
Notulen 37e  jaarvergadering Plaatselijk belang Vilsteren d.d. 17 maart 2015 in het parochiehuis. 
Afwezig met kennisgeving:  Roy Tijhaar, Jos Logtenberg, Tineke Prins, Frank Veltmaat, Wim Herbrink, 
Dinie Otte en Hugo Vernhout. 
 
De voorzitter opende de vergadering en heette een ieder van harte welkom, in het bijzonder onze 
gastspreker de heer Luitenant Peter Zaal, vertegenwoordigers van pol. Partijen, de burgemeester en 
het Landgoed.  
Een van de belangrijkste zaken die het afgelopen jaar speelden werden benoemd: de inspanning van 
Duurzaam Vilsteren die samen met stimuland een visie document opstelden. 
-Punt 11  v/d agenda wordt naar voren gebracht. 
De burgemeester geeft kort toelichting op het project ‘’’glasvezel’’. Vechtdal breed is de trekker. De 
gemeente mag dit soort projecten niet subsidiëren, maar wel stimuleren d.m.v. borg te staan en de 
(normaal gesproken forse) leges te verlagen. De teller voor het gehele buitengebied staat nu op 40%, 
dit moet naar 60% 
Notulen: Deze werden doorgenomen en vragen werden beantwoordt. Waaronder het plaatsen van 
bladcorven. Dit punt wordt nog bekeken. Notulen werden verder onder dankzegging goedgekeurd 
Jaarverslag:  Hierover kwam een vraag van Rinie Schuuselaal dat ze wel de activiteiten leest, maar 
niet wat het resultaat is. De voorzitter neemt dit mee naar het bestuur 
Vaststellen Agenda: Niet gewijzigd 
Financieel verslag:  Sonja geeft een korte toelichting. De kas werd gecontroleerd door Marco 
Hulsman en Rinie Schunselaar en in orde bevonden. Voor volgend jaar bestaat de  de kascom uit 
Rinie schunselaar en Octaaf Voorst tot Voorst.  Als reserve werd Harry Herbrink benoemd. 
Mededelingen Plaatselijk Belang: Ook in deze week kan er weer gestemd worden in par. huis 
-opzetten van een dorps-app.  Stef Herbrink geeft een toelichting hierop en mensen kunnen zich 
aanmelden. Rob Hendriks werd als beheerder aangesteld. 
-Maike Boerhof geeft toelichting op DMV, dit krijgt een nieuwe naam: Vilsteren Bruist. Ook toonde ze 
het nieuwe logo en is het de bedoeling om het geheel onder een stichting te laten vallen, van belang 
m.b.t  aansprakelijkheid. 
-Op 28 maart is de oudijzeractie van school. 
Duurzaam Vilsteren: Jos Bloo geeft toelichting. Deze club is 2 jaar bezig met het uitwerken van 
verschillende thema’s.  
Samen met stimuland (waardewijzer) wordt een visie document opgesteld. Verder wordt een stroom 
schema opgesteld voor verschillende onderwerpen zoals: woningbouw, inloopcafé, zorg, economie 
en ondernemerschap en ruimtelijk kwaliteit. Duurzaam Vilsteren werkt onder de hoede van PB, en 
streeft naar een leefbaar dorp voor nu en de toekomst. 
Sluip verkeer: De verwachting was dat sluipverkeer door Vilsteren zou toenemen door mogelijke weg 
afsluiting van Ommen (brug) naar Hessenweg. Deze weg blijft wel open voor auto’s maar niet voor 
vrachtverkeer. In Vilsteren worden regelmatig verkeerstellingen gehouden. 
Gemeente Ommen:  Geen mededelingen. 
Landgoed Vilsteren:Geen mededelingen.  Er worden wel enkele vragen gesteld aan landgoed: wat 
zijn de ontwikkelingen aan de Oude Hammerweg 16? Hoe staat het met bouwkavel gravenpark? 
Nieuws uit Vilsteren zou 2x verschijnen? 
Vragen naar de Gemeente: Grasstenen langs O.H.W zakken in berm weg. De berm aan de noord-en 
zuid zijde van Vilsterse weg zijn slecht, en parkeren bij de carrousel onveilig. 



 
 
 
Statuten wijziging:  De voorzitter geeft een toelichting op de wijziging van de statuten van bijna 40 
jaar geleden.  De belangrijkste aanpassingen zijn: de zittingsduur van nieuwe bestuursleden is  
maximaal  2x3 jaar, en veranderingen uit het burgerlijk wetboek zijn opgenomen. Ook de 
samenstelling van bestuur gaat naar tenminste 5 personen. Na 3 jaar kan men weer opnieuw in 
bestuur. 
Er worden enkele vragen gesteld op rechtspersonen en maatschappen ook lid kunnen worden en dus 
tot het bestuur kunnen toetreden. Dit is volgens de nieuwe statuten wel mogelijk maar leden hebben 
altijd het laatste woord. Onder aspirant-leden wordt verstaan:  bijvoorbeeld  jongeren onder de 16, 
bungalow parkbewoners. Zij hebben geen stemrecht. 
Op deze algemene leden vergaderen zijn niet genoeg leden aanwezig om de wijzigingen door te 
voeren,  daarom wordt op 31 maart 2015 een nieuwe vergadering belegd waar bij 2/3 van de 
aanwezigen voor moet stemmen. 
Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren J. Koggel en R. Bloo. De voorzitter 
dankte de beide heren voor hun diensten van de afgelopen jaren en bood hen een attentie aan. Bert 
van der Moolen en Linda hulsman werden onder applaus benoemd tot nieuwe bestuursleden 
Woningbouw:  De leefbaarheid en woningbouw staat hoog op de agenda van landgoed en raad v. 
commissarissen.  
De lijst van woningzoekenden is laatste tijd behoorlijk uitgebreid. 
-Stand van zaken bouwkavel gr.park en o.h.w. 16;  hier wordt aan gewerkt en kan daarom niets 
concreets over worden gemeld. 
Vraag:  Wat gebeurt er met pand van Gonzales? De klomp is hierover met de eigenaar in gesprek. 
Dit zou evtueel  een dorpscafé kunnen worden. 
Rinie S. vraagt wat er met de woning lijst gebeurt. 
Voor te koop staande woningen en toekomstige bouwkavels worden deze mensen benaderd. Ook de 
mogelijkheid van huurwoningen i.s.m. woningbouwver. wordt besproken met raad .v. com. 
In principe worden niet alle mensen op de hoogte gehouden van actuele zaken. De communicatie 
hieromtrent moet wel worden verbeterd. 
Ferdi Kalter meldt dat het voor sommige mensen ook onduidelijk is of ze wel of niet op de lijst staan. 
Iedereen die op deze lijst wil, moet zich schriftelijk melden bij secretaris van PB. 
Bas Herbrink vraag of er na de laatste kavel, weer nieuwe mogelijkheden komen. Dit wordt 
besproken met landgoed en raad v.com. 
Na de pauze houdt Kapitein Peter zaal een boeiende inleiding over het onschadelijk maken van 
explosieven  over de gehele wereld. 
Rondvraag:  Boudewijn Cremers vraagt wat er met glasvezelproject gebeurt al de 60% niet wordt 
gehaald. Dan gaat deze niet door. Harry Bloo heeft een vraag omtrent glasvezel abonnement.  
Het is verplicht bij aanleg van glasvezel om minimaal 1 jaar een abonnement af te sluiten. De 
voorzitter meldt nog dat er over precies 2 weken een extra vergadering zal worden gehouden met als 
enige agenda punt de statuten wijziging. 
-Sluiting. 


