
Vergadering dorpsbelangen 14 mei 2010        Verslag; Jerry 

 

1.  Ingekomen stukken; 

• Verslag bewoners bijeenkomst dorpsvisie van gemeente. 

• Subsidieaanvraag voor dorpsbelangen moet naar gemeente. ( Bert) 

• Aanmaning incasso €26,14 inschrijvingsgeld kamer van koophandel, Is betaald €43,-. 

Anno neemt hier de verantwoording. (Bert)  

• Adviseurs accountants geeft leerzame avond over b.t.w. stichtingen. (Engbert) 

• Brief van Piet Bosma. 

2. Verslag vorige vergadering. 

 Theo afwezig, geen verslag ? 

 Ledenlijst moet ook nog van Theo op tafel komen. 

3. Ledenwerving, Piet. 

Theo heeft actuele ledenlijst voor gemeente. Januari 2010 is al gepland dat we in het najaar 

rond zouden gaan om geld te incasseren  en de lijst te actualiseren. Piet is hier al eerder van 

op de hoogte gesteld, met als reden dat de opening van het vernieuwde dorpshuis prioriteit 

had. 

4. Visie stand van zaken. 

Visiestuk door gemeente weinig concreet genoemd, dat is correct, maar diverse politieke 

gerichte mensen van de gemeente waren bij de visiedag aanwezig en hebben dus kunnen 

weten, dat er een werkgroep opgestart zou gaan worden om de zaken meer te concretiseren. 

5. Dorpshuis. 

Mooi openingsfeest gehouden, was groot succes, radio noord aanwezig, burgemeester en 

wethouders, diverse genodigden en veel mensen uit het dorp aanwezig om er een feestelijke 

dag van te maken. Geheel staat nu goed op de rails, Randoe vond het erg leuk om op te mogen 

treden en de line-dansers wilden ook nog wel iets in de speelweek doen. 

6. Jeugdwerk 

Mariska namens jeugdwerk aanwezig. Dorpsbelangen en jeugdwerk vinden dat Het Berehoes 

genoeg toekomst heeft en dat het ‘t waard is om deze reden het weer op te knappen. 

Mariska vertelt dat er na een inbraak al een paar nieuwe kozijnen en dubbel glas  is ingezet. 

Drewes heeft goed contact met de wat oudere jeugdgroep uit het dorp en gaat in overleg met 

jeugdwerk en deze groep eens kijken wat de oudere jeugd zelf kan bijdragen bijv. d.mv. een 

klussendag om onderhoud te plegen verf, goten loszittende stenen etc. Er zijn al toezeggingen 

gedaan. Samenwerking tussen jeugdwerk en dorpsbelangen wordt als positief ervaren. 

Volgende vergadering van dorpsbelangen komt Koen als vertegenwoordiger van jeugdwerk 

en financiële man samen met ons vergaderen en zaken toelichten.  (Mariska nodigt hem uit.) 

7. Verkeer en vervoer, 60 km weg?? 

Werkgroep gaat hiermee aan de slag om duidelijkheid te verschaffen. 

8. Speeltoestellen. 

Toewijzing van €14.500 om glijbaan en speelhuisje etc. te vervangen heeft een grotere 

omvang gekregen. Na schooljeugd geraadpleegd te hebben over de vernieuwingswensen op 

het trapveld bij het Berehoes, konden we de plannen kenbaar maken bij de gemeente. 

€14.500 blijft toegezegd, vertelde Jannet Appelhof, maar de school is ook een openbare 

ruimte en is ook een partij. Bij het speelveld mogen maximaal 8 toestellen staan. Alle huidige 

toestellen worden in 2011 afgekeurd en kunnen dan in principe weggehaald worden. We 

hebben het nu dus niet meer over een glijbaantje, maar mogen een geheel nieuwe speelruimte 

gaan ontwerpen met 8 toestellen en met de school, die enige minimale wensen heeft. 

Maria Luimstra heeft zich enthousiast aangesloten bij de werkgroep speelvoorzieningen. 

We gaan gezamenlijk een ontwerp maken en zoeken subsidiemogelijkheden.(Jerry) 



9. Schakel, wie gaat in mei / juni / juli / aug? 

Theo heeft deze lijst. Engbert gaat informeren bij Theo. ( Engbert) 

10. Boer Prins. 

Bouwplan van stal voor 150 á 200 koeien afgewezen. Ruimtelijke plannen? 

Kan dorpsbelang platform zijn en een informatieavond houden waarop de fam. De Reus 

toelicht wat de bedoeling is. Dorpsbelang wil hier geen positie innemen. Engbert werkt hier 

verder aan. (Engbert) 

11. vergadering juni. 

Krijgen we nog per mail te horen. (Engbert) 

12. Website. 

Website zou Theo met Johnny samen uitwerken. Dit schiet niet erg op en Johnny zit ermee. 

Dorpsbelang krijgt rekening voor de website, dorpshuis betaald 50%? 

Vragen of er een sponsorproject is? Voor welke prijzen?  Fred Zwerver wil sponsor zijn? Hoe 

staat het met een banner, d.i. een advertentie op de website. (Theo help!) 

13. Tocht om de noord. 

Peter Veldkamp, Thema; “door de keuken van Groningen”. Zondagochtend eerste dag. 

Dorpsbelangen doet hier aan mee samen met het dorpshuis? datum??? (Engbert) 

14. Rondvraag. 

De werkgroep wordt binnen twee á drie weken bij elkaar geroepen om aan de slag te gaan met 

de visie plannen. (Engbert) 

 

 


