KERNEN- EN WIJKBELEID – collegebezoek
Verslag van het bezoek aan Plaatselijk Belang Blokzijl
Datum:
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Aanwezig:
Plaatselijk Belang Blokzijl: de dames H. van Blom, G. de Jonge (secretaris), A.
Wouters en de heren L. Oenema, R. Opatia, H. Hoekstra (voorzitter).
Gemeente: de wethouders L.F. Greven, P.A. van der Terp, H.J. Boxum (contact
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en J. van Ek (verslag).
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NR.

Opening:

ONDERWERP

AFDOENING

De heer Hoekstra opent de vergadering en heet een ieder welkom. De deelnemers

2.

stellen zich aan elkaar voor.

Ontwikkelingen
2.1 Verkeer door Blokzijl

De heer Hoekstra deelt mee dat in september 2008 is gestart met het ontwikkelen
van een oplossing voor de verkeershinder van met name het vrachtverkeer door
Blokzijl. Bij dit overleg is de gemeente in de persoon van de heer J. Steenbeek nauw
betrokken. Dit overleg heeft er in geresulteerd dat er een plan voorligt wat de
aanwezige knelpunten oplost. Het plan voorziet in de afsluiting van Blokzijl voor
het vrachtverkeer. Deze afsluiting is zodanig dat het personenvervoer doorgang
kan vinden alsmede het overige bestemmingsverkeer. Het plan zal vanavond met
de lokale verkeerscommissie met achterban worden besproken. Vervolgens zal het
definitieve plan op 15 april a.s. tijdens de ledenvergadering worden gepresenteerd.

2.2 Zuiderzeerand
Burgemeester Apotheker geeft aan dat onder aanvoering van de provincie
Flevoland de betrokken gemeenten Noordoostpolder, Lemsterland en
Steenwijkerland bezig zijn om voor de zomer periode een aantal varianten te
ontwikkelen.
Naar verwachting zal eind dit jaar een eerste scan naar de haalbare mogelijkheden
worden uitgevoerd. Vervolgens zal Plaatselijk Belang bij de verdere
ontwikkelingen worden betrokken.

Het vorengaande heeft nauwe raakvlakken met de voor Steenwijkerland
ontwikkelde toekomstvisie. Deze toekomstvisie zal, wanneer de gemeenteraad
hiermee in kan stemmen, verder worden uitgewerkt in structuurvisies.
Daarnaast wordt gewezen op de ontwikkeling van het bestemmingsplan
buitengebied.

2.3 Windmolens
Plaatselijk belang spreek zijn zorg uit over de plaatsing van windmolens. De
aangekondigde uitvoering van een nadere landschapsstudie wordt dan ook op
prijs gesteld.
Van de zijde van het college wordt aangegeven dat de gemeenteraad heeft besloten
de ontwikkeling in procedure te brengen. Daarbij is bepaald dat het in het kader

i.a.a. aanwezigen, college B&W, MT, cluster communicatie

REEW

van CO2 reductie en duurzaamheid belangrijk is dat de gemeenteraad op basis van
verzamelde gegevens tot een gewogen eindoordeel kan komen.

2.4 Toekomst de Ploats
Een onderzoek naar de toekomst van de Ploats is ingezet vanuit de zorg van het
stichtingbestuur over het voortbestaan van een multi functioneel centrum in
Blokzijl. Deze zorg wordt onder andere gevoed door de bezettingsgraad en de
beperkte mogelijkheden van de sportzaal.
Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van gebruikers
van de Ploats. Met ondersteuning van Varya is een plan van aanpak ontwikkeld.
Bij deze ontwikkeling is Cora van Dijk van de gemeente nauw betrokken.
Doel is te komen tot een multi functionele accommodatie waarmee Blokzijl de
volgende 30 jaar vooruit kan.
Wethouder Boxum geeft aan dat binnen ILG een claim is opgenomen.

Cora van Dijk

2.5 Voortgang uitbreiding camping
Van gemeentezijde wordt aangegeven dat voor de uitbreiding een
bouwvergunning is verleend voor 50 huisjes. De stagnatie ligt derhalve niet aan de
zijde van de gemeente.
Plaatselijk belang zal een en ander verder uitzoeken.

Van gemeentezijde wordt tevens aangegeven dat de ontwikkeling van
verblijfsrecreatieterreinen in Scheerwolde en Giethoorn ook voor Blokzijl van
belang is. Het totale toeristisch product wordt meer in verband met elkaar
aangeboden. Hiervan zal ook Blokzijl profiteren.

2.6 Voorgang woningbouw Rietvink
Volgens de gemeente is de stand van zaken als volgt:
-

vrijstelling voor de bouw van twee woningen is verleend

-

aanvraag voor een bouwvergunning is ontvangen

-

een beslissing over de aanvraag wordt binnenkort verwacht

-

na vergunningverlening volgt de mogelijkheid van een bezwaar- en
beroepsprocedure

Ten aanzien van de voortgang van Noordermaten vierde fase en de wens rond

Plaatselijk

passende bebouwing wordt afgesproken dat Plaatselijk Belang hierover contact zal

Belang

opnemen met wethouder van de Nadort.

2.7 diverse onderhoudswerkzaamheden
a. Onderhoud kademuur; werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd
b. Onderhoud stenen Noorderkade/Bierkade; er wordt gewerkt aan de
verzakkende stenen.
c. Opknappen Loswal, legale/illegale ligplaatsen: Gewezen wordt op een illegale
ligplaats waarbij sprake is van het afzetten van een stuk grond. Deze

Toezicht en
handhaving

ontwikkeling zal worden doorgegeven aan handhaven.
d. Onderhoud bermen Hevenweg/Duinweg en Duinigermeerweg: wanneer gaten
ontstaan zal dit worden doorgegeven aan de servicelijn.
e. Onderhoud/maaien Bastion: door de vorm van het te maaien terrein is extra

OPWE

budget beschikbaar om een keer extra te maaien.
f.

Verlichting Bastion: Plaatselijk Belang zou graag zien dat de huidige verlichting
wordt vervangen door meer authentieke lantaarnpalen zoals bij de Kolk zijn
geplaatst. Deze wens zal door de gemeente worden meegenomen.

OPWE

3.

Omnibus enquête / Sociale atlas
Het bestuur van Plaatselijk Belang zal de Omnibus enquête en sociale atlas nog
bespreken.
Van de zijde van Plaatselijk Belang wordt aangegeven dat toeristisch aantrekkelijke
winkelvoorziening ontbreekt. Tevens wordt geconstateerd dat 30 woningen te

4.

koop staan.

Communicatie
Van de kant van Plaatselijk Belang wordt de waardering uitgesproken voor de
wijze waarop van de zijde van de gemeente wordt gecommuniceerd.
Als verschil met het verleden wordt aangegeven dat er toen niet werd geluisterd.

5.

Rondvraag
-

-

Plaatselijk belang zal informeren in hoeverre Blokzijl is opgenomen in het

Plaatselijk

zogenaamde baggerplan.

Belang

Plaatselijk Belang geeft aan dat in de avond- en nachturen voor
vaarrecreanten geen mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de
aanwezige openbare toiletten.

-

Plaatselijk Belang stelt dat er geen gemeentelijk beleid met betrekking tot de
toegestane lengte van boten. Wethouder Greven geeft aan dat in de APV is
bepaald dat een vaartuig de doorvaart niet mag hinderen.

-

Wethouder Greven deelt mee dat is gesproken met omwonenden van de
Ploats, Plaatselijk Belang en vergunninghouder “Keten”. De conclusie is dat
wanneer jongeren op een gelijke wijze oud en nieuw willen blijven vieren er
sprake is van een evenement wat niet valt onder het ketenbeleid. Dat betekent
dat het evenement gezien de overlast niet op het terrein van de Ploats kan
worden gehouden maar op een plaats buiten de stad. Tevens kan de voor de
keten aangehouden periode niet gelden. Plaatselijk Belang geeft er de
voorkeur aan om 26 en 27 december de voorziening op te bouwen.

-

Wordt gekozen voor de plaatsing van bijvoorbeeld twee caravans kan de
locatie bij de Ploats onder het regime van het ketenbeleid gehandhaafd
blijven.

-

Wethouder van der Terp deelt mee dat de gemeente Steenwijkerland in het
licht van het alcohol matigingsbeleid samen met regiogemeenten voor de
meer permanente keten een ketenbeleid aan het ontwikkelen is.

6.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst
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