
Verslag vergadering PB van 10 juni 2022 
 
Aanwezig: Helen, Irene, Gerrit, Peter, Pieter 
 

1. Opening 
 

2. Medelingen 
Irene heeft UBO nog niet kunnen regelen. 
Pieter vraagt uittreksel KVK op om na te gaan of iedereen is ingeschreven (Actie: 
Pieter). 
Daarna vullen Irene en Pieter samen de UBO formulieren in (Actie: Irene en Pieter). 
 
Gerrit heeft met Cor van de Velde gesproken (contact-ambtenaar voor de 
gehandicapten visplek). Gerrit zal dit project samen met Jochem Lenstra op zich 
nemen. Echter, PB moet nu eerst met de gemeente afspraken maken, zodat de 
subsidie ter beschikking komt. 
 
Helen meldt dat er n.a.v. de bijeenkomst over de zendmast een werkgroep is 
begonnen om alternatieven te onderzoeken. Herman maakt hier deel van uit. Dit zou 
niet achter de rug van PB moeten gebeuren. Helen vraagt Herman of de werkgroep 
onder de vlag van PB kan werken (Actie: Helen). 
De door de gemeente geplaatste borden bij de loswal zijn verwijderd door 
vertegenwoordigers van de provincie. Dit moet opgenomen worden met de 
gemeente (Actie: Helen). 
Bij overleg met PB Ossenzijl op 9 juni was ook de OVKK (Overijsselse Krachtige 
Kernen) aanwezig. Deze geeft ondersteuning aan PB verenigingen. Wellicht ook 
nuttig voor PBKH. 
 

3. Verslag vorige vergadering 
N.a.v. verslag wordt wederom gesproken over de invulling van het bestuur. 
Helen zou eventueel wel bereid zijn voorzitter te worden, maar dan moet er een 
penningmeester gevonden worden. Twee namen komen naar voren. Irene en Helen 
gaan polsen (Actie: Irene en Helen). 
 

4. Verwelkoming Pieter de Haan 
Pieter legt kort uit wie hij is. Hij heeft als bedrijfsjurist gewerkt en is in 2017 met 
pensioen gegaan. Zijn vrouw en hij hebben eind 2018 het pand aan Kalenberg Noord 
33 gekocht. Ze wonen in Eindhoven, maar zijn vrijwel elk weekend en tijdens de 
vakanties in Kalenberg.  
 

5. Evaluatie Schouw en contact met gebiedscoördinator 
Aan de hand van de door Irene gemaakte lijst heeft op 10 mei jl. de schouw met 
William Prinsen plaatsgevonden. Aanwezig namens PB waren Helen, Irene en Gerrit. 
Aan William Prinsen is gevraagd op papier te zetten wat zijn bevindingen waren en 
welke acties en wanneer de gemeente gaat ondernemen om alle genoemde 
problemen aan te pakken. Helaas was er nog geen bericht van hem ontvangen op 10 



juni.1 
De sterke indruk bestaat dat de gemeente de meeste problemen op de langebaan 
schuift. Overwogen wordt om op 21 juni a.s. naar de Politieke Markt te gaan om daar 
ook de gemeenteraadsleden aan te spreken en te informeren over de problemen die 
PBKH ondervindt  (Actie: Gerrit). 
Het is echter van belang om nu eerst het verslag van William Prinsen te ontvangen. 
 
Gezien de passieve houding van de gemeente lijkt het niet verkeerd om ook via de 
publiciteit duidelijk te maken dat PBKH geen poot aan de grond krijgt bij de 
gemeente. Richard is bereid om hiervoor actie te ondernemen. Helen zal met hem 
overleggen (Actie: Helen). 
 

6. Evaluatie overleg met PB Ossenzijl i.v.m. vaar- en fietssnelheden gracht en fietspad. 
Helen, Irene en Peter hebben overleg gehad met PB Ossenzijl 
 
Fietspad 
Afgesproken is om blauwe borden te laten plaatsen waarop aangegeven staat dat het 
zowel een voetgangers- als fietspad betreft. Deze borden zouden zowel bij het begin 
van Noord en Zuid en bij de brug geplaatst moeten worden (en in Ossenzijl). 
Tevens wordt voorgesteld om op het fietspad een bord te spuiten met de tekst 
 “15 km per uur”. 
 
De organisatie “Alliantie Samen op het Fietspad”. Deze organiseert bijeenkomsten 
met belanghebbenden. Helen neemt contact op om na te gaan of dat wat voor ons is 
(Actie: Helen). 
 
Gracht 
Het bericht dat Helen naar Rijkswaterstaat gestuurd had, is doorgestuurd naar de 
Provincie. De Provincie gaat over de Kalenbergergracht. Helen gaat teruggebeld 
worden door de Provincie. 
Een van de problemen is da mensen niet weten hoe hard 6km/uur is. Wordt 
vervolgd. 
 

7. Dorpsvisie 
Er is nog niets van Thom vernomen. Pieter neemt contact met hem op (Actie: Pieter). 
 

8. Rondvraag 
Irene gaat na naar wie de adreswijziging van PBKH gestuurd moet worden (Actie: 
Irene). 
 

9. Sluiting 
Volgende vergadering [        ] 
 
 
AFSPRAKEN 

 
1 Op 13 juni is het verslag per mail ontvangen. 



 
Actie     Aanspreekpunt Wanneer 
Correcte inschrijving KvK Pieter Volgende 

vergadering 
UBO verklaring Pieter Volgende 

vergadering 
Werkgroep zendmast onder PB hangen Helen Volgende 

vergadering 
Verwijdering borden bij loswal opnemen 
met gemeente 

Helen Volgende 
vergadering 

Polsen kandidaten PB bestuur Irene en Helen Volgende 
vergadering 

Politieke Markt bijwonen op 21 juni Gerrit 21 juni 
Contact met Richard inzake publiciteit Helen Volgende 

vergadering 
Contact met Alliantie Samen op het 
Fietspad 

Helen Volgende 
vergadering 

Contact met Thom over Dorpsvisie Pieter Volgende 
vergadering 

Nagaan naar wie adreswijziging PB gestuurd 
moet worden 

Irene Volgende 
vergadering 

 
 
 
 

  



OVERZICHT LOPENDE ZAKEN 
 

 Onderwerp Status 
1 Bruggen Kalenberg (3) en 

Hoogeweg (1) 
 

2 Fietspad/bruggetjes 
- schilderwerk 
- verzakte tegels 
- scheuren 
- slecht deel op Noord 

 

3 Loswal 
- borden staan verkeerd 
- schilderwerk 
- verlagen beschoeiing 
- onrechtmatige aanlegplek jacht 
- aanlegringen 

 

4 Visplek Door K. van der Velde €13-15K 
toegezegd. Voorkeur: tussen brug en 
betonplaat 

5 Borden Zuidweg Staan klaar op de werf volgens Eric 
Jonk. 
Toezegging J. Schram dat ze er najaar 
2021 zouden staan. 

6 Parkeerproblemen 
- tekort parkeergelegenheid 
- onrechtmatig gebruik 
- verzakken kleine parkeerplaats 
- parkeerverbod bij T splitsing 
  (Amsterdammertjes      
terugplaatsen?) 
- meer toezicht parkeren Noord 
(alleen links van de weg) 

 

7 Laadpaal 
- Werkt niet en één is niet 
voldoende 

 

8 Steunmast  
9 Verlichting fietspad 

- Extra paal gewest op Zuid bij 
Lammert 

 

10 Berkenlaan 
- riolering ligt te laag/beneden 
waterpeil 

 

11 Bermen/maaibeleid  
12 Slechte staat asfalt Zuid en Noord 

(gat bij Gebr. Dolstra) 
 

   
   



 


