
 
 

 
 
 
Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoge Hexel, 09 maart 2017 
Aanwezige bestuursleden:  Emiel Schoot Uiterkamp (voorzitter, secretaris), Paula Karman, Alien Mensink, 

Ab Karman en Jeroen Regtuijt (Notulist). 
Overige aanwezigen:  15 leden 
Met kennisgeving afwezig:  Gerrit Heuver en Jan Eggen. 

1. OPENING 

Emiel Schoot Uiterkamp opent de vergadering om 20.15. Hij heet alle aanwezigen welkom bij deze vergadering. 
Na de pauze zal de Stichting Duurzame Energie Wierden - Enter een presentatie geven over het plan om een 
zonneweide aan te leggen in de Weuste Noord en over andere initiatieven en mogelijkheden om mee te werken 
aan een duurzamer Nederland. 

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 Gerrit Heuver en Jan Eggen. 

5. VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING OVER 2015 (D.D. 17-03-2016) 

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. 

6. JAARVERSLAG VAN HET SECRETARIAAT 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  

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). 

7. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 2016 

De penningmeester geeft uitleg over het financieel verslag van 2016. 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 2016 

De kascontrole is uitgevoerd door Hans Schouten en Wim Boom. Wim Boom licht het resultaat van kascommissie 
controle toe. De middelen worden conform doelstellingen Plaatselijk Belang besteed. De kascommissie geeft het 
PB bestuur de suggestie mee een deel van de reserve te benutten voor aanvullende activiteiten binnen de 
doelstellingen van PB. Het bestuur van PB roept de leden op hiervoor suggesties aan te leveren. De kascommissie 
stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel wordt aangenomen.   
 
Hans Schouten treedt na 2 jaar af. Jan Wessels neemt, samen met Wim Boom, deel aan de kascommissie over 
2017. 

9. BESTUURSVERKIEZING 

Kim Geertsema treedt aan als nieuw algemeen bestuurslid en stelt zicht kort voor. Emiel meldt, naar aanleiding 
van een vraag, dat het bestuur hiermee een even aantal leden heeft. Volgens de statuten moet het bestuur een 
oneven aantal leden hebben. Geen van de aanwezigen ziet dit als een probleem. 

10. RONDVRAAG 

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

• Harrie Schoot Uiterkamp vraagt, naar aanleiding van financieel jaarverslag of het paasvuur tot extra 
kosten heeft geleid i.v.m. blus- en opruimwerkzaamheden in 2016. Dit heeft niet geleid tot extra 
kosten. 

12.SLUITING 

De vergadering wordt gesloten om 20.45 uur.  


