
 
 
 

Secretarieel verslag Plaatselijk Belang Hoge Hexel over 2016 
 
Het bestuur van het Plaatselijk Belang Hoge Hexel werd in 2016 voorgezeten door Emiel Schoot 
Uiterkamp. Emiel Schoot Uiterkamp deed ook het secretariaat. Ab Karman heeft in 2016 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 2016 tien bestuursvergaderingen 
gehouden. Er is in principe maandelijks vergaderd met uitzondering van de vakantie. Daarnaast zijn 
er extra vergaderingen geweest voor onder andere voortgang ontwikkeling van de Kleen Esch, de 
aanleg van Glasvezel in het buitengebied, Whatsapp Buurtpreventie 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.  
 
In 2016 heeft het Plaatselijk Belang verschillende activiteiten en cursussen georganiseerd. Dit jaar 
zijn de volgende activiteiten (mede) georganiseerd: 
 

Datum Activiteit 

22 januari Bingo 

26 februari Smokkeltocht 

27 maart  Paasvuur 

4 mei Stille tocht 

2 en 3 mei Houtdorp (i.v.m. 70 jaar bevrijding) 

10 en 19 mei Reanimatie en AED  

28, 29 en 30 juni Stapavonden 

30 november Sinterklaas 

 
Aan het eind van het jaar had het Plaatselijk Belang Hoge Hexel 447 leden (16 leden minder dan eind 
2015). 


