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Regioteam Overijssel
Beste mensen,

De boten liggen in de winterberging. Het weer doet pogingen om het neerslag tekort op
te heffen en Sinterklaas is met zijn stoomboot weer naar zonniger oorden vertrokken.
Het jaar zit er dus bijna op.
Als regioteam kijken wij tevreden op dit jaar terug. Het was een inspannend maar ook
succesvol jaar. Het hoogtepunt van de tweede helft van het jaar was de inspraaksessie
over de overlast van waterplanten bij de commissie landbouw en natuur van de
Provincie Overijssel.
Tijdens de inspraaksessie ontstond een “robuust” overleg tussen de insprekers en de
Gedeputeerde Hesther Maij. Met resultaat. De Gedeputeerde deed de toezegging dat
de provincie Overijssel ook actief mee gaan doen met het oplossen van de overlast van
waterplanten. Inmiddels heeft de Provincie dit ook schriftelijke bevestigd.
Dit succes is tot stand gekomen door de goede samenwerking de Hiswa, KopTop de
ondernemersvereniging, Sportvisserij Oost-Nederland, Zeilvereniging Belterwiede en
het Regioteam. De gemeente Steenwijkerland trad als supporter op
Overal waar het voor watersport het er toe doet, bijvoorbeeld het gebruik van het
IJsselmeer of de Twente kanalen, heeft het regioteam Overijssel mee gesproken.
Consequent hebben we in alle redelijkheid de boodschap kunnen uitdragen dat het
water bevaarbaar en veilig en de sport betaalbaar en de havens bereikbaar moeten
blijven. Dit doen we niet op afstand en vooral beleidsmatig, maar door praktisch en
concreet te zijn in plaatselijke overleggen. Of we dat in Overijssel op de goede
onderwerpen en op de juiste manier hebben gedaan, moeten we gezamenlijk op onze
jaarvergadering besluiten.
Als datum voor de jaarvergadering is 5 maart vastgesteld. We beginnen om 20.00 uur.
Ook kunnen we alvast aankondigingen dat Gerlof van der Werf ons zal meenemen in
het geheim van sponsoring anno nu. De plek waar we vergaderen, maken we later
bekend. Het jaarverslag en de definitieve uitnodiging kunt u omstreeks 15 februari
verwachten.
Tot slot wensen we jullie genoeglijke feestdagen en een mooi begin van 2019 toe.

Met vriendelijke groet van het regioteam,
Fré Helleman, Wim Lammerts, Wim Vos en Jan van Esseveld

