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Blokzijl, 2 december 2021         
 

NOTULEN  
Algemene Leden Vergadering 2021 

 
 
Dinsdag 26 oktober 2020. Aanvang 20.00 uur. Inloop 19.45 uur in het M.F.C. ‘De Ploats’  
Groenestraat 18 in Blokzijl.  

 
. 

1. Opening door de voorzitter de heer Pieter Muller 
De vz heet een ieder hartelijk welkom. Extra uitgenodigd waren, vertegenwoordigers van de 
gemeenteraad en de pers. Van de raad waren aanwezig een vertegenwoordiging van de CU, 
de PvdA en de CPB. Van de pers was de Steenwijker courant aanwezig voor een verslag. 
Mka: Louis Heyman, Bert van der Stelt, Sieger Elzinga en Alko Tolner 

   
2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020, 

De notulen van de vorige ALV werden goedgekeurd. De heer Oppadja merkte op dat zijn naam 
geschreven moet worden met dubbel p. 

 
3. Mededelingen bestuur 

De koffie wordt u aangeboden door het bestuur. Verzoek de presentielijst te tekenen. 

 
4. Jaarverslag Secretaris  

Steven de Jonge leest het jaarverslag van de afgelopen jaar. Het verslag werd door de 
aanwezigen goed ontvangen en de secr. werd met een applaus bedankt voor het verslag. 
Het jaarverslag (hieronder toegevoegd) is een onderdeel van de notulen. 

 
5. Financieel verslag van de penningmeester Alfred Meedendorp 

De penningmeester lichtte het financieel verslag toe. De penningmeester meldde een positief 
saldo. Over de uitleg was een ieder tevreden en er werden geen vragen over gesteld. 
De heren T. Galema en F. Roozeboom controleerden de kassa en vroegen de vergadering het  
bestuur decharge te verlenen. De heer Roozeboom is aftredend en de heer T. Boxum werd 
gevraagd om volgend jaar de kas te controleren. De kascommissie voor de volgende ALV zijn 
de heren H. Westerhof en T. Boxum.  

      De heer Westerhof was niet aanwezig, de heer T. Galema heeft deze vervangen. 
 
6. Bestuursverkiezing  

De heer Ab Tolner werd vorig jaar gekozen als bestuurslid. Om reden heeft hij tussentijds 
bedankt als bestuurder. Het bestuur vond in de persoon van de heer Berry van Egten een 
vervanger en deze is tussentijds toegetreden tot het bestuur. De voorzitter vraagt aan de leden 
of hier tegen een bezwaar is. Daar er geen bezwaar vanuit de aanwezige leden is, heeft de vz 
gevraagd of zij in kunnen stemmen met de functie als bestuurder van de heer van Egten. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. 
Aangemeld om lid te worden van het bestuur is de heer Emile van Waegeningh. Emile stelt 
zich voor aan de aanwezige leden. Allen gaan akkoord met de benoeming van Emile. 

 
7. Pauze  
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8. Presentatie Toelichting visie PBB 

De vz geeft een toelichting op de visie van het bestuur. Het bestuur is uitgebreid met een 
algemeen bestuur. Deze bestaat uit personen die allen een taak op zich nemen. 
Er is een commissie  
Openbare ruimte en verkeer.    Wonen en omgeving 

 Toerisme, recreatie en water   Cultuur en historie 
 PR, communicatie en evenementen  Jeugd, jongeren en sport 
 Schutterij     Duurzame energie 
  

Er zijn ook werkgroepen zoals:  Dodenherdenking en de Stadsvisie 
 
 Over de presentatie werden vragen gesteld. 

De heer Oppadja vroeg zich af waarom er geen natuur in genoemd wordt. De vz zei dat dit 
in allerlei onderwerpen wel naar voren komt. 

 
9. Stadsvisie      

Het bestuur is voornemens om een stadsvisie te maken die verder kijkt dan 5 jaar. Samen 
met de bevolking zal een visie gemaakt worden, waarin wordt benoemd hoe Blokzijl er in de 
toekomst moet uitzien. De gemeente heeft professionele ondersteuning toegezegd. 
Er is een tijdspad opgesteld wanneer de visie klaar moet zijn om aan het gemeentebestuur 
aan te bieden. 
 
Zonnepark 
De vz geeft een toelichting op het thema zonnepark bij Blokzijl. 
PBB is veel te laat betrokken geraakt bij het thema zonnepark bij Blokzijl. Met de gemeente 
is hierover gesproken en is het ongenoegen hierover geuit. De gemeente heeft dit 
toegegeven en er is beterschap toegezegd.  
Er is inmiddels regelmatig overleg met de gemeente en andere betrokkenen. Het PPB heeft 
een brief gestuurd met daarin de vragen benoemd waarom deze locatie? Past 20-40 ha in 
het proportioneel verlangde afwegingskader? En er werd verzocht om meer betrokkenheid 
met de bevolking te hebben en duidelijkheid  te krijgen over de waarde van draagvlak bij de 
lokale bevolking. Er is inmiddels een evaluatie over het gevoerde beleid uitgevoerd dat 
begin 2022 in de Raad besproken zal worden. Het PBB wordt hierbij ook betrokken. Het 
PBB is voornemens om een enquête naar de bevolking te sturen zodra er meer 
duidelijkheid komt bij de gemeente over de te volgen beleidskoers. 

 
10. Rondvraag 
 Roelof Kruithof vraagt wat de toekomst is van het oud papier op halen. 

De gemeente is voornemens om hier verandering in aan te brengen. De ROVA wil eigenlijk 
niet meer met vrijwilligers werken. Kruithof gesteund door nog enkelen vragen zich af hoe 
het verder gaat. Kruithof stelt voor om een container voor oud papier beschikbaar te stellen. 
Deze kan eventueel bij hem op het erf aan het Scheepsdiep. 
Regi Oppadja vindt dat er veel te hard word gereden door en in Blokzijl. Dit is al tijden 
onder aandacht van de verkeerscommissie. 
Ook vraagt Regi aandacht voor een openbaar toilet. Veel wandelaars zoeken een toilet. 
Dit wordt besproken met “de stichting Waterrecreatie” . 

 
11.  Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor de komst naar de Ploats 
en bied namens de vereniging een ieder een consumptie aan. Hij wenst een ieder wel thuis. 


