Notulen vergadering dagelijks bestuur dorpsbelangen 08-07-2011.
0. Samenstelling bestuur heeft dringend behoefte aan enige versterking, secretaris blijft tot eind van dit jaar.
Oscar wil graag mee gaan draaien als alg. bestuurslid, dit zal op ledenvergadering, ter sprake komen, ieder
kijkt even om zich heen of er nog meer enthousiaste mensen zich aan willen melden.
1. Ingekomen stukken: Verzoek van Groninger dorpen aan bestuur dorpsbelangen voor ondertekening
machtiging automatische incasso. Goedgekeurd.
2. Verslag 11 mei 2011; Goedgekeurd.
3. Stand van zaken dorpsvisie: Onderdeel bouwen heeft de projectgroep plan gepresenteerd om plannen te
verwezenlijken op voetbalveld en Berehoes-locatie, gaan hiermee verder in overleg met gemeente.
Overleg 27-06-2011 met gem. Wethouder J. Broeksema vindt gezinswoningen niet haalbaar op Berehoeslocatie, dus deze plannen worden verder niet verwezenlijkt en ook het Berehoes blijft op zijn huidige plek
functioneren. Voetbalveldlocatie wordt ook door de gemeente gezien als potentiële plek voor woningbouw
voor 1 of 2pers. huishoudens. Dorpsbelangen en werkgroep moeten maar met plan komen hoe dit financieel
te trekken. Enquête onder dorpsbewoners, wie wil hier echt gaan wonen en in investeren?
We wachten even het verslag van Mariëlle Bakema af.
4. Speeltuin : Subsidies verloopt moeizaam, kleiner plan natuurlijk spelen lijkt mooie oplossing, dit met Janet
Appelhof besproken. We vragen Firma Donker om een verantwoorde veilige schets van onze plannen te
maken en gaan daarna aan de slag. De gemeente hecht hier wel enige waarde aan . Eibe kan dan benaderd
worden om een kabelbaan en glijbaan te plaatsen en als financiën het toe laten een speelhuisje voor de
kleintjes. Doeltjes, heuvel ,geulen met boomstam stapstenen etc. kunnen we dan met Drewes en div.
vrijwilligers een begin mee maken op burendag, als de gemeente ermee instemt.
5. A.E.D. : Gemeente heeft hier geen beleid voor, Baflo heeft er drie. Oscar informeert naar de mogelijkheid
om hier projectsubsidie voor te verkrijgen, ook de vervolgfinanciering moet rond komen.
6. Infobord wordt met projectsubsidie gerealiseerd omdat het oude toegezegde bord niet goed meer
functioneerde.
7. Subsidieaanvragen voor Oranje fonds, burendag: Berehoes; jeugdwerk ,speeltuin; dorpsbelang, dorpshuis;
best. Dorpshuis. Vóór 3 sept. Moet dit binnen zijn! ( Burendag;23,24 of 25 sept.)
8. Peuterspeelzaal: Deze blijft tot dec. 2011 bestaan. Bij minder dan 8 peuters moet hij dicht, met 10 peuters
mogen ze verder. Kristen gaat met commissie onderzoeken of er nog peuters voor plaatsing in aanmerking
komen, zodat de speelzaal open kan blijven. Optie volgens Maria is om anders peuters in speellokaal op te
vangen voor twee ochtenden met hun eigen juf en een grotere groep gebruik te laten maken van de
peuterspeelzaal ruimte.
9. Bosje Kruisweg: Beheerovereenkomst met gemeente is getekend. Maarten is de uitvoerder van het
plan.(zie website) Meer licht in een eetbos met eetbare planten.
10. Hosting: Johnny Medendorp stopt met beheer van site. Alles wat geplaatst moet worden wordt nog wel
door Johnny verzorgd. Gezocht dorpsbelangen-lid die communicatie en dorpsmail onder zijn beheer neemt
als project. Website en mail moeten structureel ontworpen worden. Engbert vraagt Johnny.
11. Foto dorpshuis is verouderd op de website. Bert zal een mooiere foto uit zijn album beschikbaar stellen.
12. Zonnepanelen;: Celcius wil publicatie, promotie, reclame in krant. Bert zoekt strategie om dit te realiseren,
dorpshuis Den Andel moet even goed op de kaart gezet worden.
13. Dorpsinfopunt: Gerda Kooistra wil onderzoek doen wat er allemaal mogelijk is in D.A., enquête uitgezet bij
belangen groepen en vragenlijsten rondgestuurd. 20 juli bijeenkomst in dorpshuis, wat is een
dorpsinfopunt. Terugkoppeling aan vragenlijst; Wat kan het voor het dorp betekenen, computercursus,
bemiddelen ziekenhuisvervoer ouderen, medicijnen halen, klaverjassen, etc. Vragenlijsten zullen de input
zijn voor deze avond.
14. W.M.O.: 9 sept. vergadering bij gemeente. Engbert en Oscar gaan hier naartoe .
De vergadering dorpsbelangen wordt hierdoor vervroegd naar vrijdag 2 sept.
15. Bouwsel Kruisweg: Maarten en Margreet hebben een ontvangstbevestiging van bezwaar gekregen. Verder
geen informatie.

16. C.A.B.: Onderzoek naar terugtredende overheid, wat neemt gemeenschap over van gemeente? Engbert zal
hier nog verslag van uitbrengen.
17. Rondvraag: Oscar; Er was een klacht over de speeltoestellen op het speelveld . Klimhuisje bij zandbak is
verwijderd en ontbrekende plankjes bij het klimtoestel gerepareerd. Probleem opgelost lijkt me.
Oscar; Bij frisfeesten Berehoes zijn kinderen doorverwezen naar Baflo. Jeugdwerk wordt om uitleg
gevraagd. Drewes ; Jeugd wordt te weinig betrokken bij Berehoes, ze willen wel. Mariska en Coen werken
te autonoom, kinderen wordt de deur gewezen. Jeugdwerk wordt om uitleg gevraagd.
Jeugdwerk opnieuw verzoeken om mee te draaien met vergaderingen van dorpsbelangen, jeugdwerk zou
transparanter moeten worden, waar zijn ze mee bezig vragen sommigen zich af.
Drewes: dorpskernbezoek?? Schouw van wethouders staat 3 nov. 2011 gepland. Plannen fietspaden
gebeurt niets mee, verkeersbewegingen controle bij Rixona nog niet gesignaleerd.
Appie en Drewes willen graag hekken bij de ingang van het voetbalveld om mestproducerende viervoeters
buiten het veld te houden. Zij willen ook het voetbalveld fatsoeneren . De oude kleedkamers waar al een
sloopvergunning voor was ?? kunnen gesloopt worden. Ze gaan in overleg met de gemeente.
Notulist: Jerry

