
Notulen jaarvergadering 2019 
 
 

Datum;  Vrijdag 8 maart 2019  
Plaats;  Sportpark “de Punt” SVM  Emmeloordseweg 2 te Marknesse.  
   
1. Opening. 

Hans heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 
Speciaal woord van welkom aan burgemeester Bouwman, erelid Hanny Hofs, afvaardiging 
wethouders en gemeenteraadsleden, buurt dorpsbelangvertegenwoordigers en 
vertegenwoordigers van verenigingen en bedrijven uit Marknesse. 
Hans geeft een terug- en vooruitblik; 

• Marknesse blijft groeien, veel nieuwbouw. 

• Mercatus renoveert veel woningen tot geüpdatet en geïsoleerde huurwoningen. 

• Komst testcentrum ANWB en uitbreiding NLR biedt de mogelijkheid voor meer 
arbeidsplaatsen 

• Belevingscentrum Voorsterweg, belangrijk voor de groei van Marknesse 

• We hebben het 76-jarige bestaan gevierd van Marknesse 

• Realisering van de boekenkast in het midden van het dorp. Hier wordt veel gebruik 
van gemaakt. 

• Boerderijen boek, mooi naslagwerk waar veel vrijwilligers aan mee hebben geholpen. 

• Rondweg, vorig jaarververgadering, politiek debat. Iedereen van de politiek was voor. 
Er wordt een verkeers- en vervoersplan vastgesteld en we hopen dat de rondweg 
daar een punt in is. 

• De verkeersveiligheid en ontsluiting van het dorp is belangrijk 

• Oudeweg wordt in 2020 opgeknapt, hopelijk is het dan mogelijk dat het zware verkeer 
via de Oudeweg kan rijden. 

• Geluidschermen Marknesserweg. De provincie heeft hier nog geen plan voor 
gemaakt. Wacht een plan van rondweg af. 

• Voorsterweg, er is een klankbordgroep om te kijken hoe de voorsterweg verkeersveilig 
kan worden.  

• Fietspad langs de Zwolsevaart zou een mooie aanvulling zijn, dit kan dan aansluiten 
op het trekpondje van kraggeburg.  

• Subsidie voor voorziening vastgoed 131000 euro. Om de Marke op te knappen. Ton 
de Boer zal hier straks meer over vertellen 

• DOP door ontwikkeling van de dorpsvisie. “Samen maken we het verschil”. 
Drie avonden met diverse thema’s 

• De verkeersdrempels worden regelmatig aan de orde gesteld bij de gemeente. Dit 
blijft onder de aandacht van DB. 

• Bedankt aan alle vrijwilligers!!  
Het wordt wel steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen. 

 
2. Notulen jaarvergadering d.d. 10 maart 2018 

Notulen worden goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter. 
 

3. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 

 
4. Mededelingen en afscheid commissieleden  

 
Ton de Boer, Voorzitter stichting de Marke 
 
Oudste stenen gebouw in de NOP en monument. Belangrijk om hier zuinig op te zijn. 
De Marke wordt al jaren gebruikt door diverse verenigingen. Ruim 1 jaar geleden is de 
stichting benaderd door de gemeente. De Marke stond op de lijst voor onderhoud. De 
Stichting is In gesprek gegaan wat de mogelijkheden zijn voor de Marke. 
Parallel liep de wens voor een mooi dorpshuis, 
De Marke opknappen naar de wensen van het dorp, zal veel geld gaan kosten. Architect heeft 
een plan gemaakt waarbij het mogelijk is om met grotere gezelschappen gebruik te maken 



van de Marke. Het is wenselijk om bijvoorbeeld een begrafenis te kunnen houden. Toneel, 
muziekuitvoeringen, Sinterklaas en dergelijke Doel is de Marke meer functioneel maken. Een 
commissie heeft een mooi plan gemaakt. Maar voor dit plan was toch een fors financieel 
tekort. Hiervoor is een aanvraag gedaan bij fonds subsidie leefbaarheid.  
De Stichting is benaderd door de gemeente om mee te denken voor een andere optie. 
Er wordt nu ook gekeken wat de mogelijkheden zijn voor een multifunctioneel centrum aan/ 
naast de triangel. 
Er lopen nu dus twee opties naast elkaar; 
De Marke opknappen of Triangel uitbouwen tot MFC. 
 
Feestcommissie; Gerwin Luimes  

• Dinsdag volleybal.  

• Woensdag kindermiddag, ‘s avond waterspektakel. (Marknesserbokaal) 

• Donderdag brunch/ historisch Marknesse, dorpsloop.  

• Vrijdag avond; playbackshow (Marknesserbokaal) 

• Zaterdag zomermarkt, middagprogramma is een verassing.  

• Feestavond; band uit de polder. 

• Zondag tent dienst, fiets en motortocht, Obstaclerun, prijsuitreiking Marknesserbokaal. 
 
Afscheid commissie leden; 

Hanny Hofs, Samen Marknesse 
 
5. Jaarverslag secretaris 

Zie stuk in de sluis. 
Geen vragen. 

 
6. Jaarverslag penningmeester  

Jentina geeft een toelichting op het financieel verslag. 
 
Financieel verslag van Dorpsbelang Marknesse 

Papieren versie van het verslag ligt ter inzage op de tafels in de zaal.  

De exploitatierekening, de kosten en de baten afgelopen jaar, tonen een negatief resultaat van 

2716,78 euro, maar het verlies is kleiner dan begroot.  

1. Aantal leden neemt door natuurlijk verloop per saldo ongeveer met 20 af per jaar. 

Contributie dus ook met 200 euro. Het huidige aantal leden is 917. 

2. Verkoop vlaggen negatieve opbrengst. Nieuwe gevel- en mastvlaggen aangeschaft. Die 

worden verkocht tegen kostprijs of lager.  

3. Jaarvergadering vorig jaar duurder dan begroot door de extra kosten die het politieke 

debat meebracht. 

4. Promotiecommissie extra kosten vanwege het drukken van een nieuwe folder, de 

nieuwe Wegwijzer en nieuwe ansichtkaarten. 

5. Toiletgebouw had extra onderhoud nodig. 

6. De kosten van het Grachtenconcert waren hoger, omdat in overleg SVM niet langer 

meebetaald aan deze kosten. De kosten worden gedeeld met OVM. 

7. Aanschaf materiaal had een positief resultaat. Aangeschafte lichtkabel in 2017 is alsnog 

door de gemeente vergoed in 2018. 

 

Begroting 2019 

1. Dit jaar wederom een negatief resultaat begroot. Gezien het huidige vermogen is dit nog 

geen probleem. 

2. Enkele verwachte afwijkingen ten opzichte van 2018 zijn: Bijdrage aan de feestcommissie 

gaat iets omlaag, daarentegen gaan de vergaderkosten omhoog. Vergaderingen van 

Samen Marknesse/Veilig Marknesse en de contactgroep werden tot dit jaar gefinancierd 

uit de Dorpsvisie gelden.  

3. Het nog te besteden budget (rond de 5000 euro) van de Dorpsvisie kunnen we besteden 

aan het Dorps-Ontwikkel-Plan waaraan wordt gewerkt. 



Balans per 31-12-2018 

1. De tussenrekening boekenkast heeft flink saldo. Er zijn in 2019 nog bijdragen 

binnengekomen waarmee deze vordering wordt geëlimineerd. 

2. Reservering Feestcommissie bestaat uit twee delen. Restant lustrumviering wat de 

feestcommissie als extra budget krijgt voor het feest in de vier tussenliggende jaren. Aan 

de reservering wordt jaarlijks weer een bedrag van 1450 euro toegevoegd om de kosten 

van de komende lustrumviering te spreiden. 

3. Kerstmarkt, Marknesse Duurzaam en Oranje Fonds is geld wat op de rekening van 

Dorpsbelang is geparkeerd. 

4. Beschikbaar vermogen per 31-12-18 is 14377,76. 

 

Subcommissies: 

Historisch Marknesse heeft 2018 afgesloten met een positief resultaat van 276 euro. Naast 

hun inkomsten van donateurs en sponsoren van ruim 2800 euro zijn er ook nog boeken 75-jr 

Marknesse verkocht voor ruim 300 euro. De inkomsten worden grotendeels uitgegeven aan 

materiaal voor de vaste expositie in De Marke, kosten voor de donateursavond en 

huisvestingskosten van het Markehuisje.  

Feestcommissie is 2018 geëindigd met een positief resultaat van 2700 euro. Met de jaarlijkse 

bijdrage vanuit DB, de bijdragen van sponsoren en de inkomsten van activiteiten tijdens de 

feestweek waar entree wordt gevraagd, hebben ze alle kosten van het dorpsfeest (ongeveer 

12000 euro), koningsdagoptocht en de sinterklaasintocht kunnen bekostigen. 

Dat was in het kort de onderbouwing van hoe wij mede dankzij uw bijdrage, de contributie en 

bijdragen van sponsoren, ons budget hebben besteed met als doel ons dorp leefbaar te 

houden. Bij deze iedereen bedankt voor uw bijdrage. 

Er waren geen vragen over het financieel verslag. 

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid. 
Goedgekeurd door de commissie 
Bertus de Boer stopt 
Nieuw lid; Mark Hilderink 

 
8. Bestuursverkiezing. 

Herkiesbaar 
Elgon van der Heide en Jozé Deen 
Middels applaus aangenomen. 
Aftredend 
Barbra Vereecken en Marjolein Haven 
Nieuwe leden: 
Carole Vroegop en Annemarie Luimes -Huizinga 
Geen tegenkandidaten en worden benoemd middels applaus. 
 

9. Afscheid aftredend bestuursleden. 
In deze vergadering hebben wij afscheid genomen van Marjolein Haven en Barbra Vereecken. 
Voorzitter Hans Rommens bedankte beide dames voor hun enthousiaste inzet voor 
dorpsbelang met een terugblik op hun activiteiten. Barbra was een kartrekker bij de opstart 
van het digitale dorpsplein en de buurt-WhatsApp. Ook organiseerde zij mede het 
grachtenconcert. Marjolein was de vaste notulist in onze dorpsbelangvergaderingen en was 
hierin ook actief voor bij de contactgroep. Bij de organisatie van de nieuwjaarparty was zij als 
commissielid actief.  

 
10. Rondvraag. 

Wethouder Wiemer Haagsma vertelt over de ontwikkelingen nieuwbouw fase; 
Fase 1, nog enkele beschikbaar 
Fase 3-2 a eerste deel is in de verkoop. Er zijn er nog twee vrij 
Fase 3-2 b dit jaar bouwrijp en dan bekijken wanneer in de verkoop. 
Ontwikkelingen bedrijventerrein; 



20ha beschikbaar. Heeft een agrarische bestemming 
Er is nu concrete belangstelling en een deel wordt nu niet meer verpacht. 
In juni definitieve bestemming van het deel van het bedrijventerrein. 
Marcel Snippe; 
*Glasvezel in de dorpen, wanneer komt dit? 
Antwoord; Er is geen zicht op glasvezel. 
Hubert Buisman 
*Mag er ook sociale bouw plaatst vinden op de nieuwbouw. 
Antwoord; Mercatus zal geen nieuwe sociale woningbouw plegen binnen de dorpen. 
Louis van Diepen 
*Riante voorzieningen, welke mogelijkheden heeft de gemeente om de woningbouw in de 
kleinere dorpen te stimuleren. 
Antwoord; herstructureren en inbreiden en eventueel uitbreiden heeft de aandacht.  
Voorzieningen in de dorpen is ook deels afhankelijk van de benutting door de dorpsbewoners. 
Klaas v Veen 
*20 ha industriegrond, waar ligt dat? 
Antwoord; Achter Hulleman 
Maria Droog 
*Feike Bruinsmalaan is momenteel aanvoerweg voor bouwverkeer. 
Onveilige situatie, er wordt hard gereden. 
Antwoord; dit is door DB  diverse keren aangekaart bij de gemeente. 
Klaas Jan; er wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om een trottoir aan te leggen 
Wethouder Simonse; belooft om te gaan kijken hoe we dit praktisch kunnen invullen. 
Hetty de Vries; 
*Kan er meer controle zijn in de Breestraat?  Er wordt heel hard gereden. Rond de klok van 
16.00/ 17.00u. 
Antwoord; er wordt regelmatig gecontroleerd door de politie. 
Gemiddelde snelheid Breestraat is 40/45 km/hr. De weg inrichting is er niet naar om tot 30 
km/uur te rijden. 
*De speelweide in het bos. 
Deze is leeggehaald. Gebeurt hier nog wat mee? 
Antwoord; De eisen waren zo hoog dat er besloten was om deze te sluiten. Deze komt niet 
terug. 
*Aan de Oosterringweg/ Vollenhoverweg ligt met regelmaat veel vuilnis. Idee om hier een 
blikvanger te plaatsen? 
Antwoord; DB is hier mee bezig geweest, maar er komen geen extra blikvangers. 
Level-one en Lovink-hoeve, houden de Oosterringweg en Vollenhoverweg bij. 
Bertus Stormink 
*Sluiswachtershuisje is een monument. De zwarte ramen kunnen deze opgefleurd worden? 
Wordt meegenomen door DB.  
Johan Zieleman 
*Zebrapad in de Breestraat;  
Antwoord; Komt geen zebrapad dit is schijnveiligheid. Antwoord gemeente 

 *AED hangen in het dorp; 
 Weet iedereen hoe dit werkt? Kan er geen stukje in de sluis?  

Antwoord; Wordt meegenomen door DB. 
Harry  

 *Waarom niet gekozen voor 16 maart voor de klussendag? Dit is NL doet dag. 
Antwoord; Nu veel verenigingen die hieraan meedoen en dan vissen we dus uit de zelfde 
vijver wat betreft vrijwilligers. 

 Marco 
 *Veel aandacht voor overlast van verkeer. 
 Komt er ook aandacht voor het vliegverkeer vanuit Lelystad. 
 Antwoord; DB houdt zich hier niet actief mee bezig. 

 
11. Afsluiting officiële gedeelte 

20.45 wordt de vergadering gesloten. 
 


