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Dorpsbelangen vergadering 13 januari 2012 

Aanwezig: Jerry Holla, Oscar Haffmans,  Engbert Breuker, Bert Veld, 

                   Drewes Tuma, Agnes Schouten (notulist) 

 

1. Opening 

De voorzitter heet ons welkom. Linda en Agnes hebben zich gemeld om verslagen te 

maken. 

 

2. Dorpshuis 

Vergadering Algemeen bestuur, daar voor moet het financiële verslag klaar zijn. Bert 

zorgt hiervoor. De bestuurswisseling moet in de agenda worden opgenomen. 

Datum moet nog worden gepland.  

 

3. Dorpschouw 

Drewes heeft niks gehoord. Thomas Pruim zou mailen. Drewes onderneemt actie. 

 

4. Jeugdwerk 

Maandag 16 januari a.s. is er bestuursoverdracht. Kristin en Matthijs nemen het over 

van Mariska en Coen. 

Onder leiding van Drewes is een groepje mensen bezig het Berehoes van binnen op te 

knappen. Nieuwe keuken enz. 

 

 

5. Verkeer en vervoer 

Bushaltes op de Oude Dijk zijn vervallen. Lijn 68 Warffum-Eenrum. Niemand blijkt 

hiervan op de hoogte te zijn gesteld.  

Engbert neemt hierover contact op met Janet Appelhof (contactpersoon Gemeente 

Winsum). 

Er zijn klachten binnen gekomen over onoverzichtelijke kruispunten, te weten: 

- Hoek Streekweg/Oude dijk 

- Hoek Streekweg/ Kruisweg 

- Hoek Streekweg/Den Andelsterweg 

De onoverzichtelijkheid wordt gecreëerd door geparkeerde auto’s. Drewes neemt 

contact hierover op met de wijkagent. 

De Kruisweg: De gaten op de Kruisweg zijn weer opgevuld met zand. Drewes houdt 

het in de gaten en neemt contact op met dhr. Dijkstra (werkopzichter gemeente 

Winsum). 

Opmerking: Dorpsbelangen is blij met de plaatsing van de rijplaten door de gemeente   

                    bij het Dorpshuis. Complimenten! 

 

6. Informatiebord 

Besloten wordt het informatiebord te plaatsen op het stukje gras voor het Dorpshuis 

zonder verlichting. Drewes en Bert gaan het bord plaatsen. 

Oscar en Appie gaan de communicatie op het bord onderhouden.  

Er is ook een voorstel, dat de ondernemers van Den Andel tegen betaling advertenties 

kunnen plaatsen. Plattegrond van het Dorp op de achterkant. 
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7. Communicatie 

www.DenAndel.com  

Oscar coördineert de communicatie. 

Jonny blijft de website onderhouden, zodat deze ook actueel is. 

Alle info vanuit dorp komt er op. 

Voor de nieuwe bewoners van Den Andel is er een info-boekje. Jort heeft dit ooit 

gemaakt. Voorstel is om hier ook aanmeldformulieren voor Dorpsbelangen aan toe te 

voegen. 

Engbert heeft een mooi communicatieplan gemaakt. Waarvoor Hulde! 

 

8. Speeltuin 

De vraag is of jeugdwerk, na hun verbouwing, de heropening van het Berehoes   
             samen kan laten vallen, met de officiële opening van de speeltuin. 
             Hier was wel al met Coen, van jeugdwerk, over gesproken, maar ze zijn al enige tijd  
             bezig met een bestuurswisseling.  
             Twee feesten voor de prijs van een lijkt Jerry een goede zaak om Den Andel extra in  
             de “kijker” te zetten.   
             Engbert legt contact met nieuwe bestuursleden. 
 

 

9. Delegatie overleg 

Jerry heeft een mail gestuurd, waarin hij meldt, dat Dorpsbelangen verenigingen 

zullen worden geïnformeerd over: Welke onderwerpen wil de gemeente samen met de 

dorpsbelangenverenigingen bespreken en waarom? Welke rol heeft of kan een 

dorpsvereniging vervullen? Bij de Dorpsbelangenverenigingen in de regio is duidelijk 

behoefte over hun rol in deze. 

Wij gaan zelf uit van de Dorpsvisie en daar gaan we voor. 

Kwalificatie woondorp. Dorp met Pit. 

Kinderopvang in Den Andel 

Peuterspeelzaal is opgeheven. Er is een nieuwe stichting opgericht. Het aantal 

opvanguren wordt zelfs uitgebreid van 2-4 uur tot eind 2013. 

Kwaliteit van het onderwijs in Den Andel. Hiervoor zouden we de MR kunnen 

uitnodigen. Actie: Engbert. 

 

10. Financieel jaarverslag 

Vergaderkosten zijn hoog. 

Voorstel contributieverhoging en eventueel donateurs. Infobord kan geld opleveren. 

T.z.t. adverteren op de website ook geld opleveren. 

Voorstel twee Algemene leden Vergaderingen te houden.  In maart en oktober. 

Engbert stelt voor om Jan Hut uit Zevenhuizen te vragen, om een lezing te geven over 

“Het Leukste dorp van Groningen”. Wordt gepland op 7 maart a.s.  

 

11. Kerkhof 

Stichting Oude Groninger Kerken en Landschapsbeheer Groningen zijn voornemend 

om herstel en restauratiewerkzaamheden te gaan uitvoeren op het kerkterrein Den 

Andel. Het betreft ondermeer het herstel van het kerkhof en herstel van de boomgaard. 

Er is inmiddels een concept plan opgesteld.  

Een en ander zou besproken kunnen worden in een informatiebijeenkomst. 

Agnes neemt contact op met Margriet ter Borg (koster van de kerk)  en fam. Mulder 

http://www.denandel.com/
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(bewoners van de pastorie). Vervolgens gaat er een mail door het dorp met een 

uitnodiging voor deze bijeenkomst. Actie Engbert. 

 

 

12. NL doet 

Subsidie hiervoor kan aangevraagd worden tot 30 januari a.s. 

Er wordt subsidie aangevraagd, vanuit: 

- St. Jeugdwerk Berehoes, actie nieuw bestuur 

- Ver.  Dorpsbelangen voor speeltuin, actie Jerry? 

- St. Dorpshuis voor een klus(actie Bert) 

 

13. AED 

Oscar heeft hiervoor Ria Zuidersma benadert. Twee offertes, goedkoopste is € 950,00. 

Oscar neemt voor de financiering contact op met de Rabo bank. 

Er is voor gekozen om de AED geplaatst intern te plaasten? 

 

14. Rondvraag 

De sloop van Smeersum is voorlopig stopgezet. 

Er wordt ontevredenheid gesignaleerd over het beheer van het dorpshuis. 

 

15. Data volgende vergaderingen 

Vergadering dorpsbelangen gepland op vrijdag 10 februari a.s. 

Algemene Leden vergadering gepland op woensdag 7 maart a.s. 

 

 

 

 

 


