Jaarverslag 2017 / Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert.
Geachte leden,
In dit beknopt jaarverslag kunt u lezen waar het bestuur van Oldebert zich in 2017
onder anderen mee bezig heeft gehouden.
Enkele hoogtepunten, die verderop nader toegelicht zullen worden:
 Nijjoarsveziede, gehouden op 7 januari 2017, Cazemier Boerderij Tolbert
 Definitieve oplevering keerlus Bousemalaan/Oldebertweg te Tolbert
 Oldebert helpt Novatec bij introductie van de 15e AED in de Gem. Leek
 Oplossing voor het uitzicht op Novatec, na klachten overburen aan de Oldebertweg
 Afsluiting Tolbertervaart, nog geen duidelijkheid hierover
 Bezoek van het College van B&W met ambtenaren aan Tolbert op 5 oktober 2017
 Nieuwbouwplannen Poiesz gepresenteerd op 6 november 2017
 14e Kerstmarkt, 9 en 10 december 2017 in de HJC Manege, Tolbert
Algemeen:
Oldebert telde eind 2017 zo’n 310 leden.
De jaarvergadering was op 20 maart 2017 in De Postwagen te Tolbert, met na afloop
van de vergadering een lezing over ”het weer” en wat daar zoal bij komt kijken door
Harma Boer, weervrouw van RTV Noord.
Martin Weerd geeft aan zich niet herkiesbaar te stellen als voorzitter.
De samenstelling van het bestuur vanaf 20 maart 2017 is als volgt:
Functie:
Naam:
Aftredend per:
Voorzitter
Martin Weerd a.i.
vanaf september 2017
Secretaris
Bonne de Boer
2019
Penningmeester
Ynze Faber
2018
Algemeen
Geert Gjaltema
2019
Algemeen
Sytske Everink
2018
Algemeen
Fokke Dijkstra
2018
Notulist
Mihra Haskovic
tot december 2017

Nijjoarsveziede 7 januari 2017:
Tijdens de zeer goed bezochte Tolberter Nijjoarsveziede in de CazemierBoerderij op
zaterdag 7 januari werd voor de elfde keer de Tolberter Erepenning uitgereikt. En de
winnaar is geworden Piet de Vries! Dit voor zijn vele verdiensten voor het dorp Tolbert,
voorzitter Projectcommissie voor restauratie van de huidige CazemierBoerderij.
Muziek- en vertelhappenings, Handelsvereniging Tolbert en de Oudejaarsclub, boek
”van Gogh los”, om Tolbert te promoten, etc.
Die vele verdiensten, zijn positieve en nimmer aflatende inzet en inspanningen worden nu
beloond met deze ereprijs!

Omdat Piet de Vries op skivakantie was, werd via een Skype-verbinding contact gelegd.
In het bijzijn van haar moeder Bindu Mulder-De Vries en wethouder Karin Dekker werd de
erepenning tevoorschijn getoverd die Roby aan haar opa Piet mag overhandigen.
De organiserende verenigingen presenteerden verder hun plannen 2017.

Realisatie van de keerlus Bousemalaan/Oldebertweg:
Naar aanleiding van klachten omwonenden zijn er nog een aantal aanpassingen
aangebracht aan de keerlus bij de Bousemalaan/Oldebertweg te Tolbert.
Ook kwamen er klachten over het niet uitdoen van de motoren en de verlichting van de
bussen, vooral dat laatste kan hinderlijk zijn voor het verkeer.

Oldebert helpt Novatec bij introductie AED, bij de Kringloopwinkel:
Op vrijdag 21 april 2017 is op feestelijke wijze de vijftiende AED in gebruik genomen in de
gemeente Leek. Deze hangt aan de buitengevel van de Kringloopwinkel van Novatec aan
de Oldebertweg 60 in Tolbert. De officiële opening werd verricht door wethouder Hans
Morssink van de Gemeente Leek in het bijzijn van vele belangstellenden, die ook kennis
konden nemen van hulpdiensten als Ambulance, Brandweer en Politie. Na de officiële
ingebruikstelling verzorgde GroningenHartveilig in de kantine van Novatec een presentatie
over reanimatie. Er werd uitgelegd hoe het netwerk van burgerhulpverleners HartslagNu
werkt. Mensen met een reanimatiecertificaat kunnen zich als burgerhulpverlener
aanmelden bij dit netwerk.

Snelle en aanvaardbare oplossingen bij Novatec, na klachten overburen:
Een aantal buurtbewoners aan de Oldebertweg (tegenover
de ingang bij Novatec) hebben in april Oldebert gevraagd te
willen bemiddelen richting Novatec. De problemen waren
o.a.: overvolle grote papiercontainers (daardoor waait papier
etc. door de buurt), grote stapel met pallets, dus lelijk
aanzicht vanuit de woningen.(woongenot)
Martin Weerd, interim voorzitter van Oldebert heeft
toen contact opgenomen met Novatec, die direct bereid
waren naar oplossingen te zoeken.
Half mei heeft er een gesprek tussen alle partijen
plaatsgevonden en daaruit zijn de volgende oplossingen gekomen:
 de open papiercontainer wordt een afgesloten type
 plaatsing van een complete coniferenhaag langs de afrastering (voor/links/rechts)
 pallets worden verwijderd

Afsluiting Tolbertervaart met landbouwsluis:
De goede en definitieve oplossing voor afsluiting van de Tolbertervaart is nog in volle
gang. Er zijn over en weer emails verstuurd zonder overleg en coördinatie naar bewoners
en aanwonenden aan de Tolbertervaart, maar er zijn nog geen oplossingen. Duidelijk is
het allemaal niet en ook zijn bewoners het niet met elkaar eens. Oldebert wil vanaf
heden nadrukkelijk hierbij betrokken zijn, omdat het in de communicatie fout lijkt
te lopen. In het najaar zou de Gemeente Leek hierop terugkomen, hetgeen niet is
gelukt en dus schuift dit door naar 2018. Oldebert blijft e.e.a. kritisch volgen.

Bezoek van het College van B&W met enkele ambtenaren, aan Tolbert:
Op donderdagavond 5 oktober 2017 bezocht een delegatie van de Gemeente Leek
ons dorp. Er werd eerst een rondgang door het centrum van Tolbert gemaakt, om
enige aangegeven knelpunten onder de aandacht te brengen. Daarna vond een
kennismaking in De Postwagen plaats, alwaar zo’n 30 aanwezigen met het Gemeente
bestuur konden discussiëren, nadat men zich aan elkaar had voorgesteld.
Daar kwamen direct wel wat aandachtpunten naar voren, hetgeen door Openbare
Werken wordt opgepakt. Daarnaast zal Oldebert wethouder Karin Dekker regelmatig
informeren over zaken, die Tolberters ons laten weten.
Na een hapje en drankje, ging iedereen weer huiswaarts.

Poiesz Vastgoed presenteert Nieuwbouwplan op 6 november 2017:

Zo’n anderhalf jaar geleden heeft Oldebert het initiatief genomen om met alternatieve
plannen te komen, om de Poiesz supermarkt te behouden voor het centrum van Tolbert.
Ondernemers/middenstand en bewoners wilden niet dat de Poiesz ging verhuizen naar de
voormalige huishoudschool.
Oldebert heeft toen een plan A en een plan B ontwikkeld, hiervoor hebben zich met name
Geert Gjaltema en Martin Weerd (Oldebert) en Peter van Dam van Waterman Architecten
Tolbert, sterk gemaakt.
De Gemeente Leek is er later bij betrokken en hebben toen met de Poiesz directie de
plannen verder uitgewerkt, hetgeen nu een mooi plan heeft opgeleverd.
De Gemeente wilde veel groen terugzien en het centrum aantrekkelijk maken qua
infrastructuur, hiervoor trekken zij € 200.000,00 uit. De verdere financiering wordt door
Poeisz Vastgoed geregeld. Twaalf bewoners(Wold & Waard) moeten naar elders
verhuizen, hetgeen in goed overleg gaat gebeuren.
De 3 ondernemers(Snackbar, Bakker van Esch, Koetsier) kunnen in het voormalige gebouw
van de Poiesz een ruimte huren of kopen, zodat ook die voor het centrum behouden
blijven, maar dan moeten ze hiermee wel akkoord gaan.
Hiermee zijn aan de 3 eisen van de Poiesz voldaan, nl.:
• groter winkeloppervlak (minimaal 1200 m2)
• meer parkeerplaatsen en ruimer
• betere plaats van de bevoorrading, hetgeen ook vele bewoners en middenstanders op
prijs zullen stellen

14e Kerstmarkt, 9 en 10 december 2017 in de HJC Manege, Tolbert:
Opnieuw heeft Oldebert deelgenomen, om onze vereniging onder de aandacht te
brengen en de maquette te laten zien van de Nieuwbouwplannen Poiesz Supermarkt.
Veel nieuwe leden bracht het niet op, maar het was wel weer gezellig en meedoen is
toch ook belangrijk.

toch?

Januari 2018,
Bonne de Boer,
secretaris Oldebert

