
 
 

 
Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoge Hexel, 17 maart 2016 
Aanwezige bestuursleden:  Emiel Schoot Uiterkamp (voorzitter, secretaris), Paula Karman, Alien Mensink, 

Ab Karman en Jeroen Regtuijt (Notulist). 
Overige aanwezigen:  20 leden 
Met kennisgeving afwezig:  Riet Eshuis 

1. OPENING 

Emiel Schoot Uiterkamp opent de vergadering om 20.15. Hij heet alle aanwezigen welkom bij deze vergadering. 
Na de pauze zal er een presentatie gegeven worden over de uitrol van glasvezel in het buitengebied van Wierden. 
Mogelijkheid tot inschrijving is geopend. Als voor 25 april 50% van de huishoudens zich ingeschreven heeft, zal 
de Cogas starten met aanleg van Glasvezel in het buitengebied van Hoge Hexel. 

2. VASTSTELLEN AGENDA 

De agenda wordt goedgekeurd. 

3. INGEKOMEN STUKKEN 

Er zijn geen ingekomen stukken voor deze ledenvergadering. 

4. MEDEDELINGEN  

Er s een afmeldingen van Riet Eshuis. 

5. VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING OVER 2014 (D.D. 12-03-2015) 

Een samenvatting van het verslag van de vorige ledenvergadering is gepubliceerd op de website. Het complete 
verslag kon via email aangevraagd worden of gedownload worden van http://www.hoge-hexel.nl. Daarnaast is 
het verslag van de vorige ledenvergadering ook tijdens deze ledenvergadering uitgedeeld. Er waren geen vragen 
over het verslag van de vorige ledenvergadering. De notulen worden goedgekeurd. 
 
Reacties op vragen uit de vorige vergadering:  

 Vorig jaar is gesproken over openbaar wifi in Hoge Hexel. Dit is inmiddels aangelegd in het Kulturhus. 
Aanleg in de Schaapskooi wordt komende week afgerond.  

 GSM dekking in Hoge Hexel is besproken met college B&W. Is blijvend punt van aandacht. 

 De aanpassingen aan de kruising Piksenweg / Nieuwe Schoolweg is bijna afgerond. Er loopt nog een 
evaluatie over de drempel in de Piksenweg en vervolg op dichten sloot. 

 Snelheidsbeperkende maatregelen Hexelseweg zijn afgerond (chicanes). De verlichting in de weg is 
inmiddels ook aangelegd. Gele vlakken kruisingen volgen nog in voorjaar.  

 Tegenvallende verkoop kavels Kleen Esch: De gemeente heeft mede n.a.v. overleg met PB de prijzen 
van een deel van de kavels met 25% verlaagd. Hopelijk trekt hiermee de verkoop weer aan. 

6. JAARVERSLAG VAN HET SECRETARIAAT OVER 2015 

Het bestuur van het Plaatselijk Belang Hoge Hexel werd in 2015 voorgezeten door Emiel Schoot Uiterkamp. Emiel 
Schoot Uiterkamp deed ook het secretariaat. Ab Karman heeft in 2015 de taak van penningmeester uitgevoerd. 
Verder zaten Paula Karman, Alien Mensink en Jeroen Regtuijt in het bestuur. 
 
Het bestuur van het Plaatselijk Belang Hoge Hexel heeft in het jaar 2015 tien bestuursvergaderingen gehouden. 
Er is in principe maandelijks vergaderd met uitzondering van de vakantie. Daarnaast zijn er extra vergaderingen 
geweest voor onder andere het afronding van het Dorpsplan Hoge Hexel, voortgang ontwikkeling van de Kleen 
Esch, de aanleg van Glasvezel in het buitengebied en verschillende activiteiten. Verder zijn de contacten met o.a. 
het Kulturhus Hoge Hexel, Stichting de Welle, de Stichting Plattelandsontwikkeling Wierden (SPOW), Stichting 
Wonen Wierden Enter (SWWE), Reggestreek en de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen (OVKK) 
aangehouden. 
 



Het bestuur heeft het afgelopen jaar weer verschillende contacten met de gemeente gehad over zaken die 
betrekking hebben op Hoge Hexel. Dit was vooral gericht op over beleidsonderwerpen zoals de woningbouw aan 
de Kleen Esch, Verkeersveiligheid en Verlichting, het Platform Landelijk gebied (PLG), Reanimatie en AED, de 
aanleg van Glasvezel in het buitengebied en Duurzame energie. De stukken van de gemeenteraad worden 
meegenomen in de bestuursvergaderingen, zodat tijdig ingesprongen kan worden, wanneer de gemeente zaken 
behandeld die van belang zijn voor Hoge Hexel. Verder zijn er gesprekken geweest met de provinciale 
wegbeheerder over Kosten Effectieve Maatregelen (KEM) voor de Hexelseweg in de bebouwde kom van Hoge 
Hexel. Deze maatregelen zijn inmiddels grotendeels afgerond (laatste restpunten worden dit voorjaar gedaan). 
 
In 2015 heeft het Plaatselijk Belang verschillende activiteiten en cursussen georganiseerd. Dit jaar zijn de 
volgende activiteiten (mede) georganiseerd: 
 

Datum Activiteit 

27 maart Smokkeltocht 

28 maart Landelijke Opschoondag (in samenwerking met de school) 

5 april Paasvuur 

4 mei Stille tocht 

6 en 7 mei Houtdorp (i.v.m. 70 jaar bevrijding) 

28 mei en 2 juni Reanimatie en AED  

16, 17 en 18 Juni Stapavonden 

5 november 2015  Energiemarkt (met Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter)  

2 december Sinterklaas 

 
Aan het eind van het jaar had het Plaatselijk Belang Hoge Hexel 463 leden (16 leden minder dan eind 2014). 
 
Naar aanleiding van het verslag wordt er een vraag gesteld over kavelverkoop Kleen Esch. Weten we waarom dit 
achter blijft en wat zijn verwachtingen? Terugkijkend lijkt de oorzaak het opsparen van 1,5 woning per jaar tot 
een complete wijk, waardoor generatie is 'weggetrokken'. Vanuit PB is e veel aandacht voor, met o.m. resultaat 
lagere kavelprijzen. Verwachting naar toekomst lastig te geven. Er is nu weer nieuwe jonge generatie in aantocht. 

7. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 2015 

De penningmeester geeft uitleg over het financieel verslag van 2015. We konden het jaar afsluiten met een 
positief resultaat. Er worden geen vragen gesteld naar aanleiding van dit verslag. 

8. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE OVER 2015 

De kascontrole is uitgevoerd door Jan Zandman en Hans Schouten. De boeken zijn bekeken en kritisch 
doorgenomen, ordelijk ingericht, informatie goed op orde. Zeer tevreden. Advies aan ledenvergadering om het 
bestuur te dechargeren en bedanken voor het beleid. Voorstel is aangenomen ter vergadering.  
 
Jan Zandman heeft 2 jaar in de commissie gezeten en treedt af. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. Vanuit de 
ledenvergadering meldt Wim Boom zich als nieuw lid voor de commissie.  

9. BESTUURSVERKIEZING 

Emiel Schoot Uiterkamp is aftredend en herkiesbaar: Hij wordt herbenoemd. 

10. RONDVRAAG 

Aan het eind van de vergadering is er ruimte voor rondvraag. 

 Heeft het PB een WA verzekering en dekt die alle activiteiten voor bestuur en deelnemers. Ja het PB 
heeft een WA verzekering. Deze verzekering dekt activiteiten die vanuit het PB worden georganiseerd. 
Daarnaast heeft gemeente een vrijwilligersverzekering. Dit is een secundaire verzekering waar 
aanspraak op gemaakt kan worden als de eigen verzekering zaken niet dekt. 

12.SLUITING 

De vergadering wordt gesloten om 21.00 uur.  


