
Onderwerp Actiehouder 

Voorzitter vacant. 
(Blijven) aangeven op Netwerkavonden. 
Profiel voorzitter op Dorpsmail zetten, met oproep ben jij …/ weet jij iemand 
… 

Tim 

Statuten. 
Statuten van de Vereniging Dorpsbelangen in deze tijd niet meer bruikbaar. 
Wijziging van statuten vrijwel niet haalbaar. Statuten zo goed mogelijk 
opvolgen bij wettelijke consequenties (financiën).  

geen 

Oppakken lopende zaken Tim. 
Er is behoefte aan uitbreiding van het bestuur met een mediacoördinator 
(Dorpsmail, website etc.). Janke wordt gevraagd deze behoefte in te vullen. 
Zij beraadt zich daarover. 

Rudolf 

Communicatie – Facebook. 
Problemen met toegang tot Facebook pagina “Ons Dorp” eerst tot de 
bodem aangaan, alvorens een nieuwe facebook pagina op te starten. Dit om 
verdere tweespalt in het dorp zo goed mogelijk tegen te gaan. 
Dorpscoördinator (Froukje Stiekema) is gevraagd te bemiddelen. 
Op dit moment is de handigste toegang tot de facebook pagina “Ons Dorp”: 
(Linda Beuker, Sagittariusweg). 

Marja 

Communicatie – E-mail adres met meerdere toegangen. 
E-mail adres openen waar bestuursleden en aanspreek punten van 
werkgroepen toegang toe hebben. 

Tim 

Dorpsvisie. 
Oppakken waar we in 2017 gebleven zijn. Inventariseren wat er beschikbaar 
is van de “vijf tafels” en woordvoerders van de tafels vragen de beschikbare 
gegevens te actualiseren naar 2019. E.e.a. in combinatie met deze 
informatie op de (nieuwe) website. 

Tim 

5 G netwerk. 
Bartke geeft aan wat er in deze momenteel speelt en waar dit toe kan 
leiden. Uiteenzetting 5 G uitrol voorbereiden voor eerstvolgende 
Netwerkavond. 

Bartke 

Vleermuizen. 
Bij Rixona is vleermuisonvriendelijke verlichting van het parkeerterrein 
aangebracht. Dit is in strijd met de verplichtingen waar Rixona zich na 
afbraak van de boerderij aan dient te houden. Jeroen Bevers heeft gevraagd 
of iemand hier het voortouw wil nemen, omdat hij zelf vanwege zijn positie 
m.b.t. vergunningverlening dit niet kan doen. 

Bartke 

Verkeer. 
Nieuwe verkeersheuveltjes in Oosterweg en Adrianiweg leiden tot matiging 
van de snelheid, maar ook tot versterking van agressief gedrag. 
Conclusie is dat gedragswijziging uiteindelijk niet door het Netwerk te 
realiseren is. Stappen die nog ondernomen kunnen worden zij: 

- Brief aan de Gemeente m.b.t. dit gedrag vanuit de 
Verkeerscommissie; 

- In laatste instantie brief vanuit het Bestuur aan de opdrachtgevers 
van plaatselijke bedrijfsleiders. 

 
 
 
 
 
Alex 
 
Bestuur 

Pannakooi. 
Ria heeft de subsidie “bijna” rond, maar stuit op vertraging door uitblijven 
van adequate reactie van Gemeente Hogeland. Zij zal “de Provincie” en “de 
Gemeente” rechtstreeks aan elkaar koppelen, met name met betrekking tot 

Ria\Bestuur 



het eigendom van de Pannakooi. Desgewenst zal het Bestuur een schrijven 
opstellen waarin zij het eigendom van de Pannakooi accepteert. 

Gezondheidsraad. 
Er is een orgaan (in de maak) dat gevraagd en ongevraagd advies kan 
uitbrengen m.b.t. diverse gezondheidsproblemen. Het orgaan is in deze 
intermediair tussen dorpen en Gemeente. Marja houdt vinger aan de pols. 

Marja 

Bij de Dorpenwedstrijd hebben we een (gedeelde) derde plaats behaald. 
Daaraan is een waardering van € 1.000 verbonden en er zijn twee plakkaten 
uitgereikt. Voorstel: hang in het Dorpshuis en in De Holm een plakkaat op. 
Laat deelnemers aan de volgende Netwerkavond drie werkgroepen/doelen 
(in naar prioriteit aflopende volgorde) noemen en maak aan de hand 
daarvan een eindlijst van drie werkgroepen/doelen waaronder het 
gewonnen bedrag zal worden verdeeld. 

Bestuur 

 
 
Volgende bijeenkomst: 
 
25 juni 2019 (nog te bespreken bij Appie!) 


