erbij om onze vragen op het gebied van leefbaarheid, 
bereikbaarheid, verkeersveiligheid, ruimte om te ondernemen en te wonen en recreëren in de politieke 
arena te stellen en beantwoordt te krijgen. Wilt u ons daarin steunen, dan bent u van harte welkom! Het 
betekent m.i. ook dat we onderling als PB, als Duurzaam Vilsteren, als betrokken ondernemer en 
bewoner, als school en vereniging en sportclub met elkaar moeten nadenken over onze toekomst hier. 
Een hele mooie en gelukkig bijna niet te doven vorm van energie is de onderlinge samenwerking en 
bereidheid om met elkaar bijeenkomsten, evenementen en burenhulp te bieden. Niet voor niets danken 
we in ons jaaroverzicht iedereen voor hun inbreng en inzet daarbij. Super! 
Tot zover mijn korte introductie op vanavond. Ik ga net als vorig jaar strak sturen op de tijd, maar 
wel met voldoende ruimte voor vragen en inbreng bij de te bespreken agendapunten. 

 

Ingekomen stukken en mededelingen 
* Verkeersveiligheid 

In het kader van verkeersveiligheid in ons dorp worden er snelheidsdisplays (smiley’s) geplaatst van 16 
april tot 28 mei nabij de Vilsterseweg nummer 5/6 en het kruispunt met Borrinkdijk.  Deze 
snelheidsdisplays worden (in overleg) nogmaals geplaatst. 
Hieraan gekoppeld is een onderzoek van een agente in opleiding ten aanzien van de verkeersveiligheid. 
Boudewijn Cremers geeft aan ook snelheidsdisplay ’s te wensen op de Vilsterse Allee net voorbij de 
bocht tot voor de parkeerplaats van de kerk. De snelheidslimiet is daar 30 km per uur, maar (bijna) alle 
auto’s rijden veel harder. Deze opmerking worden meegenomen en terug gekoppeld richting de 
gemeente. 

* Glasvezel 
Op de website www.glasvezeldichtbij.nl onder kopje aanleg kan men de vorderingen van schouw, 
graafwerkzaamheden en aansluiting volgen. Voor 18 juni zou het buitengebied in Vilsteren aan de beurt 
zijn. 

* Tunnel N348 
De oversteek bij de Oude Hammerweg blijft open. 
De weg van Lemelerveld naar Luttenberg in het weekend van 14 juni tot en met 18 juni afgesloten. De 
weg van Lemelerveld naar Ommen wordt afgesloten van 3 september tot en met 15 oktober. Dit is een 
periode van 6 weken aangezien er groot onderhoud aan de weg wordt uitgevoerd. 
Elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00 is er mogelijkheid om uw vragen over de werkzaamheden te 
stellen aan een medewerker op het kantoor van de BAM aan de Handelsweg 33 te Lemelerveld. Voor 
informatie kunt u ook kijken op de Facebookpagina N348 Raalte-Ommen of op de site van de Provincie 
Overijssel. 

* Ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad 
Vorig jaar is dit onderwerp ook aan de orde gekomen tijdens de algemene ledenvergadering. Toen 
probeerde actiegroep Hoogoverijssel vele mensen bij elkaar te krijgen en waren ze druk aan het lobbyen 
in Den Haag. Er is een jaar uitstel gerealiseerd, maar hoe gaat het straks verder. Hoe kijkt de politiek er 
na dat jaar tegenaan. Zijn ze bereid om eerder genomen beslissingen terug te draaien en is het daardoor 
mogelijk om de vliegroutes hoger te krijgen. 

* Oud ijzer actie van de basisschool is op 7 april. Op 10 april viert de basisschool haar 95 jarig bestaan. 
* Bereikbaarheid mobile telefonie i.v.m. enquête 

Binnenkort ontvangt u, via de mail, een enquête ten aanzien van de bereikbaarheid van de mobile 
telefonie. We zouden het erg op prijs stellen als deze door u wordt beantwoord. 

* Cohesie gelden 
Mocht iemand aanspraak willen maken op een bedrag uit de cohesie gelden dan kan hiervoor een 

http://www.glasvezeldichtbij.nl/


aanvraag gedaan worden. Graag voor eind april i.v.m. de verdeling. 
* Brief Plaatselijk Belang aan politieke fracties in het kader van de verkiezingen 2018 Aangehaald in de 

opening. 
* Controle gegevens lid 

Een dringend verzoek om deze in te vullen er te retourneren. 
 

Vaststellen agenda 
De agenda blijft ongewijzigd. 

 

Notulen ledenvergadering van 14 maart 2016 
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist. 

 

Jaarverslag 2017 
Helder er zijn geen vragen ten aanzien van het verslag. 

Financieel verslag 2017 
Deze wordt doorgenomen. Linksonder staat buurtbus, dit moet veranderd worden in duo fiets. Er zijn 
geen vragen ten aanzien van het financieel verslag. De kascommissie bestaande uit Jos Kampman en Bas 
Herbrink hebben alles doorgenomen met de penningmeester. Vanuit hun kant wordt aangegeven dat de 
penningmeester alert moet zijn dat de verschillende uitgaven van de verschillende projecten (plaatselijk 
belang, duurzaam Vilsteren, duo-fiets) wordt geboekt. Alles zag er keurig uit en heeft de kascommissie het 
goedgekeurd. 
Bas Herbrink gaat uit de kascommissie. Jos Kampman blijft nog een jaar aan en Jan Hendriks wordt 
benoemd tot nieuw lid. 

 
Contributienota 2018 met doorlopende machtiging is toegezonden. Het verzoek om deze in te vullen 
en in te leveren bij een van de bestuursleden. Zo kunnen we overgaan tot automatisch incasseren 
van de jaarlijkse contributie. 

 

Wonen in Vilsteren 
In het jaarverslag, dat u allen heeft ontvangen, staat een uitgebreide beschreven hoe de stand van zaken 
ten aanzien van woningbouw in Vilsteren is op dit moment. Er zijn verschillende gesprekken met het 
Landgoed, de gemeente Ommen en woningcorporatie de Veste. Er is een inloopavond geweest in verband 
met de mogelijk te bouwen woningen (twee keer twee woningen) aan de Oude Hammerweg en op het 
Gravenpark. Op dit moment zijn we bezig met de inventarisatie van belangstellenden voor de Oude 
Hammerweg en wordt er een ontwerpplan ten aanzien van de mogelijke woningen getekend. Er is vooral 
behoefte aan doorstroom woningen. 
 

Bijdrage stuurgroep Duurzaam Vilsteren 
Werkgroep zorg: 
Vorig jaar is de facebookpagina Veur Mekaar opgezet. Deze wordt veelvuldig gebruikt. Het verzoek om 
evenementen (jaarvergaderingen, boerenmarkt, concerten en andere activiteiten) Ook het eetcafé welke 
vorig jaar is opgericht loopt goed. Elke keer zijn er tussen de 15 en 20 eters. Erg gezellig en prima zo omdat 
dit aantal in de Nieuwe Ruif past. Met de site Wehelpen wordt niet verder gegaan. Vilsteren is daarvoor te 
klein en de ervaringen met de facebookpagina Veur Mekaar zijn erg goed. 
De duo fiets komt in Vilsteren. Het bedrag hiervoor was binnen vijf maanden bij elkaar. Nu wordt er 
gewerkt aan de laatste zaken zoals een overeenkomst voor degene die de fiets huurt, de verzekering en de 
realisatie van ruimte waar de fiets komt te staan. 
Werkgroep energie: 



Vorig jaar zijn 25 huishoudens voorzien van zonnepanelen met in totaal 400 zonnepanelen. 
Nu is de werkgroep bezig met de postcode roos. Mocht men geen geschikt dak hebben of geen 
zonnepanelen op het dak willen hebben, maar toch de voordelen hiervan wensen. De postcode roos biedt 
hierin uitkomst. De coöperatie Zon op Nederland is door de werkgroep benaderd om het mede mogelijk te 
maken. Bij de familie Langenkamp is de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak van de schuur te leggen 
waardoor je je energiebelasting terug ontvangt. Op dinsdag 24 april is er een informatieavond. 
De werkgroep is in samenwerking met Stimuland, de Provincie Overijssel en de gemeente Ommen aan het 
bekijken of er gezamenlijk iets gedaan kan worden om Vilsteren en omgeving asbestvrij te krijgen voor 
2024. 
Er wordt ook bekeken of er een gezamenlijke inkoop van waterontharders kan worden opgezet i.v.m. de 
grote hoeveelheid kalk in ons drinkwater. En wellicht komt er een pilot vanuit de provincie om te kijken of 
het mogelijk is om Vilsteren gas vrij te krijgen. 
Een bijdrage leveren? 
Gert-Jan van Lochem is uit “het dagelijks bestuur van” Duurzaam Vilsteren gestapt. Hij blijft op de 
achtergrond zich inzetten, maar gezien zijn huidige bezigheden is hij tot deze beslissing gekomen. Hij wordt 
bedankt voor zijn bijdrage en ondersteuning. 
Mochten er mensen zijn die een bijdrage willen leveren dan kunnen die zich melden bij een van de 
bestuursleden. 

 

Bijdrage Gemeente Ommen 
Helaas is wethouder Ilona Lagas wegens ziekte niet aanwezig. Contactambtenaar Jan de Vries is wel 
aanwezig en geeft aan dat er vanuit de gemeente Ommen geen mededelingen zijn. 
De aanwezigen hebben geen vragen voor de gemeente Ommen. 

 

Bijdrage Landgoed Vilsteren 
Directeur-rentmeester Hugo Vernhout geeft aan dat het een voordeel is dat regelmatig gesprekken 
plaatsvinden, waardoor en vanuit het Landgoed nu niet veel nieuws is en het anders al vermeld staat in 
het jaarverslag. 
Vanuit de zaal komt de vraag hoe het staat met de plannen om energie te winnen uit de Vecht. Liesbeth 
Cremers en de werkgroep energie hebben dit op een laag pitje staan aldus Gerard Rietman (werkgroep 
energie). Er zaten voordelen aan, maar het bleek ook een erg complexe mogelijkheid om energie op te 
wekken. Op dit moment zijn er andere, eenvoudigere mogelijkheden ten aanzien van energie winnen. 

 

Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar: Bert van der Moolen en Linda Hulsman. 
Er zijn geen tegenkandidaten en de leden stemmen in met de herkiezing van Bert van der Moolen 
en Linda Hulsman. 

 

Rondvraag 
Jan Hendriks: de staat van het pad voor de kerk is erg slecht. Wanneer wordt deze opgeknapt. 

Antwoord: Het Landgoed pakt het op. 
Jan Hendriks: wanneer wordt er nu eindelijk iets gedaan aan de graskeien langs de Oude Hammerweg. 

Antwoord: de gemeente geeft (in de schouw) aan dat ze het monitoren. Jan de Vries 
(contactambtenaar) neemt het mee richting de gemeente. Ook plaatselijk belang zal 
het opnieuw aangeven bij de gemeente. 

Marja bakker: kan er een stukje verhard worden tussen de oprit van camping Laarbrug en de bosinrit iets 
dichterbij op Vilsteren aan? 

Antwoord: deze vraag wordt meegenomen. 
Leo Bloo: compliment voor de Gasunie i.v.m. het strooien van de Oude Hammerweg. 



 
Gerdie Harmsen heeft kort verteld over de boerenmarkt die elke derde zaterdag van de maand in 
Vilsteren word gehouden. 

 
Sluiting 
Bert sluit de vergadering. Dankt een ieder voor het luisterend oor en zijn/haar inbreng. 
Na de pauze geeft de heer J. Westenbroek van de veiligheidsregio Overijssel een presentatie over 
brandveiligheid. 



Bijlage 2 

Verslag bestuursactiviteiten Plaatselijk Belang Vilsteren 2018 

 
PB Vilsteren is een vereniging die in 1977 werd opgericht en als doel kent: “het behartigen van de 
belangen van de gemeenschap Vilsteren en omgeving in de ruimste zin des woords”. Aldus artikel 2 uit de 
statuten van de vereniging. Met de toevoeging van het woord ‘omgeving’ wordt bedoeld de Parochie 
Vilsteren. Vilsteren is één van de vele kleine kernen van de Gemeente Ommen en grenst aan de 
Gemeente Dalfsen. Het behartigen van de belangen van de gemeenschap wordt tegenwoordig uitgelegd 
als het bevorderen van de leefbaarheid in en de rond kleine kern Vilsteren. 

 
Terugblik 2018 

 
Samenstelling bestuur 

Het bestuur van Plaatselijk Belang kende in 2018 de volgende samenstelling: 

Bert van der Moolen (voorzitter); Linda Hulsman (secretaris); Sonja Koggel (penningmeester); Stef 
Herbrink (algemeen lid); Maike Boerhof (algemeen lid); Marc Meulman (algemeen lid). 

In 2018 heeft Plaatselijk Belang 7 keer vergaderd. De vergaderingen worden bij de bestuursleden thuis 
gehouden. Data en agenda en eventuele besluiten worden op de website van Plaatselijk Belang Vilsteren 
bekend gemaakt. 

 
Belangrijke bespreekpunten in 2018 

 

Tijdens de vergaderingen werd in 2018 ingegaan op thema’s zoals woningbouw en de verkenning naar 
de oprichting van de wooncoöperatie, telefonische bereikbaarheid in ons dorp, verkeersveiligheid in 
relatie tot de Willibrordusschool, de opening van vliegveld Lelystad, erfpacht en -overeenkomsten, een 
verkenning naar de mogelijkheid om samen met andere plaatselijke belangen, landgoedeigenaren en de 
gemeenten Dalfsen en Ommen tot een streekvisie te komen, voortbestaan basisschool Willibrordus en 
leefbaarheid Vilsteren. 
Hierover verderop in dit jaarverslag meer. 

 
Overleggen met het Landgoed Vilsteren 

 

In 2018 nam een delegatie van Plaatselijk Belang tweemaandelijks deel aan het gesprek met de 
directeur- rentmeester van het Landgoed Vilsteren. In deze overleggen werd afhankelijk van de 
actualiteit, ingegaan op onderwerpen zoals leefbaarheid en woningbouw, erfpachtovereenkomsten, 
verkeer en bereikbaarheid. Ook waren er bijeenkomsten over kavelsplitsing en ontsluiting, parkeren en 
doorstroming van de Gravendijk. 

 
Plaatselijk Belang heeft in juni en december 2018 overleg gevoerd met de Raad van Commissarissen 
van het Landgoed Vilsteren. Bespreekpunten tijdens dit overleg waren o.a. leefbaarheid, 
wonen/woningen, erfpacht, verkeer en actuele zaken op dat moment. Dit overleg met de Raad van 
Commissarissen is vooral bedoeld om informatie uit te wisselen en de eventuele voortgang van deze 
punten. 
 

Wonen in Vilsteren 
 

Het zoeken en verkennen van nieuwe woonmogelijkheden voor jongeren en senioren om eerder en 
langer te wonen in ons dorp, bijvoorbeeld via huurwoningen, stond in 2018 hoog op de agenda. Hierbij 



gaat het niet direct over nieuwbouw, wel over mogelijkheden tot herbestemming van bestaande 
gebouwen zoals boerderijen in het geval die vrij zouden komen. Samen met de directeur-rentmeester 
van het Landgoed, de voormalige stichting Onderwijzerswoning ook wel stichting tot behoud en 
bevordering van de leefbaarheid in Vilsteren genaamd, bouwbedrijf Salbam, de woningbouwstichting 
De Veste uit Ommen en met de ambtelijke en bestuurlijke steun van de gemeente Ommen zelf, is er in 
2018 veel gesproken over het opzetten van een nieuwe vorm van samenwerking met een grotere rol 
voor ons dorp en voor onszelf als inwoners. De zogenaamde wooncoöperatie werd verkend, waarbij 
bewoners zelf meer gezamenlijk zeggenschap kunnen krijgen over het wonen in ons dorp en het zoeken 
naar kansen voor herbestemming van bestaande gebouwen. Zo’n coöperatie zal in gesprek met het 
landgoed zaken zoals erfpacht afhandelen. De nieuwe organisatie wordt dan het aanspreekpunt voor 
bijvoorbeeld de toekomstige bewoners. Een heel nieuwe manier van met elkaar kijken naar kansen en 
mogelijkheden, zoals ook op een aantal locatie elders in ons land al gebeurt. Maar ook een traject dat 
behoorlijk complex genoemd kan worden, waar we nieuwe spelregels voor moeten maken en waar we 
als dorp ook in mee moeten groeien. 

 
Samen met het Landgoed is voor het verder onderzoeken van hoe zo’n coöperatie er dan uit zou kunnen 
zien, wie daarin een rol moet spelen en hoe zoiets opgericht moet worden, op 5 december een 
kennismakingsgesprek geweest bij Platform31 te Den Haag. Platform31 is een landelijke 
adviesorganisatie voor ruimtelijke vraagstukken zoals woningbouw, verkeer, duurzaamheid en 
dergelijke. Het Platform heeft daarover veel kennis in huis. Duidelijk werd dat het oprichten van een 
wooncoöperatie een complex traject zou worden. Vilsteren zou Vilsteren niet zijn als daar niet een 
praktische oplossing voor zou kunnen komen. Feitelijk is er al een soort van coöperatie in ons dorp, 
namelijk de stichting tot behoud en bevordering van de leefbaarheid!. Het bestuur van die stichting 
beheert een woning en zorgt voor tijdig beheer en onderhoud in ruil voor de huuropbrengst. Met de 
bestuursleden van die stichting wordt onderzocht of de stichting ook 3 nieuwe huureenheden erbij zou 
kunnen nemen. 

 
In dit verband is er ook regelmatig gesproken met de gemeente Ommen en Dalfsen. Beide gemeenten 
spraken hun waardering uit voor de verkenning naar kansen voor starters en senioren en de 
wooncoöperatie. Ommen wil dat proces zowel ambtelijk als bestuurlijk ondersteunen. Punt van 
aandacht en zorg in 2018 bij alle betrokkenen was het tempo om tot concrete stappen te komen. Omdat 
het een nieuw traject was wat de nodige nadenk- en overlegtijd kostte, leek de voortgang beperkt, zeker 
ook voor de leden van Plaatselijk Belang Vilsteren. Er was en is behoefte aan versterking met mensen 
die voldoende tijd beschikbaar hebben en bij voorkeur met enige kennis van zaken om tot die voortgang 
te komen. Zowel de gemeente als het Landgoed zijn in dat kader bereid om een onkostenvergoeding te 
geven voor het inhuren van een deskundige aanjager op het gebied van de realisatie van een eerste 
project aan de Oude Hammerweg. 

 
Streekvisie Zuidoever Vecht 

 

Met de beide gemeenten en het landgoed Vilsteren is ook gekeken naar de mogelijkheid om tot een 
Streekvisie zuidoever Vecht te komen, samen met andere aangrenzende plaatselijke belangen, 
landgoederen en Overijsselse vereniging van Kleine Kernen, inmiddels Overijsselse vereniging van 
Krachtige Kernen genoemd. De gedachte hierbij was dat een streekvisie Zuidoever Vecht een lange 
termijn visie kon worden voor het versterken van de leefbaarheid van de kleine kernen en de 
landgoederen. Niet alleen ons dorp kent immers de problematiek van vergrijzing, het wegtrekken van 
jongeren, problemen met het in stand houden van de basisschool en van sportvoorzieningen, 
verkeersveiligheid, voldoende ruimte om te (kunnen blijven) 
ondernemen etc. De gedachte was dat met zo’n visie er ook meer gerichte politiek-bestuurlijke aandacht 
en steun gezocht kon worden om tot oplossingen te komen. Helaas bleek er in 2018 nog onvoldoende 
animo voor een dergelijke visie te bestaan, reden om die gesprekken (tijdelijk) stop te zetten. 

 



Basisschool Willibrordusschool 95 jaar! 
 

Op 10 april was na afloop van de feestelijke bijeenkomst van het 95-jarig bestaan van de 
Willibrordusschool met oud-leerlingen en huidige leerlingen, gelegenheid tot een eerste nadere 
kennismaking met de nieuwe burgemeester van de gemeente Ommen, de heer Hans Vroomen. In het 
kader van de verwachte en snelle terugloop van het leerlingenaantal en de verkeersveiligheid van de 
leerlingen is er in 2018 regelmatig contact geweest met de Basisschool/Buiten Schoolse Opvang en 
met de Werkgroep Verkeer. De school is met externe begeleiding een actief traject gestart om tot een 
keuze te komen hoe de school in Vilsteren in stand kan worden gehouden. Bij dat proces zijn ouders, 
leerkrachten, Plaatselijk Belang, Landgoed Vilsteren, Hogeschool Windesheim en tal van anderen 
betrokken geraakt. Inmiddels is die keuze gemaakt en werkt de school hard om nieuwe leerlingen aan 
te trekken door actief gebruik van de groene omgeving op het landgoed. Voor Plaatselijk Belang 
Vilsteren is dat bijzonder goed nieuws. 

 
Overleg met de gemeente Ommen 

 

In 2018 is er ook met enige regelmaat overleg of contact geweest met de contactambtenaar van de 
Gemeente Ommen. Daarbij ging het vooral om het bespreken of voorbereiden van bestuurlijk overleg 
met de wethouder(s) over actuele zaken zoals leefbaarheid, vervanging van lichtarmaturen 
straatverlichting, fietspad Vilsterseweg, verkeersveiligheid, aanleg van grasbetonstenen, kennismaking 
met de nieuwe Burgermeester en nieuwe wethouders. De cohesiegelden werden aangevraagd en 
ontvangen. Onder andere verenigingen zoals Duurzaam Vilsteren en Vilsteren Bruist hebben daarvan 
een bijdrage ontvangen. Ook voor andere gelegenheden zoals een kindermiddag is een kleine financiële 
bijdrage geleverd. 

Ook werd de jaarlijkse burgerschouw weer voorbereid en begeleidt. Bij de schouw is ingegaan op het 
onderhoud wegen en de daarnaast gelegen grasbetonstenen. Ook werd stilgestaan bij de gewenste 
verbreding van fietspaden, doordat er meer verschillende soorten gebruikers per fiets komen, naast 
kinderen en senioren meer wielergroepen en elektrische fietsers, die soms snelheden halen van 45 
km/uur. Ook werd ingegaan op de veiligheid van wegen en de maximum snelheid binnen de kern, die 
regelmatig wordt overtreden, met name door doortrekkend verkeer. 

 
Kennismaking met het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Ommen 

Op 5 juni 2018 werd het kennismakingsgesprek met de nieuwe burgermeester Hans Vroomen (o.a. 
openbare orde, coördinatie Ommer akkoord en burgerparticipatie) in restaurant de Klomp voortgezet. 
De burgemeester was blij met de kennismaking met Plaatselijk Belang. Daarvoor was tijdens het 95 
jarig bestaan van de basisschool te weinig tijd. En op 15 oktober vond een eerste uitgebreide 
kennismaking plaats met de beide nieuwe wethouders, de heren Bart Jaspers Fayen (o.a. klimaat en 
energietransitie, wonen en volkshuisvesting, natuur en landschap) en Leo Bongers (o.a. ruimtelijke 
ordening, openbare ruimte en recreatie en toerisme) van de gemeente Ommen. 

 
Stuurgroep Duurzaam Vilsteren 

 

Er is in 2018 twee keer overleg geweest met de stuurgroep Duurzaam Vilsteren. Daarbij ging het om 
de voortgang op onderwerpen zoals de oprichting van een energiecoöperatie, de actie Zon op 
Vilsteren waarin inwoners van o.a. Vilsteren energie van zonnepanelen kunnen ontvangen, de 
situatie van het wonen in het dorp, de werkgroep zorg, Veur Mekaar en de buurtbus. Tijdens de 
najaarsvergadering is gesproken over de mogelijkheden om beter samen te werken. Daarvoor zou 
een gespreksnotitie worden opgesteld, op basis waarvan begin 2019 verder is gesproken over 
samenwerking. Dit punt staat verder separaat geagendeerd voor de ALV van 28 maart 2019. Samen 
met de werkgroep Zorg zoals die onder de stuurgroep Duurzaam Vilsteren werkzaam is, is er in 
2018 een Duo Fiets gekomen in ons dorp. Enkele actieve mede-bewoners wisten tot dit mooie 



resultaat te komen. Een belangrijke manier om minder validen mee te nemen op een fietstocht door 
ons dorp en naaste omgeving. Er is in 2018 goed gebruik van gemaakt. 

 
Algemene Ledenvergadering 5 april 2018 

 

Zie het verslag van de ALV van 5 april 2018 zoals bijgevoegd. 

 
Overige contacten, overleggen, werkzaamheden en activiteiten in 2018 

Op 6 november 2018 was Plaatselijk Belang en Duurzaam Vilsteren aanwezig bij een avond 
georganiseerd door de ChristenUnie over nieuwe energievormen. 

 
In 2018 is er ook contact geweest met de overige plaatselijk belangen uit de gemeente Ommen en met de 

Overijsselse vereniging van Krachtige Kernen. 

Met enkele bewoners van de Gravendijk en de gemeente Ommen is overleg geweest over het onderhoud en 

beheer van de speeltuin in de Gravendijk. Tevens is subsidie aangevraagd voor het onderhoud van de 

speeltuin. 

Ook zijn bestuursleden van Plaatselijk Belang zijn op bezoek geweest bij de diverse 

jaarvergaderingen van aangrenzende Plaatselijke Belangen zoals Hessum, Rechteren en 

Venneberg. 

Met enige regelmaat was er nieuws te melden over de werkzaamheden van Hoog Overijssel in relatie 
tot de uitbreiding van het vliegveld Lelystad. Met name PB Hoonhorst wist met haar vasthoudendheid 
de route naar een snelle realisatie van het vliegveld met alle consequenties op het gebied van 
geluidhinder voor onder andere het Vechtdal te temporiseren. Plaatselijk Belang Vilsteren steunt dit 
streven van HoogOverijssel van harte. 

 
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft in 2018 ook nog een enquête uitgezet om de 

tevredenheid/ontevredenheid te meten van de mobiele bereikbaarheid. De resultaten waren 

uiteenlopend. Op dit moment vraagt het nog samen met het Landgoed Vilsteren onze aandacht. Nader 

onderzoek is uitermate kostbaar en er kunnen op voorhand geen garanties worden gegeven over 

verbetering van de mobiele bereikbaarheid. 

Plaatselijk Belang Vilsteren heeft in het najaar van 2018 een brief naar alle ondernemers in het dorp 
gestuurd met het ook op eventuele ontwikkelingen in het dorp waarover een gesprek gestart zou 
kunnen worden. 
Hierop zijn enkele reacties ontvangen, waaruit opgemaakt werd dat een eventueel gesprek met het 
bestuur van Plaatselijk Belang niet aan de orde was. 

 
In het kader van de op Europees niveau aangescherpte regels rondom privacy, heeft Plaatselijk 
Belang daar ook stappen in gezet met behulp van de Overijsselse vereniging van Krachtige Kernen. 

 
Na de zomer heeft de gemeente Ommen Plaatselijk Belang Vilsteren gevraagd om medewerking in 

het kader van het bekend maken van een door de gemeente te nemen nieuw besluit 

geurverordening. Doel van dit besluit is om agrarische bedrijven in de kern Vilsteren weer enige 

ontwikkelingsruimte te geven. De informatie avond werd op 29 oktober gehouden, waarbij 

belangstellenden informatie konden inwinnen ten aanzien van het besluit. Er zijn door inwoners 

geen zienswijzen ingediend bij de gemeente. Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2019 is op 

dit onderwerp ingesproken door Plaatselijk Belang Vilsteren aangezien de gemeente een foutieve 

tekst vermeld had in het raadsvoorstel. Op 28 maart was de besluitvorming op basis van het 

aangepaste voorstel en is verordening door de raad aangenomen. 



 
Tot slot 

Tot slot van dit jaaroverzicht 2018 willen we het Landgoed Vilsteren, de gemeente Ommen en Dalfsen, de 
Plaatselijke Belangen in de omgeving, woningbouwcorporatie de Veste en vele anderen hartelijk danken 
voor het prettige en constructieve overleg om een vitaal en leefbaar dorp te blijven. 

 

Ook in 2018 hebben we als Plaatselijk Belang opnieuw met plezier kunnen vaststellen dat er heel veel 
bewoners in Vilsteren opnieuw bijzonder actief zijn geweest in allerlei verenigingen, clubs en particulier. 
Van het eetcafé tot het ontwikkelen van een energiecoöperatie, van de duofiets tot het dagje Vilsteren 
Bruist, de buurtbus, de levende Kerstwandeltocht, kinderactiviteiten, uitstapjes voor de ouderen, de koren 
en QuodLibet en alles wat er meer werd ondernomen en gerealiseerd. We zijn als bestuur van Plaatselijk 
Belang Vilsteren bijzonder trots dat we zo’n actief dorpsleven hebben en willen iedereen graag danken voor 
alle inzet in 2018! 



Bijlage 3 
 

Financieel Verslag Plaatselijk belang Vilsteren 01-01-2018 tot en met 31-12-2018 
 

Inkomsten  Uitgaven  

Saldo per 01-01-2018 €10865,83 Website € 193.60 

Subsidie kleine kernen € 3311,00 OVKK €   30,00 

Contributie €   535,00 Rabobank kosten € 173.34 

Duo Fiets € 4657.11 Jaarvergadering Plaatselijk 

belang 

€ 250,90 

Stuurgroep duurzaam 

Vilsteren 

€ 2000.00 Vergadering € 162,00 

  Bijdrage vanuit Plaatselijk 

belang 

*Vilsteren bruist 

*Kindermiddag 

*cadeau School 

€ 821.69 

Totale inkomsten in 2018 €21368.94 Boodschappen €   14.49 

Totale uitgaven in 2018 €12527.44 Duo fiets 

*Unigarant fietsverzekering 

*Unigarant verzekering 

*Tuinhuisje 

*Duo fiets 

€10172.43 

Saldo bank per 31/12/2018 €8841.50 Stuurgroep Duurzaam 

Vilsteren 

€ 708.99 

Onderverdeeld in:    

Plaatselijk belang Vilsteren €4801.00 Totale Uitgaven 12527.44 

Stuurgroep Duurzaam 

Vilsteren 

€2129.19   

Duo Fiets €1911.31   

    

 


