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Plaatselijk Belang Ossenzijl 

 

Bestuur zoekt versterking 

Kom erbij! De bestuursleden van het 

Plaatselijk Belang Ossenzijl (PBO) staan 

klaar om je met open armen te 

ontvangen. En met ‘je’ bedoelen zij 

dorpelingen die in het bestuur actief 

willen worden. ‘Het is op dit moment 

ontzettend belangrijk voor de continuïteit 

en de impact van het PBO. We kunnen 

het niet alleen.’ 

De aanleiding voor deze oproep heeft een 

zeer verdrietige achtergrond. Niet zo lang 

geleden overleed het markante 

bestuurslid Siebrand de Boer. Een tweede 

hersenbloeding was hem fataal geworden. 

In diezelfde periode liet de onvermoeibare 

voorzitter Wim Liesker weten dat hij een 

stap terug doet in verband met een 

ernstige ziekte. De behandeling daarvan is 

langdurig en intensief. Vicevoorzitter 

Marianne Vermeulen heeft zijn taken 

overgenomen. 

De twee stoelen die noodgedwongen zijn 

vrijgekomen aan de bestuurstafel ziet het 

PBO-bestuur graag weer snel bezet. Er zijn 

genoeg zaken en ontwikkelingen in het 

dorp die de volle aandacht vragen van het  

 

Plaatselijk Belang. Denk aan de randweg, 

het buitencentrum van Staatsbosbeheer, 

nieuwbouw, en allerhande praktische 

zaken zoals de zoektocht naar een 

zwemstrandje voor de jeugd. 

Aan de zittende bestuursleden de vraag 

wat hen zo aantrekt in het PBO? 

Tijdelijk voorzitter Marianne Vermeulen 

weet het meteen: ‘Ossenzijl met haar 

kleine gemeenschap ligt in een prachtig 

gebied, met veel mogelijkheden om fijn te 

wonen. Ik wil mij inzetten om de 

leefbaarheid en de woonomgeving te 

versterken.’ 

John Rotink kan zich daarin vinden. Hij 

voegt eraan toe: ‘Voor mij is het ook 

belangrijk om als PBO verbinding te 

houden met het dorp. Dat betekent 

draagvlak krijgen voor de ontwikkelingen 

en beslissingen die het dorp aangaan.’ 

Secretaris Ina Kuit zegt: ‘Ossenzijl ligt in 

een prachtig gebied met een belangrijke 

poort van Overijssel naar Friesland. Ik vind 

het de moeite waard om je voor zo'n dorp 

en de leefbaarheid daarvan in te zetten.’ 

Penningmeester Bas Broekhuizen sluit 

zich daar volledig bij aan. ‘En daar horen 

een ongestoord woongenot bij, dus zeker 

ook betaalbare huizen voor starters.’ Hij 

vindt het een winstpunt dat de gemeente 

en de Provincie het PBO als serieuze 

gesprekspartner zien. 
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‘Eens’, reageert Caspar van Loo. Voor hem 

zit de aantrekkingskracht van het 

bestuurswerk verder in de onderlinge 

samenwerking. ‘Het is fijn om in het 

bestuur te merken dat we allemaal – hoe 

verschillend we soms ook zijn - hart voor 

Ossenzijl hebben. Het bestuurswerk kost 

je soms wat tijd als vrijwilliger, maar dat 

heb ik er graag voor over.’ 

Aanmelden? 

Heb je belangstelling om het bestuur te 

komen versterken, of wil je eerst nog wat 

meer informatie, bel of mail dan met 

tijdelijk voorzitter Marianne Vermeulen, 

marianne-vermeulen@hetnet.nl /  

0610615435 

 

Collectanten gezocht 

De regionale afdeling van het 

Reumafonds zoekt collectanten voor 

Ossenzijl. Wie in de week van 20 maart 

aanstaande tijd en zin heeft om met de 

collectebus langs de deuren te gaan, kan 

contact opnemen met Boukje Leusink via 

06-80078724. Een mailtje naar 

boukje.leusink@outlook.com mag ook. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zitten er nu in het bestuur van 

het Plaatselijk Belang Ossenzijl? 

Marianne Vermeulen, voorzitter a.i., 

marianne-vermeulen@hetnet.nl 

0610615435                                                                                                                                                                            

Ina Kuit, secretaris, boudinakuit@outlook.com 

0620542705                                                                                                                                                                           

Bas Broekhuizen, penningmeester, 

bas.broekhuizen@outlook.com 

0613020959                                                                                                                                                                          

Caspar van Loo, bestuurslid, 

caspar.vanloo@outlook.com 

0621449879 

John Rotink, bestuurslid, john@rotink.nl  

0653382981 

 

 

Heb je de Facebookpagina 

van het Plaatselijk Belang 

Ossenzijl al eens bekeken?  

facebook.com/pbossenzijl 
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