JAARVERSLAG 2017
Plaatselijk Belang Lemele

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 heeft u wellicht voorbij zien komen op de website of
Facebook, maar wij delen ze graag nogmaals in het jaarverslag.
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Aantal leden
Eind 2017: 306 leden.
Vergaderingen
Elke 1e dinsdag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode, vergadert het
bestuur in De Schakel in Lemele. Dat betekent dat in 2017 11 reguliere
bestuursvergaderingen zijn gehouden. Daarnaast zijn er meerdere vergaderingen geweest
met de gemeente Ommen en andere partijen over diverse onderwerpen zoals onder andere:
woningbouw, verkeersveiligheid, onderhoud openbare ruimte, sluiting bibliotheek en
hernummeren Glinthaar.
Voorafgaand aan iedere bestuursvergadering is het mogelijk om met het bestuur in gesprek
te gaan tijdens de inloop van 20.00 – 20.15 uur.
Website
Op de website van PBL www.lemele.info treft u o.a. informatie aan over het subsidiebeleid,
de in Lemele aanwezige AED’s, een agenda, waar alle evenementen van Lemele op worden
vermeld en de laatste stand van zaken over actuele onderwerpen. 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.
Facebook
Op onze facebookpagina delen wij nieuws wat vluchtig voorbijkomt of berichten van derden
die voor u interessant kan zijn. Ook het allerlaatste nieuws van activiteiten en
gebeurtenissen uit Lemele delen wij via https://www.facebook.com/pblemele/. Neem
gerust een kijkje, vindt ons leuk en blijft zo op de hoogte.
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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. Meer
informatie hierover kunt u vinden op onze website. In het financieel verslag kunt u lezen
waaraan deze gelden in 2017 besteed zijn.
Verkeersveiligheid
De jaarlijkse schouw, samen met de buitendienst van de gemeente, heeft in het najaar weer
plaats gevonden. Diverse punten zijn de revue gepasseerd en waar mogelijk opgepakt en
opgelost.
Op de Kerkweg en de Hellendoornseweg zijn in 2017 in het voorjaar en najaar DSI’s
(Dynamische SnelheidsInformatiesysteem) geplaatst om de gereden snelheid te meten. Met
de gemeente blijven wij in gesprek wat te doen met de gemeten resultaten.
AED
In samenwerking met Ietje Scholten (EHBO Luttenberg) organiseren wij 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.
Glasvezel
Eind juli 2017 is de benodigde inschrijving van 50% van de inwoners gehaald. Wat betekent
dat het buitengebied van Vechtdal glasvezel gaat krijgen. Voor Lemele hebben o.a. de
ambassadeurs Albert Seigers en Adri van Dulst zich hiervoor ingezet. Jarenlange inzet wordt
dadelijk beloond met een goede breedbandverbinding. Op het moment is het niet duidelijk
wanneer daadwerkelijk wordt gestart met de werkzaamheden. Diegenen die zich aangemeld
hebben voor een glasvezelaansluiting ontvangen hierover meer informatie van de aannemer
die het netwerk aanlegt.
Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei heeft er een herdenkingsplechtigheid plaats gevonden. De herdenking werd geleid
door Gerrit Dankelman. Door Thijs ten Cate werd het taptoesignaal gespeeld. De opkomst was
wederom zeer hoog. Er kan teruggekeken worden op een geslaagde herdenking. Voor 2018
staat er een vergelijkbaar herdenkingsmoment gepland.
Nummering Glinthaar
PBL is betrokken geweest bij diverse gesprekken over de onlogische nummering aan het
Glinthaar. In 2016 was er geen unanieme keuze. In 2017 is de knoop doorgehakt en is besloten
om alles te hernummeren.
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.
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Statuten en huishoudelijk reglement
Omdat op de ledenvergadering van 20 maart 2017 onvoldoende leden aanwezig waren om
nieuwe statuten en huishoudelijk reglement goed te keuren volgens de regels van de oude
statuten, werd op 4 april een extra ledenvergadering belegd. Daar werden beide documenten
definitief goedgekeurd. Op 3 mei 2017 ondertekenden voorzitter en penningmeester de
notariële akte bij notaris Bentum.
Digitale communicatie met de leden
Graag communiceren wij digitaal met onze leden. Dat scheelt PBL tijd en vooral kosten. In het
najaar hebben wij alle leden benaderd en gevraagd om mailadressen. Dat heeft een mooi
resultaat opgeleverd, maar er zijn nog veel leden waar geen mailadres van bekend is. Ontvangt
u deze informatie nog niet digitaal? Stuur dan een mail naar info@pblemele.nl
Activiteiten voor ouderen
De kookclub voor ouderen is ook in 2017 regelmatig bij elkaar geweest. Elke eerste dinsdag
van de maand is er de koffieochtend 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.
Bibliotheek Lemele
Nadat bekend werd dat bibliotheek Ommen de dependance in Lemele per 1 januari 2018
wilde sluiten (na opzeggen van de huur door Doomijn), is PBL het gesprek aangegaan met
gemeente, bibliotheek en school. Belangrijke gespreksonderwerpen: goede leesvoorziening
voor jeugd basisschoolleeftijd, alternatieve locaties en aanvullende diensten voor minder
mobiele leden. Voor het laatste was weinig tot geen belangstelling. Verdergaan op een andere
locatie bleek niet reëel. De school doet nu mee in de zogeheten wisselcollectie.
Wonen in Lemele / CPO
Op de woonavond in januari 2017 zijn de woonwensen geïnventariseerd. Aan de hand daarvan
is een nieuwe woonvisie door PBL geschreven welke wij gebruiken richting politiek, de
gemeente en De Veste. Op het moment nog een lopend en dynamisch proces.
CPO
In juli is een groep bij elkaar gekomen, onder leiding van Theo Solen, die de individuele wensen
en behoeften hebben geïnventariseerd. Daarna zijn de mogelijkheden onderzocht voor huur
en koop, maar dan in een zogeheten CPO. CPO staat voor Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap. Het is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige
bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Zeggenschap,
leefbaarheid & woningen tegen kostprijs. Het ziet er op dit moment er naar uit dat het gaat
lukken in Lemele een CPO-project te realiseren.
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Laagvliegroutes Lelystad
PBL heeft actief meegepraat met o.a. actiegroep Hoog Overijssel om de politiek te bewegen
nieuwe onderzoeken uit te voeren naar de geplande lage vlieghoogten naar de te openen
Lelystad Airport. Daarnaast is PBL aangemeld als mede-eiser in een eventuele rechtszaak
tegen de staat. Eind februari 2018 heeft de minister uitstel van de opening aangekondigd.
Maar ook de belofte gedaan om het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage
(MER) op te volgen.
Oud Hollandse Markten
Toen duidelijk werd dat de Marktcommissie door de nasleep van de markten in 2017 geen
kans zag de markten in 2018 te organiseren, heeft PBL de handschoen opgepakt. In 2018
vieren wij de 50e zomer met de markten en die mijlpaal moet gevierd worden. Plaatselijk
Belang, 't Lemels Arfgoed, de Bargzangers, stichting Uitzinnig Lemele, de kerkrentmeesters
van de PKN-kerk, KNA en het Oranjecomité vormen de ad-hoc organisatiecommissie voor de
markten van dit jaar. Verder is voormalig organisator Alie Stobbelaar bereid gevonden haar
kennis te delen en haar kwaliteiten in te zetten.

Lemele, 1 maart 2018
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