NOTULEN van de jaarvergadering van Oldebert, Vereniging van Dorpsbelangen
Tolbert, gehouden op 13 maart 2018 om 19.30 uur in het Dorpshuis te Tolbert
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezige bestuursleden:
Dhr. Bonne de Boer
Dhr. Fokke Dijkstra
Dhr. Ynze Bakker
Dhr. Geert Gjaltema
Mw. Sytske Everink
Mw. Anja Linker

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid (notulist jaarvergadering)
aspirant bestuurslid

Afwezig met kennisgeving:
Mw. Barbara Postema-Korringa (aspirant bestuurslid)
Ferdinand van Lelyveld
Kinke deWeerd-Koot
Siepie de Jong
Bas van Esch
Be Bosman
Ton Seesing
Meindert Rozema
Wietze Venema
Meindert Bouwma
Bianca Kaatee
Sicco Cazemier
John vd Velde

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.
2. Ingekomen stukken
De secretaris meldt dat er een tiental leden kenbaar hebben gemaakt de jaarvergadering
niet bij te wonen. Zie hierboven.
3. Vaststellen agenda
De voorzitter meldt dat bij punt 5 (bestuursverkiezing) nog Barbara Postema-Korringa
dient te worden toegevoegd. Eerst na het rondmailen/bezorgen van de uitnodiging voor de
jaarvergadering is bekend geworden dat zij tot het bestuur wenst toe te treden. Voor het
overige wordt de agenda vastgesteld.
4. Mededelingen/ledenwerving
De voorzitter meldt dat onder punt 6 (notulen jaarvergadering 2017) wordt teruggekomen
op de vragen zoals als toen kenbaar gemaakt. Tevens wordt gemeld dat een delegatie van
de gemeente Leek op maandag 9 juli 2018 wederom een bezoek aan Tolbert zal brengen.
Verzocht wordt aan de aanwezigen deze datum alvast in hun agenda te noteren.
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5. Bestuursverkiezing
Anja Linker en Barbara Postema hebben aangegeven het bestuur van Oldebert te willen
versterken. De aanwezigen wordt gevraagd of zij hiertegen bezwaar hebben. Nu niemand
van de aanwezigen aangeeft dat te hebben, is de benoeming van Anja Linker en Barbara
Postema als bestuursleden van Oldebert een feit. Ynze Faber, Fokke Dijkstra en Sytske
Everink, aftredend volgens rooster, hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. Ook dit
ontmoet geen bezwaar.
6. Notulen jaarvergadering 2017
De heer Korringa vraagt het bestuur of het overleg met de verenigingen al heeft
plaatsgevonden en of dit iets heeft opgeleverd. De secretaris geeft aan dat er een overleg
met de verenigingen heeft plaatsgevonden, dat dit jaarlijks zal geschieden, maar tot op
heden nog niet veel resultaat heeft opgeleverd, maar de intentie er wel is om meer samen
te werken/te ondernemen.
De voorzitter geeft vervolgens antwoord op de vragen zoals gesteld tijdens de
jaarvergadering 2017.
- bushalte Bousemalaan op informatiesite van het OV te Leek in plaats van Tolbert:
Dit punt is aan het HOV doorgegeven en inmiddels gewijzigd.
- Oldebert en social media:
De voorzitter geeft aan dat Oldebert over een Facebookpagina en Twitteraccount
beschikt en dat Barbara Postema de Facebookpagina gaat beheren en Anja Linker
gaat twitteren.
- bankjes (wandelgebieden): bij de kerk:
Oldebert had 1 bankje in eigendom; de gemeente 3. De gemeente heeft ‘haar’ bankjes
inmiddels verwijderd (er hoeft zodoende dus geen onderhoud meer te worden gepleegd
door de gemeente). Toegezegd is dat er twee nieuwe onderhoudsarme bankjes voor terug
komen. Deze zijn in week 11 geplaatst.
- bordje ‘parkeren Postwagen’:
Dit bordje is inmiddels in overleg met de heer Louwe Mulder gewijzigd in ‘Parkeren’,
zodat voor een ieder duidelijk is dat bij de Postwagen geparkeerd kan worden ook al
bezoekt men de Postwagen/Manege niet.
- CO2-opslag Boerakker
De voorzitter geeft aan dat er op dit moment geen sprake van CO2-opslag is.
- De voorzitter geeft voorts nog aan dat inzake de detailhandelsvisie/Poiesz, Oldebert
geen partij is. Oldebert heeft indertijd alleen een aanzet gegeven tot de ontwikkeling
van de huidige plannen.
7. Jaarverslag secretaris 2017
De voorzitter neemt het jaarverslag door. De heer Boetje vraagt, nu er in het verslag staat
dat dit een beknopt verslag is, of er ook een uitgebreider verslag is. De voorzitter geeft aan
dat er geen uitgebreider verslag is, waarna geconcludeerd wordt dat het woord “beknopt”
in toekomstige jaarverslagen achterwege kan blijven.
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8. Jaarverslag penningmeester 2017 en begroting 2018
De penningmeester neemt het verslag kort door. Vervolgens worden het jaarverslag en de
begroting goedgekeurd.
9. Verslag kascommissie
Nu de heer F. van Lelyveld afwezig is, doet de heer J. Engels verslag van de kascontrole.
De financiële stukken zijn hen van tevoren digitaal gemaild door de penningmeester,
hetgeen op prijs werd gesteld. Tevens bevestigt de heer Engels dat de financiële gegevens
een getrouw beeld geven en dat de jaarrekening wordt goedgekeurd. Oldebert is een
financieel gezonde vereniging die het jaar 2017 met een positief saldo heeft afgesloten. De
kascommissie stelt derhalve aan de vergadering voor om de penningmeester, en daarmee
het bestuur, décharge te verlenen. De vergadering besluit als zodanig.
10. Benoeming leden van de kascommissie
Zowel de heer van Lelyveld als de heer Engels hebben aan de penningmeester kenbaar
gemaakt ook voor 2018 als kascommissieleden beschikbaar te zijn. De heer Korringa
biedt zich als reservelid aan.
11. Verplaatsing Poiesz Supermarkt centrum Tolbert
De voorzitter geeft in het kort aan wat de huidige stand van zaken momenteel is. De
Poiesz heeft inmiddels twee nieuwsbrieven rondgemaild. Eén eind december 2017 waarin
kenbaar wordt gemaakt dan men nog in gesprek moet gaan met drie ondernemers en Wold
& Waard. Het herhuisvesten van de drie betreffende ondernemers is een heikel punt. De
tweede nieuwbrief is, nadat de voorzitter heeft verzocht of er nog iets nieuws te melden
viel, op 13 maart 2018 rondgemaild. Kort samengevat komt het erop neer dat Poiesz de
betrokkenen een voorstel heeft gedaan en dat men wacht op terugkoppeling. De tijd begint
echter te dringen want het moet 1 april 2018 duidelijk zijn of de drie ondernemers met
Poiesz verder willen, dan wel niet. Willen ze dat, dan dient de gemeente het plan nog goed
te keuren en die beslissing ligt nog bij de huidige gemeente. Ook de vervolgens te volgen
procedures, bezwaarschriften, etc.. Als de oude gemeente een en ander in gang heeft
gezet, loopt het in de nieuwe gemeente door. De heer M. Weerd geeft nog aan dat er bij
wethouder Karin Dekker begin februari op aangedrongen is een bespreking met de
ondernemers en Poiesz te regelen. Klaarblijkelijk heeft zij aan dit verzoek gehoor
gegeven. De huidige ontwikkeling ten aanzien van de 3 Jumbo’s in Leek/Tolbert doet
echter het vermoeden rijzen dat de Poiesz naar de locatie van de Jumbo aan de
Waezenburglaan zal verhuizen en de Jumbo zich zal vestigen op het Netamterrein. Het is
niet meer dan een vermoeden.
12. Rondvraag
De heer B. Dijkstra geeft aan dat de straatverlichting (LED-verlichting) aan (onder
andere) de Zuiderweg ’s avonds na 24.00 uur en tot 6.00 uur helemaal uit is. Bovendien
schijnen door de LED-verlichting de lantaarnpalen minder fel als deze aan zijn. Dit is een
slechte zaak, met name voor de veiligheid. Hij heeft inmiddels een klachtenformulier
ingediend bij de gemeente, maar dat heeft tot op heden nog geen resultaat gehad. De
gemeente heeft indertijd alleen een brief gezonden aan bewoners waarin werd gesteld dat
de lantaarnpalen werden vervangen en dat na 24.00 uur de verlichting uit gaat. Het betreft
dus een eenzijdige actie van de gemeente. Mevrouw Rianne Vos (raadslid PvdA) reageert
hierop door te stellen dat besparing en duurzaamheid de reden voor deze actie waren. Zij
zegt toe het punt van de verlichting bespreekbaar te maken binnen de fractie. Indien daar
geen vervolgactie uit voortvloeit richting Oldebert, mag Oldebert haar daarop aanspreken.
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De heer J. Snijder geeft aan dat door vrachtwagens de bermen kapot worden gereden aan
de Leuringslaan/Oldebertweg. Waarom gaan deze vrachtwagens niet bij de ijsbaan eruit,
is zijn vraag. Vrachtwagens hebben kennelijk te weinig ruimte als ze vanuit het
industriepark Oldebert richting Leek gaan en rijden gedeeltelijk over de trottoirbanden en
over de “berm”. Gaat men richting De Holm dan gebeurt hetzelfde bij de
Oldebertweg/zuidzijde. Komt men vanaf de Leuringslaan vanuit het dorp in de richting De
Holm dan gebeurd hetzelfde op hoek Leuringslaan/* Oldebertweg. De verkeersdruppel in
de Oldebertweg is kennelijk te klein voor de huidige grootte van de vrachtwagens. Wat
het uitrijden bij de ijsbaan betreft zit je met het probleem dat het in een bocht van de
Oldebertweg is hetgeen de verkeersveiligheid niet ten goede komt.
De heer S. Boetje merkt op dat er bij de keerlus aan de Oldebertweg/Bousemalaan nog
steeds een groot bord van HOV staat in verband met de aanleg van de keerlus. Dit bord
staat er voor niets. Immers, de buslus is al een feit. De penningmeester heeft vanuit zijn
woning zicht op dit bord en geeft aan dat hij al meerdere malen contact heeft gehad met de
gemeente, teruggebeld zou worden door de gemeente, nog maar een keer heeft gemaild,
maar tot op heden zonder resultaat. Mevrouw Rianne Vos gaat ook dit punt navragen.
De heer S. Boetje vraagt of het overleg met B&W 2017 nog iets heeft opgeleverd. De
voorzitter geeft aan dat op een aantal opmerkingen/vragen door de gemeente inmiddels
stappen zijn ondernomen, maar dat er toch nog wel aan aantal dingen zijn blijven liggen.
Een geldkwestie zijdens de gemeente. Oldebert houdt een lijstje bij voor wethouder Karin
Dekker. Op die lijst staan nog 8 punten. Oldebert zal deze bij een volgend overleg
wederom aan de wethouder voorleggen. Mochten er aanwezigen zijn die nog punten
hebben voor dit lijstje, dan worden zij verzocht dit per mail aan Oldebert kenbaar te
maken. In ieder geval de heer Korringa zegt toe dit te zullen doen.
De heer A. Weggelaar heeft drie punten:
1) waarom staan er waarschuwingsborden voor vogelgriep in de wijk Sintmaheerd?
2) de firma Hoeksema geeft teveel milieuzakken. Je levert er één in en je krijgt er
bijvoorbeeld een zestal voor terug. Dat is toch zonde?
3) onkruidbestrijding gemeente Leek erg slecht. De gemeente doet dit niet meer zelf
en heeft de onkruidbestrijding uitbesteed.
De heer Heemstra (Oldebertweg) merkt op dat de buslus zeker in het begin geen succes
was. Er komen twee bussen. De eerste bus stopt keurig op de buslus, maar de tweede bus
liet mensen aan de zuidkant eruit, waardoor deze achter de bus langs de weg moesten
oversteken. Erg onveilig dus. De tweede bus rijdt niet meer. De vraag van de heer
Heemstra is of dit altijd zo zal blijven of dat deze tweede bus toch weer terugkeert. De
voorzitter zegt toe dat Oldebert hierover informatie te gaan inwinnen bij het HOV.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun
komst. De aanwezigen worden uitgenodigd te blijven zitten voor een optreden van Bert
Solo.
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