
Notulen vergadering Plaatselijk Belang Kalenberg van 1 april 2022 
 
1.    Opening door Helen Dekens (tijdelijk voorzitter vanwege vertrek Jurjen Rienmeyer) 
       We mogen een record aantal (43) bezoekers verwelkomen. 
 
2.   Mededelingen 
  -   Eind april/begin mei zal er een inwonersbijeenkomst gepland worden over de plannen 
      tot het plaatsen van een steunmast. De inwoners krijgen hierover een uitnodiging van de       
      gemeente. 
 
–   Helen bedankt Peter de Haan (Kalenbergerpad en straatverlichting), Nora van Oort     
     (bezoek aan Waterstaete i.v.m. te snel varende sloepen,inventarisatie nieuwe leden/emailadressen 
     etc.), Jolien van den Assem (onderhoud AED) en Margriet Wegstapel (Bezoek en promotie aan   
      nieuwe inwoners) voor hun inzet voor PB. 
 
3.   Notulen vorige vergadering (goedgekeurd) 
 
4.   Renovatie Kalenbergerpad 
      In het najaar is de laatste bijeenkomst geweest, met PB, gemeente, uitvoerder en leden 
      van de actiegroep. 
      Besloten is tot de aanleg van een pad van 2 meter breed. De plannen hiervoor worden 
      verder uitgewerkt en het wachten is op de nodige vergunningen (natura 2000 etc.) 
 
      Jochem Lenstra merkt terecht op dat de situatie op het pad onacceptabel is. Tijdens de voor 
      5 april geplande schouw met de gebiedscoordinator en de uitvoerder zullen we hier opnieuw 
      de aandacht op vestigen in de hoop dat er nog wat herstel gepleegd kan worden om het fietspad 
      voor het komende toeristenseizoen en vooral ook voor de inwoners die er dagelijks gebruik van 
      moeten maken nog enigszins begaanbaar te houden. 
 
5.   Verlichting fietspad 
      Peter de Haan geeft aan dat er een inventarisatie is gedaan (Peter de Haan op zuid, Nora van             
      Oort op Noord) en dat naar aanleiding hiervan de conclusie is getrokken dat de verlichting, 
      zeker bij de bruggen, onvoldoende is. Projectleider Sebastiaan Top geeft aan dat de verlichting 
      wel voldoet en dat het beleid gericht is op orientatieverlichting om zo veel mogelijk tegemoet te 
      komen aan de natuur (o.a. vleermuizen). De inwoners denken daar anders over. We gaan dit 
      verder oppakken met de nieuwe gebiedscoordinator William Prinsen. 
 
6.   Evaluatie schouw met W. Prinsen 
      Heeft vanwege ziekte nog niet plaatsgevonden en staat nu gepland voor 5 april. 
 
7.   Verslag en wat er verder ter sprake komt 
      Verslag goedgekeurd. 
 
  – De gemeente heeft toegezegd dat er een bedrag van 14.000 euro beschikbaar is voor de 
     realisatie van een rolstoeltoegankelijke visplek. Jochem gaat dit samen met Gerrit Dolstra 
     opnieuw oppikken. 
 
–  Frans Steine merkt op dat er voldoende geld in kas zit en vraagt zich af wat daar mee gaat 
    gebeuren. 
    Helen geeft aan dat dat geld o.a. gaat naar het onderhoud van de AED 's en Susan Oosterlaar 
    geeft aan dat er geld nodig is voor de vernieuwing, cq aanpassing van de website. 
    Plaatselijk Belang draagt hier 500 euro aan bij.    



    Ingrid Slijkhuis stelt voor om eens te kijken of er bij de verenigingen wellicht behoefte bestaat     
    aan financiele ondersteuning. 
 
    N.a.v. een vraag van één van de nieuwe inwoners vertelt Patrice Weijer e.e.a. over de invulling 
    van het dorpsfeest (thema dit jaar Piraten) en Thea Dolstra gaat hier nog wat dieper op in. 
  
–  Helen geeft aan dat ons leden aantal is gestegen naar 178 
 
8.  Financieel verslag en kascommissie 
     Volgt nog en Barbara van Straten en Frans Steine stellen zich beschikbaar voor de kas- 
     commissie.    
 
9.  Bestuursverkiezing 
     Het hele bestuur is aftredend omdat er twee jaar geen ALV kon worden georganiseerd i.v.m. 
     corona. 
     Helen (penningmeester), Peter en Gerrit zijn herkiesbaar en worden herkozen. 
     Irene (secretaris)is niet herkiesbaar. Pieter de Haan stelt zich beschikbaar en wordt gekozen. 
     Helaas stelt niemand zich beschikbaar voor de functie van voorzitter. 
 
10. Rondvraag 
 
–   Nico Noort : waarom vind er zo'n kaalslag plaats op diverse plekken in het natuurgebied? 
     Gerard Muis legt uit dat dat op sommige plekken (Kooibos) nodig is om het oorspronkelijke 
     landschap te herstellen. Ook de verlanding is een probleem en wordt niet goed tegengegaan 
     door SBB. 
 
–   Nico Noort: zou het niet leuk zijn om twee keer per maand een inloop/koffieochtend te 
    organiseren in het KGH? 
    Hij wordt geadviseerd om hierover contact te zoeken met het bestuur van KGH. 
 
–  Patrice Weijer: De drukte op het fietspad zorgt voor overlast. Is het mogelijk om weer terug te 
    gaan naar éénrichtingverkeer, zoals dat tijdens corona het geval was? 
    Verschillende mensen reageren hierop dat wellicht andere maatregelen getroffen kunnen worden, 
     zoals borden die  aangeven dat het een voetpad is waarop fietsers worden toegelaten of borden 
    waarop een max. snelheid wordt aangegeven (ontmoedigen van wielrenners en e-bikes). 
 
–  Patrice Weijer en Thom de Vries: Wanneer komt er een nieuwe dorpsvisie? 
    De huidige loopt t/m 2022 en de komende tijd gaan we werken aan een nieuwe versie. 
    Patrice en Thom worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen en zij zeggen dit toe. 
 
–  Patrice:  Is het mogelijk voor de fietspadbewoners om een persoonlijke parkeerplek te krijgen 
    op de eerste parkeerplaats? 
    Een aantal jaren geleden is dit onderwerp ook ter sprake gekomen en de meeste inwoners 
    waren daar toen geen voorstander van. Dat lijkt nu nog steeds het geval te zijn. 
 
–  Gerard Muis: De overpopulatie van ooievaars begint zorgwekkend te worden. In het hele 
    dorp zijn nog nauwelijks kikkers, vogelnesten en jonge eendjes waar te nemen. Er zijn te veel 
    mensen die ooievaarsnesten faciliteren en wat kan hieraan gedaan worden? 
    Susan legt uit dat hier inmiddels een ecoloog mee aan de slag is gegaan en de uitslag van het 
    onderzoek wordt afgewacht. We overleggen dit probleem ook met William Prinsen. Susan merkt 
    op dat je een vergunning dient aan te vragen voor het plaatsen van een ooievaarsnest en dat veel 
    mensen daar niet van op de hoogte zijn. De gemeente zou hierop moeten gaan handhaven. 



 
–  Dick Franssen: Er staat een boot geparkeerd op de parkeerplaats die twee parkeerplekken bezet 
    houdt. We gaan hierover de gemeente bellen. 
 
– Margriet Wegstapel: de infoborden van Weerribben Wieden zullen binnenkort officieel geplaatst 
   worden. Deze borden zijn tot stand gekomen i.s.m. de senioren van Kalenberg. 
 
– Richard Kwant meldt dat hij één van de brugwachters van Kalenberg gaat worden. 
 
– Thea Dolstra: Is er op korte of langere termijn nog woningbouw te verwachten in Kalenberg? 
   Herman Hoogstraten legt uit dat daar in het verleden vergevorderde plannen voor zijn geweest 
   op het terrein van SBB maar dat die door deze organisatie zijn afgewezen. Gezien het feit dat alles 
   Natura 2000 gebied is lijkt het onwaarschijnlijk dat er nog ruimte zal zijn voor nieuwe woningen. 
   Dit onderwerp zal wel worden opgenomen in de nieuwe dorpsvisie. Patrice merkt op dat ook de 
   energietransitie hierin zou moeten worden opgenomen. 
 
– Thea Dolstra:  Jammer dat er een vertraging is ontstaan in de renovatie van het Kalenbergerpad. 
   Als oorzaken hiervoor worden de stikstofregeling, Natura 2000  en de actiegroep genoemd.                       
   Er wordt opgemerkt dat de de actiegroep hier niet de schuld van mag krijgen, maar feitelijk 
   heeft het de voortgang wel vertraagd. 
         
– Helen bedankt Irene voor twee termijnen secretariaat en overhandigd haar een kistje met twee 
   flessen wijn. 
 
– Helen sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een consumptie. 
 
  
 
 


