Dinsdag 19 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen.
Deze vind plaats bij sprookjescamping “de Vechtstreek” om 20:00 uur

Na de pauze zal onze wijkagent Martin Veurink
zich aan u voorstellen
en u de in’s en out’s van het vak bijbrengen

Nieuwsgierig geworden?
Komt allen!!
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E-mailadressen
Er zijn al een heel aantal e-mailadressen bij ons bekend, maar van sommigen van jullie hebben we nog geen emailadres.
Als het goed is ontvangt u voor de jaarvergadering een herinnerings-mail hiervoor, mocht u deze niet hebben
ontvangen, dan is uw e-mailadres niet bij ons bekend of niet juist, zou u deze willen mailen naar:
pbrheezediffelen@hotmail.com
Werkgroep AED-netwerk Rheeze en Diffelen
De afgelopen maanden zijn er weer de AED- herhalingscursussen gehouden. Het zijn altijd weer gezellige en
leerzame avonden waar we elkaar jaarlijks weer ontmoeten en weer kunnen oefenen in het reanimeren en het
gebruik van de AED. Zo langzamerhand zijn er wel steeds minder deelnemers omdat er meer buurtbewoners via hun
werkgever al een cursus BHV en/of EHBO volgen, waarin het gebruik van de AED een vast onderdeel is. Gelukkig
blijft op deze manier het aantal mensen die kunnen reanimeren wel op peil. Het is wel belangrijk dat ook zij jaarlijks
op Hartslagnu.nl aangeven dat ze de cursus hebben gevolgd, zodat men ook opgeroepen kan worden voor een
reanimatie in Rheeze of Diffelen.
De Plaatselijk Belang AED kasten hangen op de volgende locaties:
1. Rheeze De Rheezerbelten Grote Beltenweg 1 Ingangspoort;
2. Rheeze Familiecamping de Belten Grote Beltenweg 11;
3. Rheeze Sprookjescamping De Vechtstreek Grote Beltenweg 17 Ingangpoort;
4. Rheeze Woertink houthandel Rheezerweg 93;
5. Diffelen Familiepark de Vechtvallei Rheezerweg 76;
6. Diffelen Het Nijenhuis Aspergeboerderij Rheezerweg 127;
7. Diffelen Kremer Melkveebedrijf Grote Esweg 12
Voor meer algemene informatie over de AED’s in de gemeente Hardenberg kun je bij hartveilighardenberg.nl op de
site kijken. Aanmelden om opgeroepen te kunnen worden, dit kan bij hartslagnu.nl
Werkgroep AED-Netwerk Rheeze/Diffelen, Jan Nijhuis (info@hetnijenhuis.nl)
Agenda jaarvergadering dinsdag 19 maart 2019:
- Opening door de voorzitter
- Notulen van de ledenvergadering van 20 maart 2018
- Financieel verslag.

- Bestuurswisseling: Aftredend zijn:
Susanne Potgieter, hiervoor stelt het bestuur het volgende kandidaat-bestuurslid aan u voor nl.:
Gerrianne Kremer, Grote Esweg 22
Herman van der Veen, hiervoor stelt het bestuur het volgende kandidaat-bestuurslid aan u voor nl.:
René op de Haar, Ringweg 2a
Mocht u hier bezwaar tegen hebben en dan alsnog een tegenkandidaat voor willen stellen, dan verzoeken wij u dit
voor 12 maart 2018 kenbaar te maken bij het bestuur.
Behandeling Nieuwsbrief 2019
Rondvraag en Sluiting
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Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen
Datum:
dinsdag 20 maart 2018
Locatie:
Familiepark “De Vechtvallei”
Aanwezig:
namens het bestuur: Enrico Hans, Arjan Veurink, Herman van der Veen, Bert Wiltink, Alfred Hutten,
Dinanda Woertink, Nicolien van der Veen en namens de gemeente Hardenberg: Jannes Jansen en
Jan de Vries en ca. 30 leden
1.

Opening
De voorzitter, Enrico Hans, opent de vergadering door iedereen welkom te heten, in het bijzonder de heren
Jannes Jansen en Jan de Vries die namens de gemeente deze ledenvergadering bijwonen.

2.

Notulen vorige ledenvergadering
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

3.

Financieel verslag
De kascontrole is uitgevoerd door Jos Heymink en Gert Jan Mulder en akkoord bevonden.
Arjan Veurink legt uit dat het geld op de spaarrekening van de schoolvereniging alleen gebruikt mag worden
voor het geven van (herhalings)cursussen reanimatie en gebruik AED en, indien nodig, voor het vervangen van
de AED’s.

4.

Bestuurswisseling
Er zijn geen voorstellen voor tegenkandidaten binnengekomen bij het bestuur en daarom worden de volgende
leden welkom geheten in het bestuur: Gerrinda Bolks, Henk Somer en Gerko Hutten. Enrico Hans bedankt de
aftredende bestuursleden, Dinanda Woertink en Alfred Hutten. Aftredend bestuurslid Gert Lenters is vanavond
helaas niet aanwezig.

5. Behandeling nieuwsbrief
5.1. E-mailadressen: Met de overgang naar glasvezel zijn er een aantal emailadressen gewijzigd. Iedereen wordt
daarom gevraagd het nieuwe emailadres te mailen naar pbrheezediffelen@hotmail.com.
5.2. Werkgroep AED-netwerk Rheeze en Diffelen: Jan Nijhuis geeft aan dat de er weer 6 herhalingscursusavonden
zijn gehouden. Alle avonden zijn prima verlopen. Mochten er nog mensen zijn die een beginnerscursus willen
volgen of mee willen doen aan de herhalingscursus dan kan men zich aanmelden bij Jan Nijhuis of bij het
bestuur.
5.3. Activiteiten in het afgelopen jaar: Het ‘Kijkje achter de schermen” is vorig jaar niet doorgegaan. We willen dit
doorschuiven naar dit voorjaar. Mochten er bedrijven zijn die zich willen presenteren dan hoort het bestuur dit
graag.
5.4. N.a.v. de behandeling van de activiteiten van het afgelopen jaar wordt gevraagd met welke andere zaken het
bestuur zich heeft bezighouden. Er wordt gemeld dat het bestuur overleg heeft met de gemeente over
verschillende onderwerpen. Zaken die worden genoemd zijn: onderhoud wegen, snelheidsactie. We krijgen
uitnodigingen van de gemeente voor diverse bijeenkomsten en hier gaat meestal een afvaardiging van het
bestuur naar toe. Ook is er op verzoek van de gemeente een avond gehouden bij Camping ’t Veld met als
onderwerp “bouw je eigen wijk”. Er wordt voorgesteld om voortaan in de Nieuwsbrief een kort verslag toe te
voegen met de onderwerpen die het afgelopen jaar bij PB ter tafel zijn gekomen.
5.5. Foto’s van activiteiten op Facebook: Omdat niet iedereen Facebook heeft, wordt besloten de foto’s ook op de
website te plaatsen.
5.6. Onderhoud wegen:
De Marsweg staat dit jaar op de planning voor onderhoud. In verband hiermee worden er geen grasklinkers
gelegd in de bocht bij Jans. Er wordt opgemerkt dat er t.h.v. Marsweg 5 een grote knik in de weg zit. Dit wordt
genoteerd door Jan de Vries.
Jannes Jansen geeft aan dat men graag in een keer het onderhoud van het fietspad van Heemse naar Rheeze wil
gaan uitvoeren. Echter, moeten eerst de benodigde financiële middelen worden gevonden. Ook moeten de
werkzaamheden aan de Vecht afgerond zijn.
N.a.v. de vraag of het laatste stuk van de Willemsdijk verhard kan worden, geeft Jannes Jansen aan dat de
gemeente hierover nog geen definitief besluit heeft genomen. Men is bang voor sluipverkeer (vanaf de witte
paal via de parallel weg en de tunnel naar de Willemsdijk).
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6.

Rondvraag
- Kan er nog een bord “overstekend groot wild” geplaatst worden t.h.v. de Vechtvallei?
Onlangs is er nog een ree doodgereden.
- T.h.v. Rheezerweg 66 wordt erg hard gereden/komen auto’s heel snel door de bocht gereden.
Veiligheid/snelheid blijft een punt van aandacht voor PB en in overleg met de gemeente
worden er regelmatig snelheidscontroles gehouden.
- Onderhoud van de sloot t.h.v. Rheezerweg 64-66. Wie is de eigenaar van de sloot?
De eigenaar is ook verantwoordelijk voor het onderhoud.
- Er wordt gevraagd naar de straatverlichting aan de Grote Beltenweg. Er brandt op dit moment
nog maar 1 lantaarnpaal. Ook zijn een aantal palen weggehaald. Waarschijnlijk is de gemeente
hiervan op de hoogte, maar in het algemeen geldt dat, wanneer er problemen zijn met wegen
en/of straatverlichting men dit kan melden bij de gemeente via telefoonnummer 140523.
- Het reclamebord bij De Belten wordt als storend ervaren. Dit geldt ook voor alle reclame uitingen op de
Rheezerbrink, een beschermd dorpsgezicht. Er zijn regels voor het plaatsen van reclameborden, banners, etc.
Het bestuur gaat hierover in overleg met de gemeente.
- Stuw Marienberg: De verwachting is dat eind april de weg klaar is en dat de bypass eruit gaat.
Het hele project is naar verwachting in September gereed.
- Er heeft een wolf overnacht in Boswachterij Hardenberg. Naar verwachting zal dit in de toekomst vaker
voorkomen.

Rondgang en overleg met Gemeente Hardenberg
Jaarlijks vind er overleg tussen PB en gemeente Hardenberg plaats, hieronder een aantal punten welke met de
gemeente besproken zijn, schuingedrukt is het antwoord van de gemeente.
1. Aanlegsteigers en boothelling Vecht.
PB geeft aan dat gezien het stijgende aantal watertoeristen op de Vecht aanlegsteigers op diverse plekken in Rheeze
en Diffelen wenselijk zijn. Voordat de sluis in Diffelen werd gerealiseerd was er een plek t.h.v. de stuw waar een boot
te water te gelaten kon worden, komt deze weer terug?
Inmiddels is duidelijk geworden dat er wel een boothelling komt bij de sluis, maar dat deze uitsluitend gebruikt mag
worden door de hulpdiensten.
Samenvattend: De vraag van het PB voor deze boothelling zal Gemeente meenemen maar het wordt eerst bekeken op
het schaalniveau van de Vecht, om vervolgens dan goede keuzes te kunnen maken.
2. Bermverhardingen.
De Marsweg is op verschillende plaatsen (in bochten) voorzien van bermverharding. Echter in de bocht bij
huisnummer 5 is dat niet gebeurd. Verzoek om in die (binnen)bocht ook bermverharding aan te brengen.
De bermverharding in de bocht t.h.v. Marsweg 5 wordt komende zomer aangebracht.
3. Bestrating Rheezerbrink.
De bestrating van de Rheezerbrink is toe aan een onderhoudsbeurt. Mede als gevolg van bouwwerkzaamheden.
Gemeente gaat het wegvak betrekken bij de afwegingen meerjarenonderhoudsplanning 2020-2022.
4. Gladheidsbestrijding.
De Oldemeijerweg wordt meegenomen in de gladheidsbestrijding tot begraafplaats De Larikshof. Nu de tunnel in de
Willemsdijk in gebruik is genomen lijkt het goed om deze weg op te nemen in de route voor de gladheidsbestrijding.
De Oldemeijerweg tot aan de Willemsdijk wordt gestrooid door gemeente. De Willemsdijk vanaf de Oldemeijerweg
tot aan de parallelweg N 34 wordt gestrooid in samenwerking met provincie.
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5. Verkeer van rechts.
Volgens PB zou het goed zijn om verkeer op de Grote Beltenweg, bv door middel van een verkeersbord, te
waarschuwen voor de weg van rechts (Peppelweg).
Voorstel van de gemeente is om op het kruispunt Grote Beltenweg-Peppelweg en kruispunt Grote BeltenwegStoetendijk, i.v.m. slecht zicht ten tijde dat daar op de velden maïs verbouwd wordt, te voorzien van een bord
Het uitzicht op het fietspad langs de Rheezerweg t.h.v. Grote Esweg 13 en komend uit de Grote Esweg, is zeer
beperkt. Het fietspad ligt (te) dicht aan de hoge heg.
Ruimte om het fietspad op te schuiven is te beperkt. Het hier gaat om een zeer beperkte groep gebruikers (vooral
bewoners), die bekend zijn met de situatie, dus goed op kunnen letten.
6. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), algemeen.
Aangegeven wordt dat PB daar zelf bewust over nadenkt en de nodige voorzorgsmaatregelen neemt. PB zal
voorafgaand aan een activiteit moeten vragen of deelnemers er problemen mee hebben dat er foto’s van de activiteit
op website of sociale media worden geplaatst.
7. Groot onderhoud wegen.
De planning is dat de Gemeente direct na de zomerperiode 2019 met een conceptvoorstel komt waarop alle PB-en
weer reactie kunnen geven. Voor volgend jaar staat overigens de Oldemeijerweg (van Rheezerweg tot Willemsdijk)
op de planning voor groot onderhoud. Zoals bekend zullen de Huijsteeg en het Bollenkolkpad vanaf 2020 worden
opgepakt in combinatie met het project Rheezermaten. Totale upgrade van de fietsverbinding Heemse – Rheeze in
een 2 meter betonfietspad heeft het nog niet gehaald op de politieke agenda te komen.
8. Onderhoudstoestand Willemsdijk
De onderhoudstoestand van het onverharde gedeelte van de Willemsdijk is erg slecht, vooral t.h.v. de aansluiting met
de Grote Beltenweg.
Er is inmiddels contact geweest tussen Staatsbosbeheer en Gemeente. Er zijn dus wel ontwikkelingen, maar vergt nog
wel wat tijd.
9. Knip in Oldemeijerweg.
Vanuit de gemeente is enkele jaren geleden aangeven dat het de bedoeling was om de Oldemeijerweg, t.h.v. De
Oldemeijer af te sluiten voor (gemotoriseerd) verkeer.
Hier zal voorlopig geen actie op volgen.
Dit ook in relatie tot de veiligheid in het gebied, want het is voor iedereen in de omgeving wel duidelijk dat daar,
activiteiten plaatsvinden die het daglicht niet kunnen verdragen.
De wijkagent neemt hierover nog rechtstreeks contact op met de voorzitter van PB.
10. Mantelzorg.
PB heeft vanuit de gemeente de vraag gekregen om mantelzorgers aan te melden. Dit was vooral bedoeld om die
mantelzorgers te waarderen met een cadeaubon o.i.d. Het is wel goed om die inwoners vooraf te vragen of zij willen
dat zij daarvoor worden aangemeld.
11. Leefbaarheid.
De leefbaarheid in Rheeze en Diffelen is volgens PB goed. Het is een mooi gebied en de inwoners (buren) hebben nog
contact met elkaar en oog voor elkaar. Ook PB organiseert, verspreid over het jaar, leuke activiteiten voor
verschillende doelgroepen. Daardoor ontmoeten mensen elkaar en kunnen zij iets met elkaar afspreken. Nagenoeg
alle inwoners van Rheeze en Diffelen zijn lid van PB.
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Activiteiten van het afgelopen jaar
Ook het afgelopen seizoen heeft Plaatselijk Belang Rheeze-Diffelen weer allerlei activiteiten georganiseerd zoals in
onderstaande verslagen te lezen is.
Het begon op dinsdag 20 maart met de ledenvergadering, waar een ieder zijn zegje heeft kunnen doen. Na de pauze
heeft Magic John ons meegenomen in de betoverende wereld van de Goochelaar
Op 25 mei was de viswedstrijd
Op 25 mei 2018 werd de jaarlijkse viswedstrijd weer gehouden op camping de Vechtvallei. Onder een stralende zon
werden meerdere hengels uitgegooid en was het wachten op beet. En dat wachten werd behoorlijk op de proef
gesteld.
Na verloop van tijd kon er toch worden gemeten want Bennie Bolks had er een aan de haak.
Der rest van de aanwezige vissers begon nu toch een beetje zenuwachtig te worden want het zou toch niet zo zijn
dat Bennie er weer met de prijzen vandoor zou gaan.
Menig balletje lok voer werd er bij gegooid en aas en dobbers werden gewijzigd, maar het mocht niet baten want
daar had Bennie alweer beet.
Zou het dan toch aan visstekkie van Bennie liggen? De vissende buurman van Bennie ( de heer Overweg) kreeg het in
de gaten en gooide steeds meer die richting in en het werd beloond.
Aan het eind van de avond mocht Bennie Bolks zich toch weer de terechte kampioen noemen.
Toch kon Bennie het niet over zijn vissershart verkrijgen dat de rest met lege handen bleven staan, en werden de
prijzen verdeelt door een getal onder de tien te raden.
Er werden nog een paar versnaperingen genomen en ieder keerde tevreden huiswaarts.
Wil je een poging doen om Bennie van de troon te stoten? Kom dan naar de volgende viswedstrijd die gehouden zal
worden op 24 mei op camping t Veld.
Op dinsdag 19 juni was de fietspuzzeltocht
De jaarlijkse fietspuzzeltocht werd georganiseerd voor 19 juni 2018.
De start was bij de Fam Bolks Rheezerweg 60-i, vele families waren met de fiets van de partij om gezamenlijk de
route te fietsen en daarbij zoveel mogelijk punten te scoren voor het behalen van een prijs. Uiteraard was meedoen
belangrijker dan winnen, zeker in zo’n mooi fietsgebied als we hier hebben in Rheeze en Diffelen. Op de distelbelt
werd iedereen voorzien van iets lekkers en konden er extra punten gehaald worden om hoger te eindigen bij de
prijsuitreiking. De route werd vervolgd over de Vecht om dan via het fietspontje aan te komen bij het eindpunt van
de puzzeltocht, Fam Somer Marsweg 1. Daar bleek echter dat het hebben van de meeste punten niet automatisch
leidde naar de hoofdprijs maar wel tot de mogelijkheid om als eerste een kluisje te mogen openen en daarmee de
kans op een prijs. Na de prijsuitreiking was het nog lang gezellig aan de Marsweg en konden we inderdaad zeggen;
“Meedoen is belangrijker dan winnen”
Op zaterdag 30 juni was de kindermiddag
Met volop zon gingen we fietsend met een groep van 12 kinderen op naar camping De Belten, naar het zwembad.
Toen we er aan kwamen hadden ik en mijn vriendinnen ons plekje gevonden en sprongen we direct het koele
zwembadwater in. Onze ouders lagen lekker te chillen in de uitklapstoelen aan de rand van het zwembad. We hadden
veel plezier, en niet alleen buiten, maar ook binnen waren er mooie zwembaden te vinden. Het was echt gaaf! Er was
een hele lange glijbaan, waar je lekker snel van af ging. Na ongeveer 2 uurtjes aten we lekkere patat met een snack.
Daarna mochten wij nog lekker spelen in het zwembad, springen op het springkussen en de kabelbaan af roetsjen.
Wij zaten lekker op het terrasje van de camping, smullend van ons ijsje, terwijl we genoten van het mooie
zomerweer. Om ongeveer 1 uur was het afgelopen, en ging iedereen apart naar zijn of haar huis.
Het was heel geslaagd en we hebben lekker kunnen genieten van het mooie zwembad en het lekkere warme weer!
We bedanken camping De Belten voor de leuke middag!
Ismay Hutten (1 van de kinderen)
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Op zaterdag 30 september was de jaarlijkse barbecue
De BBQ was dit jaar net zoals de laatste jaren bij Gerrit Hutten.
Het was weer ouderwets gezellig en een goede opkomst, al kan het natuurlijk altijd beter.
Naast de bekende gezichten waren er ook dit jaar weer nieuwe mensen.
Al met al weer een mooie geslaagde avond.
Vanaf deze plaats, Gerrit bedankt voor weer beschikbaar stellen ruimte.
Op vrijdag 1 Maart was het schaatsuitje.
Dit jaar zijn we met 19 personen naar de ijsbaan in Twente vertrokken.
Bij aankomst hoefden we niet te wachten omdat de dweilwagen net het binnenterrein op reed, dus de ijzers werden
snel ondergedaan en snel het ijs op.
Een uurtje later hebben we genoten van een kop koffie of warme chocolademelk.
Hierna nog heerlijk geschaatst onder verzachtende omstandigheden als we naar de buitentemperatuur keken, totdat
de dweil ons van het ijs veegde.
De avond werd al dan niet onder het genot van een drankje afgesloten. Jonge en oudere inwoners hebben genoten
van dit sportieve en gezellige uitje!
Vooruitblik 2019
Voor het komend seizoen staan er weer verschillende gezellige activiteiten op de agenda:
13 apr:

Kijkje achter de schermen, bij Hutten-Hutten en familiecamping “de Belten”.

24 mei:

Viswedstrijd op het een nieuw stekje, namelijk bij camping ‘t Veld

18 juni:

Fietspuzzeltocht

30 juni:

Kindermiddag

eind sept:

De jaarlijkse BBQ

Uitnodigingen voor deze activiteiten ontvangt u nog, maar noteer de data alvast op uw kalender! We hopen dat u
massaal deelneemt aan de activiteiten! Neem ook uw buren mee!!
Mocht u ideeën of suggesties hebben voor activiteiten die we kunnen organiseren dan kunt u dit doorgeven aan het
bestuur.
Als plaatselijk belang Rheeze-Diffelen hopen we op een gezellig seizoen met elkaar!
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Onderhoud wegen
In het overleg met de gemeente hebben we uiteraard weer het nodige aangedragen
Voor het ingeplande onderhoud hebben we het volgende toegezegd gekregen.
Voor 2019
−
−
−

Oldemeijerweg: (van Rheezerweg – Willemsdijk)
het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag
Stuwdijk: (Brug over de Vecht – Hardenbergerweg)
Aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag en leggen van grasstenen
Het is (nog steeds) mogelijk om zelf graskeien te leggen, bv naast of tegenover inritten, waarbij de gemeente
zorgt voor de levering. De gemeente beoordeeld eventuele aanvragen wel vooraf. Hier kan rechtstreeks
contact worden opgenomen met dhr. H. Essing via mail: henk.essing@ommen-hardenberg.nl of 0523
289681.

Voor de komende jaren wordt er nog een nieuw plan gemaakt door de gemeente, we hebben hier nog overleg over,
tips…….????
Adressen bestuursleden Plaatselijk Belang
Enrico Hans (voorz)
Grote Beltenweg 1
Rheeze
0523-270012
enrico@rheezerbelten.nl

Bert Wiltink
Rheezerweg 82
Diffelen
06-551 421 33
bwiltink@xs4all.nl

Henk Somer
Marsweg 1
Rheeze
06-51222337
henksomer@hotmail.com

Gerrinda Bolks (secr)
Rheezerweg 60 i
Rheeze
06-30262528
gj.bolks@kpnmail.com

Nicolien v.d. Veen
Grote Esweg 1
Diffelen
06-341 139 48
nicolien@bontekoe.nu

Herman van der Veen
Grote Beltenweg 15
Rheeze
06-209 332 19
herman@campingtveld.nl

Arjan Veurink (penn)
Rheezerweg 58
Rheeze
06-113 845 69
rheeze.arjan@gmail.com

Gerko Hutten
Rheezerweg 64
Rheeze
06-10800024
gerko.jolanda@hotmail.com

Susanne Potgieter
Grote Esweg 18
Diffelen
06-128 845 47
susannehutten@hotmail.com
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