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Bestuur PB -RheezeDiffelen
Voorzitter: Enrico Hans
Secretaris: Gert-Jan Mulder
Penningmeester:
Gerrit Hutten
Overige bestuursleden:
Marike Kremer
Erik Pullen
Janny vd Veen
Caroline Postema
Bert Lennips
Bennie Bolks

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarHet bestuur stelt de nieuwe
lijkse ledenvergadering. Deze vindt
kandidatenbestuursleden aan u voor nl;
plaats op dinsdagdag 27 maart a.s. om
20.00 uur in de kantine van Camping
“Boslust” te Rheeze.
Dhr. A. Veurink Rheezerweg 58
De notulen van de vorige ledenvergade- Dhr. B. Wiltink Rheezerweg 82
ring plus het financieel verslag zullen
deze avond ter inzage liggen.
Mocht u hier tegen bezwaar hebben en dan
alsnog een tegenkandidaat voor willen
De agenda ziet er als volgt uit:
stellen, dan verzoeken wij u dit voor 20
maart a.s. kenbaar te maken bij Enrico
1. Opening
Hans. (Voorzitter)
2. Notulen van de ledenvergadering
5. Behandeling van de Nieuwsbrief (nr.10)
van 24 maart 2011
6. Rondvraag
3. Financieel verslag
7. Sluiting
4. Bestuurswisseling
Na het officiële gedeelte zal Hartveilig
Dit jaar zullen na respectievelijk 4 en 8
Hardenberg aan die gene die een cursus
jaar zitting hebben genomen in het bereanimatie gevolgd hebben en zich voor 1
stuur, aftreden dhr. G Hutten en dhr. GJ februari 2012 hebben aangemeld, de pasjes
Mulder.
voor de AED’s feestelijk overhandigen .

Contributie/Aanmelden nieuwe leden
Bij de meesten van u wordt de contributie (7,50 euro) per automatische incasso
afgeschreven. Deze afschrijving heeft inmiddels eind januari 2012 plaatsgevonden en zal ook de komende jaren steeds in deze periode zijn. Er zijn nog leden
waar de contributie persoonlijk wordt gehaald, dit is inmiddels gedaan of zal een
dezer weken plaats vinden. De bestuursleden zouden graag zien dat u de contributie voor het volgende jaar per bank of per automatische incasso zou betalen .
Dit scheelt veel administratieve rompslomp en de bestuursleden komen nog
vaak voor dichte deuren. Ook hebt u dan niet meer de kans dat de contributie
vergeten wordt te betalen. Hebt u de mensen die de contributie ophalen gemist,
of bent u geregistreerd inwoner van Rheeze/Diffelen en nog geen lid maar wilt u
dit wel worden, neem dan contact op met onze penning meester. Het telefoonnummer en het adres vindt u achter in deze nieuwsbrief.
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Vragen aan en rondgang met de gemeente
Plaatselijk Belang maakt elk jaar een rondgang door Rheeze en Diffelen. Dit gebeurt met
onze contactambtenaar en de wijkbeheerder (BOR).
Omdat wij als bestuur natuurlijk niet alles kunnen zien, vragen wij u om punten, waarvoor de
aandacht van de gemeente nodig is, door te geven aan een van de bestuursleden.
Voor het komende jaren heeft de gemeente onder voorbehoud de volgende onderhoud
werkzaamheden in de planning voor Rheeze/Diffelen:
Straatnaam:

1. Bollenkolkpad (fietspad)
2. Schalmmaatdijk (fietspad)
3. Stuwdijk fietspad

Te nemen maatregel: 1. Overlagen SMA
2. Plaatselijk herstel overlagen SMA
3.Overlagen fietspad met een SMA
Van/Tot:

1. Veldbrakenweg / Volkstuinen
2.Marsweg / Rheezerweg
3.brug over Vecht/ Hardenbergerweg

Wanneer:

1. 2011
2. 2012
3. 2013

Ook dit jaar weer zijn er ter verbetering van de bermen zogenaamde grasbetonklinkers
aangevraagd maar doordat de gemeente hiervoor een vast budget heeft en de vraag vanuit
de gemeente opnieuw groot is kan de gemeente niet overal de benodigde gras beton klinkers
leggen. Wel heeft de gemeente gezegd dat er geen gevaarlijke situaties mogen ontstaan
door het ontbreken van deze gras klinkers. Tijdens de rondgang is de Gemeente door het
bestuur op een aantal in punten gewezen die in onze ogen gevaarlijk zijn en aandacht
vragen. Wel is toegezegd dat er aan de Grote Beltenweg grasklinkers langs de buitenbocht
bij de zandverstuiving worden gelegd i.v.m te weinig uitwijk mogelijkheden. Ook is er opnieuw
aandacht gevraagd voor “het Pontje” dat deze meer gebruiksvriendelijker gemaakt kan
worden.

Georganiseerde activiteiten 2010/vooruitblik 2011

Er is aangegeven door de gemeente dat particulieren voor eigen uitritten grasbetonstenen
geleverd kunnen krijgen, maar dan dienen die er wel zelf ingelegd te worden. Wanneer er
belangstelling voor is kunt u dit doorgeven aan een van de bestuursleden, wij maken dan een
inventarisatie en melden dit bij de BOR.
Als u zaken heeft, die direct onder de aandacht gebracht moeten worden, zoals bijv. zeer
slecht wegdek, vernielingen etc., dan kunt u dit ook zelf bij de gemeente melden.
Het telefoonnummer hiervoor is 0523-271010 Voor al uw andere vragen aan de gemeente
kunt u het nieuwe nummer 140523 kiezen.

Inzameling LandbouwPlastic
Het afgelopen jaar 2011 is begonnen met een proef om gratis landbouwfolie op te laten
halen in Rheeze/Diffelen. Dit is een daverend succes geworden. Er werd door iedereen
heel positief op gereageerd. Zaterdag 14 april (zaterdag na Pasen) zal opnieuw de mogelijkheid zijn uw landbouw plastic in te leveren. Dit kan net als vorig jaar bij de fam. Pullen
aan de Rheezerweg 113
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Groene Diensten
De gemeente Hardenberg en Landschap Overijssel zijn al enkele jaren bezig, met projecten
voor het verbeteren van het landschap door aanleg en/of herstel van landschapselementen.
Middels dit bericht laten wij u weten dat de gemeente Hardenberg inmiddels is begonnen
met de uitvoering van Groene Diensten, waardoor ook het beheer van het landschap voor
een vergoeding in aanmerking komt.
Hoe werkt het?
Grondeigenaren die een landschapselement willen aanleggen, beheren of onderhouden,
dragen bij aan behoud van het unieke Hardenbergse landschap waar alle burgers en bezoekers van kunnen genieten. Maar zij dragen ook bij aan het behoud van de biodiversiteit in
onze gemeente Zij leveren in feite een groene dienst aan de samenleving. Het is logisch dat
de grondeigenaar ook wordt betaald voor deze dienst. Dat kan met de beloning binnen
Groene Diensten.
Groene Diensten worden door de gemeente aangeboden op basis van een visie op het
landschap vastgelegd in een Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Met Groene en Blauwe
Diensten geven gemeente, provincie Overijssel en anderen, een vergoeding aan grondeigenaren voor het beheer en onderhoud van de landschapselementen op hun grond. Zo dragen
we allemaal ons steentje bij en houden we samen Hardenberg mooi. Eigenaren kunnen een
overeenkomst sluiten voor het beheren van hun landschapselementen gedurende 21 jaar
en ontvangen daarvoor een jaarlijkse kostendekkende vergoeding. Ook aanleg en herstel
van landschapselementen kunnen via Groene Diensten gefinancierd worden
Om te garanderen dat deze financiering voor 21 jaar is gegarandeerd heeft de gemeente
een landschapsfonds opgericht. De gemeente, de provincie Overijssel, particuliere organisaties en bedrijven vullen dit fonds. Op dit moment is een bedrag van ruim € 6 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van Groene Diensten binnen de gemeente Hardenberg.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Stichting Groene en Blauwe Diensten
Overijssel.
Mocht er naar aanleiding van dit artikel belangstelling zijn en zou u meer uitleg wensen, dan
kan Plaatselijk Belang proberen een informatie avond te beleggen. Hebt u interesse, meld u
zich dan bij een van onze bestuursleden.

Vooraankondiging fietspuzzeltocht
Ook dit jaar zal er door Plaatselijk Belang Rheeze en Diffelen weer een fietspuzzeltocht
georganiseerd worden en wel op dinsdag 19 juni.
Vorig jaar is deze puzzeltocht op zaterdagmiddag georganiseerd maar omdat de opkomst
toen zeer klein was, is besloten om dit toch weer op dinsdagavond te doen.
Het startpunt zal zijn bij camping de Klashorst tussen 18.00 en 19.00 uur en we zullen
eindigen bij camping Boslust waar we met elkaar nog even wat zullen drinken en de
prijsuitreiking plaats zal vinden.
De kosten bedragen 2,00 euro p/p, dit is inclusief een consumptie
Noteer deze datum alvast in uw agenda! Er zal een route van circa 15 kilometer worden
uitgezet.
We hopen dit jaar op een grote opkomst van jong en oud!
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AED´s
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er de laatste maanden veel is gebeurd op het gebied van
cursus en plaatsing van de AED’s.
De 7 bestelde AED’s zijn inmiddels opgehangen en klaar voor eventueel gebruik. Ook hebben
de vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor een AED cursus deze met succes gevolgd.
Als het goed is, hebben deze vrijwilligers zich ook aangemeld via de website zodat ze tijdens
een noodgeval een sms oproep krijgen via hun mobiel.
Er is voordat groene licht werd gegeven met het levering van 7 AED’s via Hart Veilig Hardenberg een gedegen onderzoek geweest van uit het PB bestuur naar wat voor ons gebied het
best en meest gedragen systeem zou zijn. Als bestuur waren we ons er zeer van bewust dat
we het geld dat aan ons is toevertrouwd niet zomaar konden en mochten uitgeven aan het
eerste beste systeem. Hierdoor leek het soms dat er weinig schot in de zaak zat maar niets
was minder waar. Het bestuur staat nu dan ook volledig achter de huidige keuze van AED’s.
Er is vanuit het bestuur gekozen voor een AED werkgroep die op eigen initiatief, maar wel
onder de paraplu van het Plaatselijk Belang, de dagelijkse leiding van de AED’s op zich
neemt. Jan Nijhuis is als AED Coördinator voor deze groep het aanspreekpunt.
Ons Plaatselijk Belang heeft met de 7 AED’s een unieke positie, waar andere dorpskernen of
buiten gebieden het met 1 soms 2 AED’s moeten doen hebben wij met de 7 AED’s een voor
zover dit mogelijk is perfecte dekking kunnen realiseren. Ook het aantal vrijwilligers (bijna 100)
is gezien het aantal inwoners van ons gebied boven alle verwachting. We kunnen daarom ook
met trots zeggen dat de Noaber plicht van de bewoners van Rheeze en Diffelen nog breed
wordt gedragen en ons allemaal aan het Hart gaat.
Hartveilig Hardenberg zal na het officiële gedeelte van de jaarlijkse ledenvergadering het programma verdere invulling geven en aan alle vrijwilligers die de cursus gevolgd hebben een
pasje uitreiken waarmee in geval van nood de AED kast kan worden geopend. Er zijn vrijwilligers die geen lid zijn van het plaatselijk belang, deze mensen zijn nu natuurlijk ook van harte
welkom, en hebben als het goed is, al via de werkgroep een uitnodiging ontvangen.
Waarschijnlijk hebt u al wel diverse AED’s in Rheeze Diffelen zien hangen maar voor de goede orde hier nog even een opsomming van de plekken waar ze zijn opgesteld.
1. Hek inrit Pannenkoeken Restaurant “ de Rheezerbelten”
2. Voorgevel restaurant “Jungle Avonturen Camping”
3. Links naast gemetselde pilaar inrit “Sprookjes Camping “de Vechtstreek”
4. Zijgevel schuur “Houthandel Woertink”
5. Zijgevel kantine camping “De Vechtvallei”
6. Zijgevel schuur ” Aspergeboerderij Het Nijenhuis “
7. Tegenover achtergevel woonhuis Fam. Kremer Grote Esweg
Jaarlijks zullen er herhaling cursussen gegeven worden, hiervoor krijgt u vanzelf bericht van
de Werkgroep AED’s. Mochten er nog mensen zijn die zich toch nog willen aanmelden als
vrijwilliger of andere vragen hebben met betrekking tot de AED’s dan kunt u contact opnemen
met de coördinator van de Werkgroep Jan Nijhuis.
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Georganiseerde activiteiten 2011/vooruitblik 2012
Op 25 juni was er weer een fietspuzzeltocht georganiseerd, voor het eerst op zaterdagmiddag.
Het was een beetje somber weer maar gelukkig wel droog. Helaas was er een zeer kleine opkomst maar toch was
het gezellig.
De kindermiddag was op zaterdag 9 juli bij camping de Vechtvallei. Er waren ongeveer 30 kinderen met hun ouders.
Het was prachtig weer dus na drinken met wat lekkers kon er naar hartenlust gezwommen worden. Hierna hebben
we met z’n allen lekker patat gegeten en nadat er nog lekker gespeeld is in het speeltuintje werd de middag afgesloten met een ijsje.
De jaarlijkse barbecue werd gehouden op 5 september in de werkplaats van de firma Hutten.
In eerste instantie leek de opkomst klein te worden maar de laatste dagen regenden de aanmeldingen binnen! Daardoor was het een erg gezellige avond met een opkomst van ongeveer 65 personen. De stemming zat er goed in en
dankzij het mooie weer konden we de hele avond genieten met z’n allen.
Ook voor het komend seizoen staan er weer verschillende activiteiten op de agenda.
We beginnen op zaterdag 23 juni met de kindermiddag. Deze middag zal dit jaar georganiseerd worden door Martin
Overweg van camping de Klashorst. De kinderen krijgen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
Op dinsdag 19 juni houden we de fietspuzzeltocht. Het startpunt zal zijn bij camping de Klashorst en we eindigen bij
camping Boslust. Ook hiervoor krijgt u nog bericht.
Vervolgens zal de jaarlijkse barbecue dit jaar gehouden worden op zaterdag 1 september. Ook dit jaar zullen we dit
houden in de werkplaats van de firma Hutten aan de Ringweg. U krijgt te zijner tijd nog een uitnodiging met informatie bij wie u zich kunt opgeven.
Zoals u ziet wordt er weer heel wat georganiseerd en we hopen dan natuurlijk ook dat u zich massaal opgeeft, en
neem ook uw buren mee! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Als plaatselijk belang hopen we op een gezellig seizoen met elkaar!

Adressen en telefoonnummers bestuursleden
Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen
Bennie Bolks
Rheezerweg 68
Rheeze
0523-266835

Gert-Jan Mulder (secr.)
Rheezerweg 84
Diffelen
0523-250515

Gerrit Hutten (pm)
Ringweg 1
Rheeze
06-51606224

bennybolks@hetnet.nl

gert-jan.mulder@wxs.nl

info@huttenhutten.nl

Enrico Hans (voorz.)
Grote Beltenweg 1
Rheeze
0532– 270012

Caroline Postema
Grote Beltenweg 17
Rheeze
0523-272469

Erik Pullen
Rheezerweg 113
Rheeze
0523-251746

info@rheezerbelten.nl

carolinepostema@planet.nl

info@bloemenboerderij.nl

Janny vd Veen
Grote Esweg 2
Diffelen
0523-252019

Bert Lennips
Rheezerweg 107a
Rheeze
0523-232606

Marike Kremer
Grote Esweg 10
Diffelen
0523-251494

info@bontekoe.nu

lennips@xs4all.nl

kremerh@hetnet.nl

