Verslag bijeenkomst 25-02-2020
Onderwerp
Bestuurssamenstelling.
-

Functie voorzitter vacant.
Engbert Breuker geeft aan dat deze situatie niet langer houdbaar is.
Hij meldt zich aan als interim voorzitter. Zodra een definitieve
voorzitter beschikbaar is zal hij terugtreden.
Voor het vaststellen van Engbert als (interim) voorzitter is
instemming op een Algemene Leden Vergadering noodzakelijk. Zie
verder.
- Functie secretaris vacant.
- Rudolf zal tot uiterlijk eind maart 2020 proberen “de ballen in de
lucht te houden”. Vanaf april 2020 zal Rudolf alleen nog
penningmeester taken vervullen. Rudolf geeft expliciet aan de
inloopavonden na maart niet meer te zullen bijwonen. Als hij “in
beeld” blijft wordt hij ook blijvend aangesproken op zaken buiten
het penningmeesterschap. Bij de voorgenomen uitbreiding van het
bestuur zal Rudolf vergaderingen als “gewoon” bestuurslid kunnen
blijven volgen.
Website.
-

Van de website DenAndel.nu zal de verbeterde versie die door Tim
Schouwenaar is ontwikkeld worden gehandhaafd en bijgewerkt. Tim
heeft aangegeven in maart 2020 de vervanging van de huidige
website door de nieuwe te realiseren. In de loop van 2020 zullen
Janke en Rudolf de vernieuwde website “vullen”.
Vorige bijeenkomst:
-

-

-

-

Het punt fietssymbolen op de rode fietsstroken op de Andelsterweg
(conform Westervalge) is overgedragen aan de Verkeerscommissie.
Pogingen een laadpaal voor elektrische auto’s in het dorp
gerealiseerd te krijgen is een stapje verder: de gemeente heeft een
locatie voor de laadpaal vastgesteld en de financiële haalbaarheid
wordt onderzocht.
Omgevingswetgeving: het bestuur zal de toelichting op de
omgevingswetgeving agenderen. Ed regelt een spreker van de
gemeente hiervoor en wordt daarbij ondersteund door het bestuur.
Pannakooi: het terrein voor de Pannakooi is op 22 februari ontdaan
van struiken. De contouren zijn opnieuw aangegeven. Het
verwijderen van wortels van boomstronken moet machinaal
gebeuren. De leverancier van de Pannakooi is daarvan op de hoogte.
Hij heeft hiervoor meerwerk geclaimd, maar nog niet aangeboden.
Oude Weer: perikelen in verband met schouwen van sloten worden
onderzocht door het waterschap.
Dorpsbudgetten: Marianne Waterman van Gemeente het Hogeland
heeft op de netwerkavond van 11 februari een toelichting gegeven.
Het verslag van de avond is ook naar haar verzonden. Zij heeft
gemeld geen commentaar te hebben op “haar” gedeelte.
Aangenomen mag dus worden dat dat gedeelte correct verwoord is.
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Er is een “Oproep tot Hoffelijkheid” aan de rechtspersonen
verstuurd die in Den Andel in aanmerking komen om dorpsbudget
aan te vragen. Jolanda Tuma geeft aan dat “Kerk in het Dorp” in Den
Andel (nog) geen rechtspersoon is, maar wel graag geïnformeerd
blijft. Voorafgaand aan de vergadering geeft Rudolf aan een gesprek
gehad te hebben met Johanna Davids van Stichting Waddenlicht. Zij
ziet een rol weggelegd voor Dorpsbelangen bij verdeling van budget
over de ingediende plannen. B.v. door verschuiving in jaar van
aanvragen, of door verlaging aangevraagde bedragen zodat
meerdere plannen een kans maken. Van Stichting Waddenlicht zijn
ook twee plannen te verwachten. In het gesprek wilde ze die
plannen niet toelichten omdat zij van mening is dat in het verleden
haar plannen “gekaapt” zijn. Dat risico wil ze niet nogmaals lopen.
- Aansluitend aan de bijeenkomst worden plannen besproken die
wellicht in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) financiering uit
het dorpsbudget.
Volgende Netwerkavond:
- De volgende netwerkavond zal worden gehouden op
30 maart 2020 in het Dorpshuis. Aanvang 19:30 uur.
- “kartrekker” voor deze avond is nog niet bekend.
- De Netwerkavond zal een gedeelte “Algemene Leden Vergadering”
omvatten waar over de kanditatuur van de voorzitter zal worden
gestemd. Ook zal de financiële afronding van 2019 aan de orde
komen.
- Overige punten: omgevingsvergunning, dorpsbudgetten en hetgeen
nog wordt aangemeld.
- Uiteraard is er bij de start van de avond weer gelegenheid
onderwerpen aan te dragen die besproken moeten worden, of op
een volgende netwerkavond aan de beurt moeten komen.
Van de Gemeente.
Geen mededelingen.
Uit het Dorp.
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Dorpsbudgetten:
- Verschillende plannen zijn, na de bijeenkomst, besproken. Na
verdere invulling van de plannen wordt hierover gecommuniceerd.
Volgende bijeenkomst: Eind maart zal er géén bijeenkomst zijn. De avond ervoor is er immers al een
Netwerkbijeenkomst. Over vervolg bijeenkomsten zal worden geïnformeerd.

