
Verslag bijeenkomst 28-01-2020 
 

Onderwerp Actiehouder 

Bestuurssamenstelling. 
 

- Functie voorzitter vacant. 
- 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. 

- Van de website DenAndel.nu zal de verbeterde versie die door Tim 
 Schouwenaar is ontwikkeld worden gehandhaafd en bijgewerkt. De 
 bestaande versie zal niet meer worden bijgewerkt. Namen die op de 
 website vermeld staan zullen na gereed komen van het bijwerken 
 eenmalig worden gecheckt door een dorpsmail uit te sturen met het 
 verzoek binnen 14 dagen te reageren op eventuele onjuistheden 
 (actie loopt). 

 
 
Allen 
Allen 
 
 
 
 
 
 
Janke/Rudolf 

Vorige bijeenkomst: 
 

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

 
 
Engbert 
 
 

Volgende Netwerkavond: 
- De volgende netwerkavond zal worden gehouden op 

11 februari 2020 in het Dorpshuis. Aanvang 19:30 uur. 
- “kartrekker” voor deze avond is Geert Hoevers. 
-  Op de Netwerkavond zal Marianne Waterman van de Gemeente 

het Hogeland een toelichting geven op het thema “dorpsbudgetten” 
- Als voorbereiding wordt iedereen verzocht eventuele vragen te 

formuleren. Het zou jammer zijn pas na te gaan denken over dit 
toch ingrijpende thema op de avond zelf. 

- Verder zal o.a de Pannakooi aan de orde komen 
- 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. 

 
Geert/Rudolf 
 
 
 
 
Allen 

Van de Gemeente. 
 In december 2019 is de invoering van dorpsbudgetten ontvangen en 
 op de dorpsmail geplaatst. 

 

Uit het Dorp. 
 
Dorpsbudgetten: 

- Het thema dorpsbudgetten spreekt duidelijk tot de verbeelding. 
Voor een goed begrip van wat “dorpsbudget” betekent en hoe 
daarmee om moet worden gegaan is het van belang je informatie 
niet bij elkaar te zoeken, maar bij de bron: op 
www.hethogeland.nl/dorpsbudget is vrij gedetailleerde informatie 
te vinden. Een link verwijst naar de complete regeling, een link 
verwijst naar een aanvraag formulier en ook kan worden nagegaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hethogeland.nl/dorpsbudget
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hoe groot het dorpsbudget op een bepaalde datum nog is. 
Desondanks zullen er veel vragen blijven, waar Marianne Waterman 
op 11 februari a.s. hopelijk antwoord heeft. 

- Inloopavonden aan het eind van de maand zijn bedoeld om na te 
gaan óf er behoefte is aan een volgende netwerkavond en deze dan 
te organiseren. Bespreking van voorstellen voor de besteding van 
het dorpsbudget is dan ook niet aan de orde geweest. Wel zijn er 
voorstellen ontvangen. Voorstellen zijn van harte welkom om op de 
netwerkavond van 1 februari te bespreken. Realiseer je dat een 
voorstel alleen kans maakt als er draagvlak voor is. Het kan dus van 
belang zijn medestanders voor je voorstel te hebben, of 
medestanders te gaan zoeken. 

 
Pannakooi: 

- Rondom het uitgezette terrein voor de plaatsing van de Pannakooi 
heeft de Gemeente de nodige bomen en struiken 
gesnoeid/weggehaald. Wat rest zijn wat kleine struikjes. Die moeten 
vóór de realisatie van de Pannakooi worden opgeruimd (iets voor 
een zaterdag?) 

- Voor de Pannakooi moet een lijst met huisregels worden opgesteld. 
De huisregels moeten worden besproken met omwonenden. Deze 
lijst moet beschikbaar zijn vóór ingebruikname van de Pannakooi. 

 
Dorpsvisie: 

- De dorpsvisie 2010-2030 is het laatste document in dit verband. In 
2017 is aanzet gegeven tot actualiseren van de dorpsvisie, maar 
deze aanzet is niet afgerond. Link naar de film die in 2017 is 
gemaakt: https://vimeo.com/221263287/35143ef6f6 
 

Omgevingswetgeving: 
- De omgevingswetgeving zal in 2021 worden versoepeld. Dat kan 

consequenties hebben voor iedereen. Voorstel is om een lid van het 
gemeentebestuur voor één van de volgende netwerkavonden uit te 
nodigen voor een toelichting. 

 
Laadpaal: 

- Engbert doet verslag van zijn pogingen een openbare laadpaal in het 
dorp gerealiseerd te krijgen. Hij vervolgt zijn acties. 

 
Natuurwerkgroep Oude Weer: 

- De natuurwerkgroep “Oude Weer”, samen met Staatsbosbeheer 
actief in het natuurterrein achter de Rixona fabriek meldt het 
verrijzen van een hekwerk rond de vloeivelden van de Rixona. Dit 
hekwerk is niet alleen foeilelijk, maar roept ook vragen op ten 
aanzien van onderhoud van sloten. Dit onderhoud behoort tot de 
taken van de Rixona fabriek, maar het lijkt er op dat voor het 
verrichten van onderhoud nu niet meer vanaf Rixona terrein kan 
worden uitgevoerd, maar toegang (met machines) op het 
natuurterrein noodzakelijk is. De natuurwerkgroep heeft een 
bezwaarbrief opgesteld, gericht aan de Gemeente het Hogeland 
over de gang van zaken. 

 
 
 
Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ria/Rudolf 
 
 
 
 
Ria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 
 
 
 
 
 
Engbert 
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- Bij werkzaamheden samen met Staatsbosbeheer zijn “wildsporen” 
aangetroffen: waarschijnlijk door reeën veel gebruikte paadjes. Het 
zou leuk zijn daar een cameraval te plaatsen. Henk Klatter geeft aan 
daarvoor apparatuur te hebben. 

Natuurwerkgroep 
 

 
Volgende bijeenkomst: 25 februari 2020. 
 


