PLAATSELIJK BELANG LEMELE
JAARVERSLAG 2016

Inleiding
In dit jaarverslag van de Vereniging voor 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:
Gerrit Jan Hallink
Hermien Baarslag
Adri van Dulst
Harold Dubbink
Marjan van Lunteren
Albert Seigers
Evert Voortman

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid

jaar van aftreden:
2019
2017
2018
2020
2018
2018
2019

Aantal leden
Eind 2016: 304 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 2016 11 reguliere bestuursvergaderingen zijn gehouden. Daarnaast zijn er
meerdere vergaderingen geweest met de gemeente Ommen en andere partijen over
diverse
onderwerpen
zoals
onder
andere:
dorpsplein,
woningbouw,
verkeersveiligheid, subsidie kleine kernen en speeltuinverenigingen.
Inloopmogelijkheid
Na de zomervakantie is het bestuur van PBL gaan vergaderen in De Schakel. Op
deze manier hoopt PBL meer zichtbaar te zijn voor de Lemeler bevolking. Met ingang
van de bestuursvergadering van 8 november 2016 biedt PBL de mogelijkheid aan
een ieder die een vraag of opmerking heeft, om met het bestuur in gesprek te gaan.
De inloopmogelijkheid is voorafgaand aan de bestuursvergadering in De Schakel en
duurt van 20.00 uur tot 20.15 uur. Op www.lemele.info vindt u de vergaderdata. Als u
gebruik wilt maken van de inloopmogelijkheid, dient u dit vooraf kenbaar te maken
aan het secretariaat info@pblemele.nl
Activiteiten voor ouderen
De kookclub voor ouderen is ook in 2016 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.
Eind augustus heeft de jaarlijkse huifkartocht ‘de berg op’ plaatsgevonden. Het was
weer een groot succes. Er zijn 25 personen mee geweest.
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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
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
praktisch alles wat ons dorp te bieden heeft.
Heeft u nieuws dat op de website geplaatst mag worden, dan vragen wij u dit door te
geven aan ons secretariaat via info@pblemele.nl Bijvoorbeeld: Heeft uw dochter of
zoon een goede prestatie geleverd op sportief of cultureel gebied of organiseert u
een evenement, laat het ons weten dan zorgen wij ervoor dat het op de website komt
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 2016 besteed zijn.
Marktkramen gratis beschikbaar voor evenementen in Lemele
In de zomer van 2016 heeft PBL 5 marktkramen aangeschaft. Deze waren dit jaar
voor het eerst te zien op de Oudhollandse markten. De afmeting van een kraam is 3
bij 1 meter.
Vanaf nu kan elke organisatie die een evenement organiseert dat gericht is op het
versterken van de sociale cohesie binnen Lemele, tijdens dat evenement gratis
gebruik maken van deze marktkramen.
Reserveren van één of meer (maximaal 5 dus) marktkramen geschiedt door het
invullen van de vereiste gegevens in de Bruikleenovereenkomst Marktkramen PBL,
dit formulier is te vinden op onze website www.lemele.info/plaatselijkbelang
Na goedkeuring van de aanvraag ondertekent de secretaris PBL de
bruikleenovereenkomst en ontvangt de aanvrager daarvan een kopie.
De marktkramen zijn opgeslagen bij Henk Scholten, Zandeinde 4 in Lemele en
dienen daar door bruiklener opgehaald en weer teruggebracht te worden. Uiteraard
na afstemming met Henk Scholten over het moment waarop. De kramen zijn
opgeslagen op een materiaalwagen en kunnen opgehaald worden met een gewone
auto met trekhaak.
Verkeersveiligheid
Er heeft een jaarlijkse schouw samen met de gemeente plaats gevonden. Diverse
punten zijn de revue gepasseerd.
De parkeerproblemen bij drukte op de Lemelerberg hebben zeker onze aandacht.
We zijn hierover in gesprek met Landschap Overijssel, de gemeente en de politie.
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.
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AED
Een overzicht met alle locaties van AED’s is, naast de website van PBL, ook 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.
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.
Ouderenzorg in Lemele
We zijn in gesprek geweest met verschillende partijen om ouderenzorg in Lemele te
kunnen realiseren. Helaas hebben deze gesprekken (nog) niet het gewenste
resultaat opgeleverd. Het is een traject van lange adem, maar we blijven ermee
bezig.
Glasvezel
De aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Overijssel werd met
veel verve opgepakt. Na een aantal andere gebieden zou het aanlegtraject rond
Ommen/Dalfsen/deel Zwolle bij Wijthmen in september 2016 starten. Dat ging niet
door omdat de aanjager van het project, CIF, even pas op de plaats maakte om te
evalueren. Nieuwe start: voorjaar 2017.
Inmiddels heeft CIF laten weten dat aanleg volgens tot nu toe gehanteerde condities
niet langer mogelijk is (geldt ook voor een aantal andere gebieden in Overijssel).
Zowel de gemeentes als de oorspronkelijke glasvezelinitiatieven hebben CIF
duidelijk gemaakt dit niet acceptabel te vinden.
Hoe het verder gaat is onduidelijk. Wel duidelijk is dat PBL geen invloed heeft op dit
proces. Informatie is te vinden op: www.glasvezelbuitenaf.nl
Bijeenkomst recreatieondernemers
Door PBL is in februari 2016 een bijeenkomst georganiseerd waarvoor alle
recreatieondernemers een uitnodiging hebben ontvangen. Deze bijeenkomst was
georganiseerd om elkaar beter te leren kennen. Waar is iedereen mee bezig, wat
kunnen we van elkaar opsteken en waar kunnen we elkaar versterken. Het was een
geslaagde avond. PBL gaat deze bijeenkomst een tweejaarlijks karakter geven.
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Peuterspeelzaal
Vanuit de oudercommissie werd PBL gevraagd om mee te denken over het
voorkomen van de dreigende sluiting van de peuterspeelzaal. Uiteraard hebben we
hieraan gehoor gegeven. Samen met de oudercommissie hebben we een aantal
gesprekken gevoerd met zowel de nieuwe locatiemanager van Doomijn als het
gemeentebestuur. De nieuwe locatiemanager van Doomijn stond open voor onze
inzet en kritiek. Samen hebben we het voor elkaar gekregen dat er toch twee
dagdelen peuterspeelzaalwerk wordt aangeboden in Lemele.
Rollerpad Lemele
Tijdens de jaarlijkse NLdoet-actie van het Oranjefonds hebben we, samen met de
vrijwilligers die zich voor deze klus hadden aangemeld, op 12 maart 2016 het
klinkerpad dat vorig jaar is aangelegd vanaf het rollerpad naar de bankjes bij de
kikkerpoel verlengd.
Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei heeft er een herdenkingsplechtigheid plaats gevonden. De herdenking
werd geleid door Gerrit Dankelman. Door Jan Dogger werd het taptoesignaal
gespeeld. De opkomst was zeer hoog. Er kan terug gekeken worden op een
geslaagde herdenking. Voor 2017 staat er een vergelijkbaar herdenkingsmoment
gepland, dit zal in de media bekend worden gemaakt.
Nummering Glinthaar
Door een aantal aanwonenden van de Glinthaar zijn wij gevraagd op te trekken
richting gemeente om een oplossing te zoeken voor de onlogische nummering aan
deze straat. Door de gemeente zijn er drie opties genoemd, nl. 1. Alles bij het oude
laten, 2. Hernummeren vanaf de Hellendoornseweg en 3. Het deel van de
Hellendoornseweg tot de Glintweg hernoemen en het deel van de Glintweg tot de
Korteveldsweg logisch nummeren. De inwoners konden hier hun mening over geven
maar kozen niet unaniem voor een van de genoemde opties. Inmiddels is er door het
college een besluit genomen, maar hierover is het laatste woord nog niet gezegd.
Blad- en tuinafval
In oktober hebben veel inwoners weer dankbaar gebruik gemaakt van de containers
bij De Schakel voor het snoeiafval. Ook werden in de herfstperiode de bladkorven
geplaatst in de kern van Lemele.
Statuten en huishoudelijk reglement
Zoals aangekondigd in de ledenvergadering 2015 is PBL bezig geweest met het
opstellen van nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement. Het wijzigen
van de statuten kan alleen volgens de in de ‘oude’ statuten beschreven procedure en
een gang naar de notaris. Door het bestuur is een concept van de nieuwe statuten
en het nieuwe huishoudelijk reglement opgesteld. Bentum Nijboer Notarissen heeft
er een passeerbare akte van gemaakt. In de ledenvergadering 2017 zullen de
documenten ter bespreking en goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.
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Bezoek college Ommen op 1 november 2016
Op 1 november jl. brachten Burgemeester en Wethouders van Ommen een bezoek
aan Lemele. Het bestuur van PBL had een programma samengesteld, waarin drie
bedrijfsbezoeken werden afgelegd en een drietal Lemeler stichtingen een presentatie
heeft verzorgd. Met deze kleine selectie van wat Lemele te bieden heeft, schetsten
we voor het college een goed beeld van de daadkracht en het initiatief die in ons
mooie dorp zo ruim aanwezig zijn.
Ledenwerfactie
In november hebben de inwoners van Lemele die nog geen lid zijn van PBL, een
brief ontvangen waarin we hen hebben gevraagd lid te worden van onze vereniging.
Dit heeft geresulteerd in een mooi aantal nieuwe leden. Van harte welkom!
Bibliotheek Lemele
Eind december werd PBL verrast door de mededeling van Doomijn dat ze per 1
januari 2018 de huur aan de bibliotheek hebben opgezegd. De oorzaak is dat het zo
goed gaat met de kinderopvang in Lemele, dat ze ruimte te kort komen. Dat is mooi
voor de kinderopvang maar jammer voor de bibliotheek. Inmiddels worden er
gesprekken gevoerd met de gemeente en de directie van de bibliotheek, waarbij PBL
zich inzet voor het behoud van een bibliotheek in Lemele.

Pagina 5

