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Bestuurssamenstelling. 
 

- Functie voorzitter vacant. 
Bij nader inzien blijkt Oscar Haffmans geen secretaris te zijn, maar gewoon 
bestuurslid. Daarmee is ook de functie secretaris vacant. 

- Op de website DenAndel.nu staan onder het kopje “wie doet wat” 
invullingen van taken die niet meer relevant zijn. Deze invulling moet 
opgeschoond worden (actie loopt). 

- Rudolf geeft aan tot uiterlijk eind maart 2020 te willen 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. 

 
 
 
Allen 
 
Janke/Rudolf 

Vorige bijeenkomst: 
 

- Snelheidsbeperkingen: Gemeente Hogeland is beleid aan het 
 ontwikkelen om in alle kernen waar een 30 km/u limiet geldt een 
 uniforme dorpsingang constructie voor te schrijven en daar budget 
 voor vrij te maken. 

- De Gemeente gaat niet akkoord met eigen initiatieven en zal 
 aanzetten daartoe weer verwijderen. 

- Engbert gaat na of er een mogelijkheid is fietssymbolen aan te 
 brengen op de rode fietsstroken op de Andelsterweg (conform 
 Westervalge). Actie staat open. 

- Eerste welkomstpakketjes zijn verspreid en enthousiast ontvangen. 
- AED is weer aan de orde gekomen. Rode Kruis en Hartstichting 

geven trainingen van € 25-€ 35 (Rode Kruis ook on-line). Een tweede 
AED zou welkom zijn, maar daar wordt vooralsnog geen actie voor 
ondernomen. Aanwezigheid AED wordt gemeld in volgende versies 
van “Welkom in Den Andel”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Engbert 
 
 
Hanneke 
 
 
 
Engbert/Marja 

Uit de Netwerkavond van 12 november: 
- Samen met Staatbosbeheer is op 23 november gewerkt in het 

natuurterreintje achter de Rixona fabriek (contactpersoon voor het 
dorp: Dorien Fink). Op 23 november hebben Dorpstuinders en 
Boswerkgroepers gewerkt in de bosrand rond de dorpstuin. Beide 
groepen hebben met veel plezier gewerkt, maar opereren min of 
meer op hetzelfde vlak. Coördinatie van werkzaamheden in de 
toekomst maakt misschien nóg meer natuurkrachten los! 

- De Dorpsvernieuwingsprijs van €1000 is ontvangen en wordt 
verdeeld zoals op de netwerkavond is besloten. 

 

Uit het Dorp. 
 
Pannakooi 

- Ter verbetering van bekendheid en acceptatie zijn vorige week flyers 
bezorgd aan direct omwonenden van de speelweide. Er hebben 
intensieve gesprekken met Ed de Heus plaatsgevonden en ondanks 
de verschillen in standpunten en visies zijn die gespreken als 
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opbouwend ervaren.  
De subsidie van de Provincie wordt deze week verwacht, die van de 
Gemeente is in behandeling voor uitbetaling.  
Het project Pannakooi nadert zijn daadwerkelijke start. 

 
 
 
 

Van de Gemeente. 
 
Geen berichten ontvangen. 

 

 
Volgende bijeenkomst: 28 januari 2020 (N.B.:  op de laatste dinsdag van december géén 
inloopavond!) 
 

Opmerkingen over communicatie op persoonlijke titel: 
 
1 De ervaringen rond de Pannakooi geven aan dat informatieverstrekking bij gebeurtenissen en 
evenementen die voor omwonenden van invloed zijn niet vroeg genoeg gedeeld kunnen worden. 
Ik zou iedereen willen oproepen om bij zulke momenten je omwonenden zo vroeg mogelijk van 
informatie te voorzien. 
B.v.: - een verbouwing (zeker als er geen omgevingsvergunning nodig is en de informatie 

 dus niet “uit de krant” gehaald kan worden; 
 - een evenement waar een meer dan gebruikelijk aantal mensen wordt verwacht; 
 - etc. etc. 
Het lijkt soms handig om géén informatie te verstrekken om je plannen door te kunnen zetten, maar 
onenigheid achteraf zet meer kwaad bloed dan strubbelingen van te voren. 
 
2 Het is niet iedereen duidelijk hoe te reageren op berichtgeving in verslagen. 
Je kunt altijd reageren naar info@denandel.nu . Verder kun je altijd reageren naar de personen die in 
de verslagen genoemd worden. Zij zijn vaak van veel meer details op de hoogte dan in verslagen 
kunnen worden genoemd. 
 
 
Me vriendelijke groeten, 
Rudolf Hidskes 
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