
 

Eindejaarbericht 2020                    
Regioteam Overijssel en Noordoostpolder 
  

Beste mensen,  

Daar zitten we dan in de LOCKDOWN. Veel kan en mag er niet. Gelukkig mag je nog naar buiten 

en kun je natuurlijk het Eindjaarbericht 2020 lezen, dat het Regioteam Overijssel en 

Noordoostpolder voor iedereen opgesteld heeft.  

 

   

   

Hopelijk hebben we allemaal een engeltje op onze 

schouder.  

  

Het Watersportverbond volgt weer nauwkeurig de ontwikkelingen 

rond de Coronamaatregelen. Volg daarom de berichtgeving op 

https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/actuele-thema-

s/nieuws-coronavirus .  

 

 

 

Hoe is het Regioteam dit halfjaar door gekomen? Eigenlijk heel goed. Onze nieuwe teamlid 

Pieter Holewijn van WSV Genemuiden kon gelukkig zijn inwerkperiode vervolgen. We hebben 

een paar bezoeken afgelegd en we hebben elkaar kunnen ontmoeten.                                             

Op een aantal dossiers is er voortgang geboekt. Andere dossiers zitten in de traagheid. Er zijn 

echter ook successen. In het jaarverslag gaan we een mooi overzicht presenteren. Aan jullie is 

dan om te oordelen of we het goed gedaan hebben.  

Ik verwacht dat jullie het jaarverslag omstreeks 15 februari in jullie mailbox hebben. De 

jaarvergadering houden we traditiegetrouw op een dinsdagavond. Als datum hebben we                     

9 maart geprikt. We beginnen om 20.00 uur. Wees a.u.b. geen prikvertikker (nieuw woord uit 

de van Dale) en noteer deze datum met een stip in je agenda. Hoe en waar we de bijeenkomst 

organiseren, moeten we dan maar bezien.  

Vooruitlopend op het jaarverslag wil ik jullie het volgende niet onthouden. Het voorgenomen 

ToegangBeperkendBesluit (TBB) voor het Zwarte Meer is aangehouden. In een gesprek met 

de vergunningverlener, dit is de Provincie Flevoland, hebben we aangegeven dat de 

argumentatie in het Beheerplan Zwarte Meer in onze ogen niet valide is. Daarop heeft de 

Provincie Flevoland aangegeven dat zij in overleg gaat met Rijkswaterstaat. Kort na Sinterklaas 
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kwam de uitnodiging binnen voor een nader overleg met de Provincie Flevoland en 

Rijkswaterstaat.  

Gezien de reikwijdte van de plannen en de eventuele kosten van voortoetsen is het Regioteam 

op zoek gegaan naar relevante partners in de IJsseldelta. Jullie zijn daarover bericht in het 

Zomerbericht 2020. Per 1 januari 2021 is het Regioteam lid van de Gebiedscoöperatie 

IJsseldelta. Wij zijn erg blij met deze stap. Zeker nu we weten dat het Zwarte Water, liggend in 

het gebied van de gebiedscoöperatie,  voorzien wordt van natuurlijke oevers. In de 

ontwerpschets wordt gesproken van damwanden met ondieptes aan de walzijde. Aan de 

damwanden kunnen voor de kleine scheepvaart nadelen zitten. Verder kan de benutbare 

vaarbreedte beperkt worden. We gaan hierover in januari in gesprek met Rijkswaterstaat.  

 

 

De spreeuwen zijn allang vertrokken. De 

watersporters zitten op de enkele 

fanatiekeling na bij de kachel. 

Foto genomen op de Oostelijke Belterwiede.  

 

 

 

Nu nog wat actueel nieuws.  Op de Algemene Ledenvergadering van het Watersportverbond, 

d.d. 12 december 2020, is er aandacht geweest voor de brief van de Voorzitter van de 

Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers, Ed Megens. In deze brief roept hij het Hoofdestuur 

op belangenbehartiging nadrukkelijk op de kaart te zetten. Het Bestuur heeft daar positief op 

gereageerd. De brief is overigens door 35 andere verenigingen ondertekend. De aanwezige 

verenigingen, 60 in getal, onderschreven tijdens de vergadering het initiatief. De komende 

maanden wordt dat uitgewerkt.  

Tot slot. De vogeltrek is al voltooid. De winter is begonnen. Het einde van het jaar 2020 nadert 

met rasse schreden. De feestdagen zullen in deze coronatijd anders verlopen dat we gewend 

zijn. Het Regioteam wenst jullie desondanks allemaal fijne feestdagen en een hoopvol 2021 

toe. Blijf a.u.b. gezond. Wees aandachtig maar houd afstand. Tot ziens allemaal.  

 

Met vriendelijke groet van het regioteam,  

Fré Helleman, Wim Lammerts, Wim Vos, Peter Holewijn en Jan van Esseveld  

Het Regioteam kun je per email bereiken op overijssel@watersportverbond.com .  

Het Regioteam streeft naar toegankelijk, schoon en veilig vaarwater. 
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