
Notulen  Dorpsbelangen  11- 03-2011 

Aanwezig:  DB: Engbert, Drewes, Jerry, Bert, Gasten: Mathias Rutkowsky, Jonny en Helga 

Medendorp, Alex de Reus, Oscar  , Gerard de Boer, Margreet en  Maarten Fransen, Anne Helbig, 

Jeroen de Koning, Jan Steenhuis.   

1. Omgevingsvergunning  bouw Kruisweg. 

Het wordt een bijzonder bouwsel ,dat niet door iedereen als passend binnen het dorp wordt 

ervaren. Industriële stedelijke  bouw wordt niet als passend gezien in het dorp.                                                                                                                       

• Maarten en Margreet  krijgen juridische ondersteuning van Anne om  met de 

ingediende  zienswijze  bezwaar te maken wat betreft  inhoud en vorm. De bezwaren 

worden d.m.v. lijst met handtekeningen door verschillende dorpsbewoners 

ondersteund.                                  

• Vereniging  Dorpsbelangen maakt achteraf bezwaar , niet tegen het bouwplan op 

zich , maar over de inhoudelijke procedure t.a.v. Dorpsbelangen . In relatie met de 

lopende visie en de werkzaamheden van de aangestelde werkgroep past deze bouw 

niet in de ontwikkelde dorpsvisie. Het zou mooi zijn als deze zaken wat beter op 

elkaar afgestemd zouden kunnen worden. 

2. Ingekomen stukken. 

• Oranjefonds vrijwilligers organiseren , dorpshuis klust zaterdag 19 maart, verven, 

gordijnen veranderen en andere zinnige bezigheden. Doet jeugdwerk ook iets??? Niet 

bekend. 

• Bosjes opknappen Kruisweg, Maarten coördineert dit. Vrijwilligers verzekerig van de 

gemeente is hier van toepassing, maar deze heeft nog geen reactie gegeven. 

• Verzoek Hinke i.v.m. toegankelijkheid kerkje voor rolstoelers.                                                             

Dit zal worden aangekaart bij het Oost Groninger kerkbestuur. Mathias wil zorg dragen 

voor de praktische uitvoering  van het toegankelijk maken, tegen vergoeding van het te 

gebruiken materiaal. 

3. Brief binnengekomen over thema avond  ’t eetbare dorp 31 maart  in Vlagtwedde ,                    

De zelfvoorziening van kleine dorpen komt hier ter sprake. 

4. De werkgroep wilde verder met het projectplan dat 12-02-2011 gepresenteerd is aan het 

dorp en de gemeente, n.a.v. de dorpsvisie.   De gemeente heeft nog niet gereageerd.  

Engbert informeert of er een afspraak gemaakt kan worden voor een verder vervolg van de 

planfase. 

5. Dorpsinformatiepunt moet vraagbaken voor activiteiten worden ,komt volgende keer ter 

sprake 

6. Rixona en de biovergister                                                                                                                                    

De klankgroep die hier vraagt om een veilige verbinding (fietspad) voor de schoolgaande 

jeugd, wordt door de gemeente Eemsmond gewezen op een onverhard pad over particuliere 

akkers met een levensgevaarlijke oversteek over de snelweg bij Breede om via een grote 

omweg toch nog in Warffum aan te kunnen komen. Yvonne had hier een mooie brief over 

opgesteld waaruit enige frustratie in doorklonk omtrent de manier zoals bezorgde en 

betrokken bewoners zich in de kou voelen staan door de wijze van overleg voeren. 



Binnenkort komt er een voorlichtingsavond, Anne, Mathias, Jan en Yvonne bereiden voor 

wat er moet gebeuren die avond. Nu is het verkeer een zootje en uitbreiding van het verkeer 

maakt het echt niet veiliger voor de schoolgaande jeugd. 

7. Rondvraag   

• Advies fietspad Garnwerderweg, 85% van verkeer rijdt hier te snel. Kan dit enige 

betekenis hebben voor Den Andel?  Nee, gemiddelde gemeten snelheid tussen D.A. 

en Warffum was 55 km. per uur. Nee , de weg tussen D.A en Westernieland is breder 

dan die bij Garnwerd. 

• Trend dat kleinere scholen opgaan in brede school wint terrein. Lauwers en Eems 

sluit school met  60 l.l. Abt Emo school in Westeremden. Kan dit ook in D.A. 

gebeuren. Nee ,de eerste jaren is daar geen sprake van en als er een school moet 

sluiten zou er eerst een school in Rasquert aan de beurt zijn , want dit dorp heeft 

twee kleine scholen. 

• Vraag over de communicatie binnen het dorp om deze te verbeteren. Theo en 

Johnny zijn hier al een tijdje mee bezig om een website voor het dorp op te zetten. 

Enig spoed zou door verschillende mensen op prijs gesteld worden. Er word aan 

gewerkt. 

Notulist; Jerry 

 


