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Inleiding 
In dit jaarverslag van de vereniging van Plaatselijk Belang Lemele (PBL) wordt in het 
kort aan de leden uitgelegd wat er in het afgelopen jaar gedaan en gebeurd is. Een 
groot deel van de onderwerpen in het jaarverslag zijn al behandeld op de website, 
maar voor de volledigheid worden deze onderwerpen nogmaals behandeld in het 
jaarverslag. 
 
Bestuurssamenstelling 

Het bestuur ziet er als volgt uit:     jaar van aftreden: 
Gerrit Jan Hallink    voorzitter   2019 
Hermien Baarslag    secretaris   2017  
Adri van Dulst    penningmeester  2018 
Harold Dubbink    lid    2016 
Marjan van Lunteren   lid    2018 
Albert Seigers    lid    2018 
Evert Voortman    lid    2019 
 
Aantal leden 

Eind 2015:  294 leden.  
 
Vergaderingen 
Elke 1e dinsdag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode, vergadert het 
PBL bij één van de bestuursleden via een vaststaand vergaderrooster. Dat betekent 
dat in 2015 10 reguliere bestuursvergaderingen zijn gehouden. Daarnaast zijn er 
meerdere vergaderingen geweest met de gemeente Ommen en andere partijen over 
diverse onderwerpen zoals onder andere: Dorpsplanplus, dorpsplein, woningbouw, 
verkeersveiligheid, subsidie kleine kernen en speeltuinverenigingen.  
 
Dorpsplanplus 
Lemele doet mee aan Dorpsplanplus (DOP+) waarin een dorpsagenda is opgesteld 
en waarbij afspraken zijn gemaakt tussen het dorp en de gemeente Ommen over de 
uitvoering er van. Dorpsplanplus is in 2015 afgerond, de lopende projecten zijn voor 
zover mogelijk afgewerkt. Helaas is het dorpsplein niet gerealiseerd in deze periode. 
Op de valreep is er, vanuit het DOP+-potje, een bijdrage geleverd aan de plaatsing 
van een pannakooi voor de jeugd bij de voetbalkantine.  
 
Activiteiten voor ouderen 
De kookclub voor ouderen is ook in 2015  regelmatig  bij elkaar geweest. 
Communicatie hierover verloopt via het kerkblad. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête “Leefbaar Lemele, nu en in de 
Toekomst” zijn er elke eerste dinsdag van de maand koffieochtenden voor 65+-ers in 
De Schakel. De opkomst is goed en het wordt als zeer gezellig ervaren.  
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Website 

Op de website van PBL  www.lemele.info treft u informatie aan over het 
subsidiebeleid; de in Lemele aanwezige AED’s; een centrale agenda, waar alle 
evenementen van Lemele op worden vermeld, en de laatste stand van zaken over 
Dorpsplanplus en andere actuele onderwerpen. Plaatselijke nieuwsberichten staan 
op de startpagina. Ook kunt u foto’s van verschillende activiteiten in Lemele  
bekijken. Kortom: op de site vindt u alles wat ons dorp te bieden heeft. 
Het bijhouden van de website wordt verzorgd door Albert Seigers en Jan Willem 
Brinkhuis verzorgt de plaatsing van foto’s. 
 
Subsidie kleine kernen 

In het kader van het Kleine Kernen beleid is er subsidie beschikbaar om de sociale 
cohesie van een kern te bevorderen. De bijdrage kan oplopen tot een maximum van 
€ 2.500,00, onder de voorwaarde dat er een eigen bijdrage van het project is. Meer 
informatie hierover kunt u vinden op onze website. In het financieel verslag kunt u 
lezen waaraan deze gelden in 2015 besteed zijn. 
 
Verkeersveiligheid 
De gemeente heeft  in 2015 de voorrangskruisingen Dennenhoekweg-Korteveldsweg 
en Ds. Berkhofweg-Korteveldsweg aangepast. Er heeft een schouw samen met de 
gemeente plaats gevonden. Diverse punten zijn de revue gepasseerd. Het is de 
bedoeling deze schouw jaarlijks te herhalen. 
De meldingen die bij PBL binnenkomen over de slechte staat van het wegdek of 
fietspad geven wij altijd door aan de medewerkers van de Openbare Werken 
Ommen. Het is verstandig om uw melding ook zelf bij de gemeente te doen. 
 
Dodenherdenking 4 mei 

Op 4 mei heeft er een grote herdenkingsplechtigheid plaats gevonden.  Door kerk, 
KNA, ’t Lemels Arfgoed, de basisschool en PBL was er een mooi programma 
gemaakt. De opkomst was zeer hoog. Er kan terug gekeken worden op een 
geslaagde herdenking. Voor 2016 staat er een klein herdenkingsmoment gepland, dit 
zal in de media bekend worden gemaakt.  
 
AED 
Een overzicht met alle locaties van AED’s is te vinden op de site van EHBO Ommen. 
In samenwerking met Ietje Scholten (EHBO Luttenberg) volgt jaarlijks een herhaling 
van de cursus AED/reanimatie in De Schakel. Als je na het volgen van de cursus als 
burgerhulpverlener geregistreerd wil worden, dan kun je jezelf aanmelden op 
www.hartslag.nu Op deze website vind je de voorwaarden voor aanmelding. 
 
Blad- en tuinafval 

In oktober hebben veel inwoners weer dankbaar gebruik gemaakt van de containers 
aan de Bulemansteeg voor het snoeiafval. Ook werden in de herfstperiode de 
bladkorven geplaatst in de kern van Lemele.  
 
 
 

http://www.lemele.info/
http://www.hartslag.nu/
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Glasvezel 

Vechtdal Breed heeft afspraken gemaakt met CIF om te komen tot aanleg van 
glasvezel in het buitengebied. De ruim 4.500 huishoudens op afgelegen plekken 
kunnen daardoor eenzelfde aanbod krijgen als in het aangrenzende glasvezelgebied 
dat is uitgerold door Cogas. 
Zodra de helft van de bewoners zich heeft ingeschreven, wordt begonnen met de 
graafwerkzaamheden. Voordat het inschrijvingsproces start moeten er eerst nog 
afspraken worden gemaakt met de gemeentes Dalfsen en Ommen over 
graafwerkzaamheden, leges en herbestrating. 
De glasvezelaanleg gebeurt dan zonder eenmalige aansluitkosten. Om de aanleg 
van glasvezel financieel haalbaar te maken, wordt van bewoners in het buitengebied 
een maandelijkse vastrechtvergoeding van 9,95 euro gevraagd. Dit bedrag is 
gekoppeld aan het abonnement bij een dienstenaanbieder. De maandelijkse 
vastrechtvergoeding van 9,95 euro vervalt als je (na minimaal een jaar) besluit geen 
gebruik meer te maken van het glasvezelnetwerk.  
Het is op dit moment nog niet bekend welke dienstenaanbieders meedoen en op 
welke termijn bewoners worden benaderd met het nieuwe aanbod. Vechtdal Breed 
verwacht dit in de komende maanden bekend te maken.  
 
Rolpad Lemele 
Tijdens de jaarlijkse NLdoet-actie van het Oranjefonds hebben we, samen met de 
vrijwilligers die zich voor deze klus hadden aangemeld, op 21 maart 2015 een 
klinkerpad aangelegd vanaf het rolpad naar de bankjes bij de kikkerpoel.  
 
Plan Buleman 

Door de gemeente is Plan Buleman in twee delen opgesplitst. Een deel betreft de 
sportvelden, begraafplaats en Huusminksteeg 1. Het andere deel betreft 
Bulemansteeg 1 en 3. Door de opsplitsing konden de werkzaamheden aan de 
sportvelden sneller doorgang vinden. SC Lemele maakt nu al volop gebruik van het 
prachtige vernieuwde sportpark.  
In november is het bestemmingsplan voor deel twee vastgesteld. In totaal zijn er 8 
kavels, waarvan er twee verkocht zijn.  
 
Plan Stoevelaar 
De showroom in plan Stoevelaar is verkocht. Er is door de gemeente een vergunning 
verleend voor herontwikkeling van het pand. Wij zijn van mening dat dit een goede 
ontwikkeling is voor het aangezicht van Lemele. 
 
Enquête “Leefbaar Lemele, nu en in de Toekomst” 

De uitkomsten van de door ons gehouden enquête zijn in de jaarvergadering van 
2015 gepresenteerd. De in het boekje 'Leefbaar Lemele, nu en in de toekomst' 
vermelde conclusies en actiepunten zijn de leidraad voor het bestuur in de komende 
jaren. 
 Met een aantal mensen is persoonlijk contact geweest over de door hen gemaakte 
opmerkingen. Dit heeft bij de betrokken partijen meer duidelijkheid gecreëerd. De 
overige opmerkingen hebben we doorgenomen en waar nodig is actie ondernomen.  
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WhatsApp-groep “Lemele Veilig” 

Eind 2015 is bovengenoemde groep operationeel geworden. In deze groep zitten 
vertegenwoordigers van elke buurt uit Lemele en de wijkagent. De bedoeling is dat er 
verdachte en/of onveilige situaties gemeld worden in deze groep. Vervolgens wordt 
er door de wijkagent bekeken of er per direct actie ondernomen moet worden. Het 
blijft natuurlijk wel zo dat u bij onraad op heterdaad en ongevallen direct moet bellen 
naar het alarmnummer 112 of naar de politie 0900-8844.  
 
Statuten en huishoudelijk reglement 

Zoals aangekondigd in de ledenvergadering is een start gemaakt met het opstellen 
van nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement. Er is een discussiestuk 
gemaakt met daarin per artikel de onderwerpen die in aanmerking komen voor 
vervallen of wijzigen. In een aparte vergadering heeft het bestuur daarover 
standpunten bepaald, die aansluitend in de notitie zijn verwerkt. We zijn nu op het 
punt dat we in contact kunnen treden met een notaris voor aanvullend advies en het 
opstellen van nieuwe statuten.  
Al met al is de materie taaier dan voorzien. Bovendien moet de aandacht regelmatig 
verlegd worden naar urgentere zaken. Gevolg is dat we de nieuwe statuten en het 
nieuwe huishoudelijk reglement nog niet aan de ledenvergadering 2016 kunnen 
voorleggen. Het streven is dit in 2017 te doen.    
 
Kennismaking met nieuwe wethouder Ter Keurst 
Op 22 december 2015 heeft de nieuwe wethouder Ter Keurst kennis gemaakt met 
het bestuur van PBL. We hebben hem het dorp en haar voorzieningen laten zien en 
verteld over de diverse plannen die we nog hebben. Hij was onder de indruk van alle 
voorzieningen die er in Lemele aanwezig zijn.  


