
NETWERKAVOND 11 FEBRUARI 2020 

 
Op de Netwerkavond van 11 februari zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
 

1 Geert Hoevers leidt de avond, heet Marianne Waterman van de Gemeente het Hogeland 
welkom, geeft nog eens een korte toelichting op de opzet van het netwerk en 
netwerkavonden en inventariseert onderwerpen die aan de orde moeten komen en nog 
niet op het programma stonden. 
 

2 Dorpsbudgetten 
Marianne Waterman (Gemeente het Hogeland) geeft een uiteenzetting van de ideeën 
achter en de opzet van het in januari 2020 door de Gemeente het Hogeland ingevoerde 
fenomeen Dorpsbudget. 
Voor een uiteenzetting van dit fenomeen en de wijze van aanvragen van dorpsbudget zie 
de website van de Gemeente. 
Een aantal punten leidden tot discussie: 
- De Gemeente draagt de gehele verantwoordelijkheid voor een project (inclusief 
 beheer en onderhoud daarvan) over aan de dorpen. Hieraan kleven bezwaren, zie 
 o.a. ook het promotieonderzoek van Hiska Ubels en de problemen bij onderhoud van 
 het speeltuinproject in Ulrum; 
- Eigen investering door het dorp moet minimaal 10% zijn. De investering kan een 
 bijdrage van andere subsidieverstrekkers zijn, maar kan b.v. ook in de vorm van 
 menskracht. Richtlijn voor verrekentarief van menskracht is ca. € 12-€ 13, maar dit 
 ligt niet vast. Andere fondsverstrekkers handteren verrekentarieven tot € 25; 
- De Gemeente verstrekt geen informatie over lopende budgetaanvragen. 
 Consequentie is dat niet bekend is waar anderen in het dorp mee bezig zijn en wat de 
 beschikbare budgetruimte is gelet op een lopende aanvraag (na toekenning 
 vermindert het dorpsbudget, die actuele stand is op de website van de Gemeente 
 zichtbaar, maar dat kan “te laat” zijn.); 
- Draagvlak is onontbeerlijk, er is echter geen objectieve wijze van meten van 
 draagvlak; 
- Lopende zaken vallen buiten de regeling. B.v. de Boswerkgroep vraagt jaarlijks 
 subsidie aan voor haar werkzaamheden, dit blijft zo; 
- Doorlooptijd van een project is één jaar. Dat jaar start op het moment van 
 toekenning van het dorpsbudget. Er kan dus veel voorwerk gedaan worden vóór de 
 toekenning. 
- Dorpsbudget kan tot 31-12-2022 “opgespaard worden”. Het in voorgaande jaren 
 opgespaarde bedrag wordt toegevoegd aan volgende jaren. Aanvragen ná 31-12-
 2022 worden niet in behandeling genomen; 
- Een dorpsbudget kan een instrument zijn voor co-financiering: als de Gemeente een 
 bedrag beschikbaar heeft gesteld kan dat een argument voor andere 
 subsidieverstrekkers zijn mee te financieren; 
 

3 Naar aanleiding van de toelichtingen van Marianne Waterman zijn de volgende afspraken 
gemaakt: 
- de inloopavond van 25 februari 2020 wordt, na een korte “standaard agenda” gewijd 
 aan het ontwikkelen van plannen die in aanmerking zouden moeten komen voor een 



 dorpsbudget; 
- leden van de soos Berehoes  geven aan budget te willen voor geluidsisolatie van het 
 Berehoes; 
- om zo goed mogelijk te voorkomen dat de gang van zaken rond dorpsbudgetten 
 aanleiding geeft tot controverse in het dorp stelt Rudolf een “Hoffelijkheids voorstel” 
 op, opdat verschillende rechtspersonen elkaar zo min mogelijk in de wielen rijden. 
 

4 Pannakooi 
Ria geeft aan dat er aanvullende subsidie is verkregen van een private instelling ten 
bedrage van € 1000. Daarmee en met de te verwachten opbrengsten van een 
sponsorloop zijn de financiën voor de Pannakooi nu vrijwel op orde. 
Ria geeft aan dat het op zelfsprekende wijze bereiken van ouders voor het organiseren 
van activiteiten (waaronder een sponsorloop) door het ontbreken van centraal punt als 
een dorpsschool lastig is geworden. 
Ze geeft een planning waarbij de eerste week van april gestart wordt met de realisatie. In 
de meivakantie kunnen de eerste clinics gehouden worden 
Vóór dat moment moeten nog een aantal zaken geregeld worden: 
- opruimen van struiken en stronken op de beoogde plek voor de Pannakooi. 
 Afspraak zaterdag 22 februari vanaf 10:00 met vrijwilligers (Rudolf en o.a. de soos) de 
 laatste resten opruimen. Handschoenen, spaden, beugelzagen en takkenscharen 
 meenemen. Claudia heeft aangeven voor koffie te zorgen. 
- opstellen huisreglement voor gebruik van de Pannakooi; 
- sponsorloop 
De Rabobank ondersteunt dit soort activiteiten. Daartoe moeten klanten van de 
Rabobank “stemmen” op activiteiten waar hun steun naar toe moet. Uit deze steun 
zouden onderhoudskosten betaald kunnen worden. 
 

5 Verkeer 
Saskia geeft een stand van zaken als laatste lid van de “verkeerscommissie”: 
Als afstudeeropdracht heeft Laura Oosting de situatie bij een aantal kruispunten van de 
Provinciale weg bestudeerd. De kruising Provinciale weg – Andelsterweg was daar één 
van. Op een score van 0 tot 100 (veilig tot onveilig) scoort dit kruispunt 70. 
Er zijn voorstellen het kruispunt van een “fietsheuvel” te voorzien, zodat oversteken van 
de provinciale weg in twee trappen kan gebeuren. 
Suggesties tijdens de bijeenkomst: 
- breng aan twee zijden een dergelijk heuveltje aan 
- breng een onderbreking aan in het heuveltje zoals bij de kruising Oude Adorperweg 
- verleng de 60 km zone bij Baflo, zo dat ook het kruispunt bij Rasquert daaronder valt 
- haal een oud plan uit de motteballen: fietspad langs het Andelstermaar met 
 fietstunnel onder de provinciale weg. 
 
Daarnaast wordt er veel te hard gereden op De Streekweg, ook door Q-bussen. Q-bus 
heeft een aantal elektrische bussen ingezet op andere trajecten waardoor er grote 
dieselbussen vrij gekomen zijn voor lijn 68. De kleine UVO bussen worden niet meer voor 
dit doel gehuurd. Aanpak van de snelheid op De Streekweg moet ook de overlast van 
bussen ondervangen. 
 
Andelsterweg: op de rode “rijwilestroken” staan geen fietssymbolen. Ook de belijning is 
aan vervanging toe. Wenselijk is de uitvoering als op de Westervalge. 
Merk op: rode stroken zonder fietssymbolen zijn “fietssuggestiestroken”. Zij hebben geen 
enkele juridische betekenis. Op fietsstroken mét fietssymbolen mag autoverkeer fietsers 
niet hinderen. (Rijden op de fietsstroken is helaas wel toegestaan.) 



 
Saskia zegt toe zich met de problemen bezig te gaan houden, maar heeft dringend 
ondersteuning nodig. Zij kan niet alleen een ”commissie” zijn. Ook ondersteuning bij 
deelproblemen is welkom (b.v. alleen De Streekweg, alleen de fietsstroken etc.). 
 
Laadpaal: Engbert geeft aan dat de actie loopt. 
 

6 Website 
Rudolf heeft met Tim Schouwenaar gesproken. Tim zegt toe te zorgen dat vóór eind 
maart de proef website nieuw.denandel.nu de definitieve vorm voor de website 
denandel.nu wordt. Als nieuw.denandel.nu had Tim al een aantrekkelijk website 
gemaakt. Deze gaat dus de oude vervangen. Janke en Rudolf vullen daarna de website in. 
In de loop van 2020 zou dit gereed moeten zijn. 
 

7 Werkgroep Oude Weer 
Het hek bij Rixona is legaal geplaatst. Daar is niets meer aan te doen. Het hek is echter zó 
geplaats dat onderhoud van sloten niet goed meer mogelijk is. Het onderhoud van sloten 
is een taak van Rixona. Het Waterschap ziet daar op toe. Staatsbosbeheer heeft 
aangegeven Rixona niet met machines te zullen toelaten op het natuurterrein, om van 
díe zijde af het onderhoud te verrichten. Wordt vervolgd. 
 

8 Spel kleine kernen 
Vereniging Groninger Dorpen heeft aangeboden het “spel kleine kernen” te spelen. 
Egbert vraagt medespelers. Waarschijnlijk maart 2020. 
Suggestie: spel spelen op een spelavond met Mark. 
 

9 Energiewerkgroep 
Op 5 maart is er een informatieavond over het zonnedak bij Rubertus. Er volgt een feest, 
start levering op 1 april 2020 en op 24 april een officiële opening door de burgemeester. 


