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Opening 
Evert opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Speciaal welkom aan Henk Helmink en Johan Houwers voor hun komst. Huishoudelijke mededeling, 2 
koffie en 2 consumpties. Na de pauze zal Hendrik Jan Mensink zijn verhaal vertellen. 

Verzoek aan alle aanwezigen de presentielijst te tekenen.    

Notulen jaarvergadering 2019 
Notulen waren te lezen via de website en liggen op de tafels. Evert leest de belangrijkste punten 
voor. Geen opmerkingen van aanwezigen, notulen zijn goedgekeurd.  

Omgevingsvisie  
De Omgevingsvisie is voor de buurtschappen een belangrijk document. In 2017 en 2018 is hier door 
de buurtschappen veelvuldig aan gewerkt. Iedereen heeft hier ideeën in kunnen brengen. Door de 
gemeente ook behandeld als belangrijkste input voor het buitengebied. Zeer intensief proces 
geweest.  

Spoorwegovergang 
Afgelopen jaar heeft er een tragisch ongeval plaatsgevonden. Overweg Klandermansweg  wordt 
afgesloten.  Veldhorstweg en Huttenweg worden beveiligd. Wanneer afsluiting en beveiliging plaats 
vindt is nog niet duidelijk. 

AED’s 
Diverse AED’s beschikbaar in Miste. Voorzitter noemt de locaties van de AED’s. Te maken met 
vergrijzing in buitengebied. Mooi systeem waarbij burgerhulpverleners ingeschakeld worden om snel 
mensen ter plaatse te krijgen. Mensen worden naar slachtoffer en AED gestuurd. Extra minuten die 
hiermee gewonnen worden kunnen levensreddend zijn. Aantal vrijwilligers beschikbaar, maar wel de 
oproep aan aanwezigen om je aan te melden bij hartslag.nu. Mensen die een cursus willen volgen 
kunnen zich melden bij MB. Bijna alle verzekeraars vergoeden dit en anders wordt er gekeken of de 
BSV hier iets in kan betekenen.  

Kerstboom 
Jaarlijks terugkerende actie. We hebben een nieuwe boom en hopen dat we deze nog jaren kunnen 
gebruiken.  

Buurtkrant 
In de laatste buurtkrant aangegeven te stoppen met de buurtkrant. Zeer intensief om samen te 
stellen en steeds vaker opmerkingen van mensen dat ze de buurtkrant niet meer lezen. Input ook 
zeer minimaal. Nu ook de vraag gesteld hoe nu verder? En zijn een aantal ideeën; mailing, huis-aan- 
huis folder. Vervanger gebruiken om iedereen in Miste te informeren. Ook nog een website. Sterk 
verouderd, moeilijk om deze actueel te houden. Wordt gekeken naar mogelijkheden door bijv. 
gebruik te gaan maken van de website van de BSV. Bezoekersaantallen zullen dan ook hoger zijn.  



 

Financieel verslag 
De penningmeester ligt de inkomsten en uitgaven toe. Kascontrole; Henk ligt toe. Perfect in orde. 
Akkoord kascontrole. 

Boeken 250 jaar Miste. Er zijn er nog een heel stel over bij Henk en Jan. Evt. voor een gereduceerd 
tarief het boek aanbieden aan nieuwe inwoners van Miste.  

Bedankje namens de mensen van de Krosenbrinkroute voor het financiële beheer.  

Henk aftredend kascontrole. John Esselink geeft aan deze taak over te nemen .  

Aanwezige geeft aan dat er veel geld in de kas zit. Vraag of dit niet aan de gemeenschap 
teruggegeven kan worden. Laatste jaren licht toegenomen. Voornamelijk door de vergoeding die 
ontvangen wordt voor het lopen van zwerfvuil. Evert ligt toe hoe dit gerekend wordt vanuit de 
gemeente.  

Daarom nu ook toezegging gedaan een vergoeding te geven voor de Bikkelbus. Aanwezige geeft aan 
dat Misters Belang ten minste uit zou moeten geven wat het ontvangt. Als Misters Belang weinig 
inkomsten, daarom de laatste jaren zuinig geweest.  

Ideeën voor verbeteren van leefbaarheid en veiligheid mogen aangedragen worden bij Misters 
Belang.  

Andere aanwezige licht toe dat Misters Belang MB geen bijdrage vraagt aan inwoners in de vorm van 
contributie. Geld in kas is verdient door Misters Belang door heel zuinig te zijn. Misters Belang moet 
ervoor waken dat het niet zomaar gebruikt wordt, ze zijn geen pinautomaat. Er is een zuinig beleid 
gevoerd, mede door het afzien van vergoeding voor kilometers of andere zaken.  

Voorbeeld van school wordt nogmaals aangehaald. Ook vanuit de BSV wordt er na rato van 
inwoneraantal een bijdrage geleverd. 

Zwerfvuil en landbouwplastic 
Laatste jaren moeilijk mensen te vinden om zwerfvuil op te halen. Daarom willen we de verenigingen 
benaderen zodat zijn ook extra inkomsten kunnen krijgen. Afgelopen jaar hebben Volksfeest en de 
OR zwerfvuil gelopen.  

Aantal verenigingen al benaderd. OR besloten dat zij nu ieder jaar één maal mogen lopen. Vraag aan 
aanwezigen; mag school deze beide lopen of willen de andere verenigingen hier ook gebruik van 
maken. Besluit 1 keer school, 1 keer vereniging. Hiervoor contact opnemen met de besturen van de 
verenigingen.  

10 personen, €40,- pp. 1 ochtend lopen en daarna wordt er gezamenlijk wat gegeten.  

Data zwerfvuil. Afgelopen zaterdag wikkelfolie, Paul hierbij aanwezig geweest. Alleen voor 
particulieren. Nieuwe actie WCL. Waarschijnlijk 6 juni weer inzamelen landbouwplastic. Dan ook 
weer zakelijk inleveren.  

  



Aftredende bestuursleden 
Jan Makkink en Willy Kruisselbrink aftredend. Voorzitter doet een woord van dank richting Willy en 
Jan voor hun bijdrage. 

Niet direct een probleem voor MB, maar nieuwe aanwas van leden wel welkom. Taken van het 
bestuur misschien niet heel tastbaar voor mensen. Voorzitter noemt als voorbeeld de Brinkeweg en 
Meenkmolenweg en de samenwerking hierbij met de Gemeente. Tijd die het kost als lid niet 
vergelijkbaar met andere functies. Per persoon verschillend, maar kost niet heel veel tijd. Belangrijk 
om jong en oud vertegenwoordigd te hebben.  

Werkgroepen niet goed vertegenwoordigd vanuit Miste. Ook hier nog op zoek naar leden. Vanuit 
deze werkgroepen wordt gekeken naar verbeteringen en van hieruit wordt contact gezocht met de 
gemeente. Gemeente tilt zwaar aan deze meningen en neemt dit serieus. Heb je interesse meld je 
dan bij een van de leden van Misters Belang.  

Website 
Al even kort besproken deze vergadering. Gestopt met de buurtkrant. Nu op zoek naar een 
alternatief. Nu website nieuwe BSV.  

Toekomstvisie  
In 2000 in Misters Belang het idee ontstaan om een vijftal mensen te vragen iets te schrijven over de 
toekomst van Miste. In 2016 eerste brief geopend. Dit jaar mogen de brieven van Johan Houwers en 
Willem Helmink geopend worden. Willem inmiddels overleden. Zijn zoon Henk zal dit namens hem 
voorlezen. Overgebleven brieven zijn van Hans Geers (2025) en de Hervormde gemeente (2050).  

Johan leest zijn brief voor. 13 maart 2000 geschreven. Henk Helmink leest de brief van zijn vader 
voor, geschreven in januari 2000. Een kopie van de brieven zal gepubliceerd worden op de website 
van Misters Belang.  

School Miste Corle 
Johan geeft aan dat het mooiste al gezegd is. Weinig toe te voegen.  Blij met de financiële bijdrage 
voor de Bikkelbus en de mogelijkheid te lopen met zwerfvuil.  

Rondvraag 
– 3 keer per jaar een folder is net zoveel werk als een buurtkrant. Waarom niet een werkgroep 
oprichten. Verdeling nu misschien niet juist. Financiën bij Misters Belang en werk bij school. Aan het 
kijken naar andere opties.  

Boek aanbieden met boekje/brief aan nieuwe inwoners. Ideeën zijn er wel. Jammer dat de 
buurtkrant weg is. Er wordt toegelicht hoe een en ander werkt. Gezamenlijk zal er wel iets 
uitgedragen moeten worden. Input vanuit aanwezigen gewenst, kan gestuurd worden naar Misters 
Belang. 

Internet – Misters Belang heeft zich er hard voor gemaakt om glasvezel te krijgen. Veel problemen 
ervaren rond de kerst. Aanleg door Sif Cogas. Zij hebben 3 aanbieders aangegeven. Solcon 
momenteel veel problemen. Klachten zelf opnemen met provider en anders overstappen. Misters 
Belang heeft hierin geen rol.  


