Notulen van de jaarvergadering van Oldebert, Vereniging van Dorpsbelangen Tolbert,
gehouden op 20 maart 2017 om 19.00 uur in De Postwagen te Tolbert
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezige bestuursleden:
Dhr. Martin Weerd
Dhr. Bonne de Boer
Dhr. Ynze Faber
Dhr. Geert Gjaltema
Dhr. Fokke Dijkstra
Mevr. Sytske Everink

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid (voor de jaarvergadering notulist)

Met kennisgeving afwezig:
Mevr. Mihra Haskovic
notulist
Mevr. S. de Jong
Dhr. M. Bouma
Mevr. B. Kaatee
Dhr. T. Seesing
Mevr. A. Linker
Dhr. W. Cazemier
Dhr. A. Schuttinga
Dhr. H. Nijland
Dhr. A.H. Lourens
Dhr. A. Jonkman
Mevr. R. Kruize
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet de aanwezigen van harte
welkom.
2. Ingekomen stukken
De secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken zijn.
3. Vaststellen agenda
Vanuit de vergadering worden geen nieuwe agendapunten aangedragen, zodat de agenda
wordt vastgesteld.
4. Mededelingen/ledenwerving
Na de vergadering zal Harma Boer, weervrouw bij RTV Noord een lezing over haar werk
geven.
De voorzitter doet tevens een oproep aan de aanwezigen, zo zij geen lid van Oldebert zijn,
om alsnog lid te worden en verwijst daartoe na de aanmeldingsformulieren.
De heer Piet de Vries meldt dat er nog kaartjes beschikbaar zijn voor Jan Henk de Groot
voor diens optreden op 26 maart 2017 in de CazemierBoerderij.
5. Bestuursverkiezing
De voorzitter geeft aan zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn van drie
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jaar. Deze mededeling wordt uiteraard gerespecteerd. Het bestuur vraagt of één van de
aanwezigen zich kandidaat zou willen stellen voor deze vacante bestuursfunctie. Er komt
echter geen reactie. Martin Weerd geeft vervolgens aan zich nog een half jaar beschikbaar
te willen stellen, in welke periode Oldebert de gelegenheid krijgt om een nieuwe
voorzitter te zoeken. De secretaris bedankt Martin Weerd voor zijn grote inzet voor en
betrokkenheid bij Oldebert in de afgelopen zes jaar.
De heer Albert Weggelaar stelt voor aan Oldebert om een profielschets te maken voor een
voorzitter, nu Oldebert de afgelopen periode een ‘stevige’ voorzitter heeft gehad met een
groot netwerk, bestuurlijke kwaliteiten en kennis van zaken. Het bestuur neemt dit
voorstel zeker in beraad.
6. Notulen jaarvergadering 2016
De secretaris neemt de notulen door. Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.
De heer Albert Weggelaar merkt op dat de milieuboer en de maaiwerkzaamheden van de
gemeente aan De Veenderij nog steeds op hetzelfde moment plaatsvinden. Toegezegd
wordt om dit punt mee te nemen in het overleg met wethouder Karin Dekker.
7. Jaarverslag secretaris 2016
De secretaris neemt dit verslag door. Er volgen enkele vragen/opmerkingen:
De heer S. Riepma merkt op dat de CazemierBoerderij soms wordt geschreven als
Cazemier Boerderij. Nu zij aan hun naamsbekendheid werken, wil hij dit nog even
opmerken. CazemierBoerderij wordt dus zonder spatie geschreven.
De heren S. Riepma en S. Cazemier vragen zich of de verplaatsing van het
spoorwegmonument in de ledenvergadering van 2015 ook aan de orde is geweest.
Wellicht dat dit een bottleneck in de communicatie richting leden is geweest.
Antwoord: het klopt dat dit punt tijdens de jaarvergadering 2016 is besproken; er is echter
alstoen niets besloten.
De heer S. Cazemier vraagt zich af welke verenigingen worden uitgenodigd voor een
jaarlijks overleg.
Antwoord: in principe alle verenigingen uit Tolbert, dan wel verenigingen buiten Tolbert
maar met veel leden uit Tolbert (bijv. Rijvereniging Nienoord). De lijst is echter nooit
helemaal compleet, dus input is altijd welkom. De secretaris zal de lijst met verenigingen,
zoals die thans bekend zijn bij Oldebert, op dienst verzoek aan de heer S. Cazemier
mailen.
8. Jaarverslag penningmeester 2016/begroting 2017
De secretaris neemt het verslag en de begroting door.
De heer S. Boetje vraagt zich af waarom de financiële stukken niet bij de uitnodiging
worden gevoegd. De heer Van Lelyveld geeft aan dat financiële stukken ook op voorhand
aan de leden kunnen worden gezonden. De heer S. Riepma geeft aan de financiële stukken
al door de kascommissie zijn goedgekeurd, en dat het dan sowieso geen enkel probleem
kan zijn om deze financiële stukken bij de uitnodiging voor de jaarvergadering te voegen.
Antwoord: het verslag 2015 staat bij het kopje ‘ANBI’ op de website vermeld. Het verslag
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2016 zal na goedkeuring daar eveneens worden geplaatst. Het bestuur zal zich nog
beraden over het al dan niet bijvoegen van de financiële stukken voor de jaarvergadering
2018.
Door de voorzitter wordt voorgesteld om de contributie voor 2018 te verhogen tot € 10,-bij een automatische incasso en tot € 11,-- bij een niet automatische incasso. De
vergadering stemt in met deze verhoging.
9. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft de cijfers 2016 bekeken en deze kloppen met het jaarverslag. De
kascommissie verleent de penningmeester, en het bestuur, décharge ten aanzien van de
cijfers 2016.
10. Benoeming leden van de kascommissie
De heren H. Jonkman en S. Riepma zijn niet-herkiesbaar. Vanuit de vergadering melden
zich de heren J. Engels en F. van Lelyveld aan als nieuwe leden van de kascommissie.
11. Verplaatsing Poiesz Supermarkt centrum Tolbert
De voorzitter geeft aan de hand van een kaartje de laatste stand van zaken door. In 2016
hebben er een achttal gesprekken plaatsgevonden met Poiesz, Martin Weerd, Anne Heerke
Lourens en wethouder Dekker, alsmede een bestuurlijk overleg met twee ambtenaren. Er
is nog geen definitief plan gereed. Vast staat wel dat Poiesz niet gaat verhuizen. Op 17
maart 2017 is er een ambtelijk overleg met Poiesz geweest en architect Peter van Dam
heeft het plan verder ontwikkeld. De financiële haalbaarheid is getoetst. De provincie
Groningen wil wel subsidiëren mits er een totaalplan ligt, en dat is nog niet het geval. Het
plan zoals dat thans voorligt, wordt binnenkort behandeld door B&W. De gemeente heeft
al wel de toezegging gedaan mee te willen werken op basis van het plan van Oldebert.
De heer F. van Lelyveld vraagt of de gemeente RO-voorwaarden heeft gesteld. De
gemeente heeft inderdaad eisen aan de verschijningsvorm gesteld; dus bijvoorbeeld geen
schoenendoos. Bovendien moet het pand aan de redelijke eisen van welstand voldoen en
in de sfeer van BINN Wonen of De Postwagen worden opgetrokken. Het pand mag
daarnaast niet hoger zijn dan de Postwagen en de bevoorrading zal aan de Hoofdstraat
dienen plaats te vinden.
De heer S. Riepma wil toch even gezegd hebben dat hij alle waardering heeft voor
Oldebert dat zij dit punt al zover heeft gebracht.
12. Rondvraag
De heer J. Engels merkt op dat als je de bus Groningen-Leek-Tolbert neemt (halte
Bousemalaan), dat er dan op de informatiesite van het openbaar vervoer komt te staan dat
het Bousemalaan Leek is in plaats van Bousemalaan Tolbert.
Antwoord: De secretaris zal de Projectorganisatie HOV Leek hiervan in kennis stellen en
om opheldering vragen.
De heer A. Weggelaar vraagt zich af waarom Oldebert niet meer doet via social media,
zoals bijvoorbeeld via Facebook.
Antwoord: Oldebert heeft al een Facebookpagina. Het bestuur zal bekijken wat zij nog
kan doen om hier meer bekendheid aan te geven.
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De heer A. Weggelaar geeft aan in de wandelgebieden bankjes te missen.
Antwoord: Oldebert heeft twee bankjes in eigendom. Van één bankje is de voet kapot.
Deze voet is ook niet meer te leveren. Echter, vanuit de gemeente is al aangegeven dat zij
niet content zijn met bankjes van anderen in openbare ruimten. Dit geldt ook voor het
bankje bij de Kerk. Toch zal Oldebert het punt van het plaatsen van bankjes wederom met
mevrouw K. Dekker bespreken.
De heer F. van Lelyveld vraagt of het bordje met de tekst “Parkeren Postwagen” kan
worden vervangen door een bordje met de tekst “Parkeren”.
Antwoord: Oldebert gaat overleggen met de heer L. Mulder. Deze heeft al eens
aangegeven dat men vrij bij de Postwagen kan parkeren.
De heer S. Boetje heeft een vraag over de CO2-opslag bij Boerakker.
Antwoord: Oldebert weet hier niets van. Ook dit punt zal Oldebert aankaarten in het
bestuurlijk overleg met gemeente en mevr. K. Dekker.
De voorzitter meldt dat hij door Henk Hofman van Novatec is benaderd om mee te denken
inzake het creëren van publiciteit met betrekking tot het feit dat Novatec aan de
buitenzijde van haar pand een AED zal plaatsen.
Daarnaast is de voorzitter tezamen met Anne Heerke Lourens door de gemeente
uitgenodigd inzake de detailhandelsvisie. De uitkomst daarvan is in ieder geval dat er zich
geen supermarkt mag vestigen op de locatie Netam/Hofman. Poiesz had tegen dit
voornemen ook al meteen bezwaar ingediend.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun
komst. De aanwezigen worden uitgenodigd te blijven zitten voor de presentatie van
weervrouw Harma Boer. Deze geeft aansluitend een zeer interessante en geanimeerde
presentatie over haar werkzaamheden.
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