
 

 

Verslag inloopavond netwerk Den Andel 8 december 2015. 
 
Geert Hoevers heet iedereen welkom.  
We beginnen de avond met het nummer 'imagine' te laten horen ter herinnering aan 
Jeroen de Koning. Jeroen is overleden 15 november 2015. 
Jeroen is voorzitter van dorpsbelangen geweest, in 2005 heeft Engbert het stokje van hem 
overgenomen. Jeroen was een kleurrijk figuur in ons dorp en heeft veel voor Den Andel 
betekend. 
 
Project kerk in dorp 
Jolanda Tuma is vanavond aanwezig. Zij is pastoraal werker bij Protestantse gemeente 
Halfambt. In verband met het kleine aantal kerkgangers heeft de kerkgemeente, de 
Protestantse gemeente Halfambt een fusie partner gezocht. Dat is de Protestantse 
gemeente Winsum Obergum geworden. In januari 2016 fuseren deze gemeenten. De 
kerkelijke activiteiten gaan naar Winsum. Om te voorkomen dat onze kerk en die van 
Eenrum en Westernieland de deuren zullen sluiten, is er voor gekozen om het project te 
starten : Kerk in het dorp. 
De insteek is om de kerken zoveel mogelijk open te zetten en samen met allerlei mensen 
in de dorpen activiteiten te organiseren, waarbij de kerk als een vanzelfsprekende plek in 
het dorp gaat en blijft functioneren. 
De drie pijlers waarop het plan rust zijn: 
• omzien naar elkaar 
• zingeving en spiritualiteit in de vorm van activiteiten 
op gebied van kunst & cultuur, duurzaamheid 
• zingeving en spiritualiteit in de vorm van vieringen en 
meditatieve momenten 
Jolanda Tuma en Joke Engel (diaken protestantse gemeente Halfambt) hebben inmiddels 
gesprekken gehad wat er zoal mogelijk is. Er zijn nu in principe 3 data afgesproken en 
men gaat kijken of dat haalbaar is. 
Het is zeker niet de bedoeling dat de kerk en het dorpshuis elkaar gaan beconcurreren. 
Als er vrijwilligers zijn die het leuk vinden om hierbij te helpen. Graag! Opgeven kan bij 
Agnes Schouten via mail (agnes.a.schouten@gmail.com) of telefonisch. 
Op zondag 20 december a.s. Is er een concert in de kerk van een studentenkoor. 
Onderzocht wordt of het mogelijk is om op nieuwjaarsnacht de kerkklok te laten luiden van 
12 tot 1 uur.  
 
Onderzoek Hanzehogeschool. 
 Netwerk Den Andel heeft de Hanzehogeschool om een onderzoek gevraagd. 
Er zijn 2 studenten van de Hanzehogeschool, toegepaste psychologie aanwezig om het 
onderzoek toe te lichten, te weten: 
Jelmer Schotanus en Titus Kuipers. Het onderzoek gaat over de sociale cohesie in ons 
dorp en hoe die verbetert kan worden. Er gaan 6 studenten mee bezig. De 
onderzoeksvorm zal voornamelijk uit interviews bestaan.  
Rond 1 februari 2016 zal het onderzoek afgerond zijn en worden de resultaten/advies 
gepresenteerd. 
 

Toekomst schoolgebouw 
Er is een aparte bijeenkomst geweest over de toekomst van het schoolgebouw. 
Er waren 3 mogelijkheden, te weten: 

- onderwijs 

- Wonen 
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- Sociale ondernemingen/bedrijven. 
Dit plan is gepresenteerd bij de gemeente. Hierbij waren aanwezig: Mark 
Verschuren, Hermannus Blok en Janet Appelhof. De gemeente staat in principe 
overal voor open, maar wil/kan er zelf niets aan doen. De woningbouwcorporatie 
mag niet en wil ook niet iets doen.  
Op 4 november j.l. Is gebleken dat er geen mogelijkheden meer zijn voor onderwijs. 
Een dependance van de vrije school is niet mogelijk. 
Blijft over bedrijfsverzamelgebouw en wonen. Dat zou mooi zijn om te combineren. 
Bedrijfsfunctie met 1 of 2 woningen. Plan is ter beschikking.  
Gemeente wil financieel plan zien en bekijken of dat haalbaar is(Dorps-coöperatie). 
Zo niet wordt het particulier verkocht en dan gaat het naar de hoogste bieder.  
De gemeente maakt op 10 december bekend wat de prijs wordt voor het dorp. De 
school staat in de boeken voor € 300.000,00.  
Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Van schoolfunctie naar wonen/ 
werken. De gemeente wil hier aan meewerken. Hoe geld bij elkaar? Subsidies 
aanvragen. Milieurapport aanvragen, Aardbevingschade enz. 
Wie concreet (bedrijfje of iets dergelijks) iets wil gaan doen in de school kan zich 
aanmelden bij Marja Heijnen (marja.e.heijnen@gmail.com). Het mag niet 
concurreren met het dorpshuis, kerk enz.  
 
Pluktuin 
Eefke Bosman geeft toelichting. De pluktuin komt op de noordelijke helft van het 
voetbalveld. De grond blijft in bezit van de gemeente. Het moet een tuin worden 
voor het hele dorp, waar men elkaar kan ontmoeten. Op het ogenblik zijn er 15 zeer 
enthousiaste mensen met de pluktuin bezig. Er zijn inmiddels diverse pluktuinen 
bezocht om inspiratie op te doen. Men is bezig met een plan, moet nog afgemaakt 
worden en ingediend bij de Gemeente.  
Vaste elementen zijn: fruit en notenbomen, moestuin en een overkapping.  
Er is nog ruimte over voor andere ideeën. Men kan zich melden bij Eefke Bosman  
(evebosman@gmail.com). 
 
Boswerkgroep 
Vraag aan de boswerkgroep of het bosje bij het Berehoes ook onder hun beheer 
valt? Zo niet, kan/wil men dat wel? 
 
Verkeersveiligheid 

- slinger Oudedijk: Rudolf Hidskes legt uit dat de slinger niet doorgaat. Hij heeft 
met Emmy Wolthuis en wethouder Hoekzema om tafel gezeten. Het 
gemeenschappelijk belang is niet groot genoeg. 

- Fietspad Den Andel-Warffum: moet wel onder de aandacht blijven. Er zijn 
brieven geschreven naar de gemeente Eemsmond. Er moet wel eenheid blijven 
naar de diverse gemeentes toe. 

- Fietspad Westernieland-den Andel - Rasquert: er is inmiddels een bezoek 
gebracht aan de gemeente, door vertegenwoordiger van de 
Fietspadstampijgroep. De wethouder, dhr. Hoekzema, was helaas ziek. Er is 
gesproken de verkeerskundige, dhr. E. Reimert en dhr. J. Koomans van den 
Dries. Er is toegezegd, dat de aanvraag voor offertes voor het 
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haalbaarheidsonderzoek voor de Kerst de deur uit gaan, dan wordt er eind 
Januari 2016 besloten welk bedrijf het haalbaarheidsonderzoek gaat uitvoeren. 
Dat zal dan eind mei klaar zijn, zodat het meegenomen kan worden in de 
begroting van 2017. De fietspadstampijgroep beraadt zich op volgende te nemen 
stappen. Zoals b.v contact met de provincie. Wie coördineert alle fietspaden in 
de provincie. Aanvragen subsidies bij wie, waar enz.                                             
Ook verzamelt de fietspadstampijgroep gevaarlijke situaties/acties/bijna 
ongelukken op de Den Andelsterweg. Als u deze heeft laat het ons weten!!! Het 
versterkt de noodzaak voor een fietspad. 

- Sagittariusweg/Oosterweg: de bermen langs deze weg zijn helemaal aan gort 
gereden. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de gemeente. Men blijft daar te 
hard rijden! De gemeente doet er niets aan. Er moet weer een officiële brief naar 
de gemeente. Ook namens dorpsbelangen. Koos Cleveringa neemt contact op 
met Rubertus. Deze brief moet op zeer korte termijn weg.  

- De Quibuzz rijdt nog steeds met grote en kleine bussen te hard door het dorp. 
Door de asfaltering op de Streekweg is dat er niet beter op geworden. Men rijdt 
nu juist harder.  

- Idee: eigen verantwoordelijkheid - er wordt geopperd dat de mensen die aan de 
oostkant van Den Andel wonen. Den Andel via Warffum verlaten, zodat de 
Oosterweg/Sagittariusweg wordt ontlast. 

 
Energiegroep 
Helaas kon er niemand van de energiegroep vanavond aanwezig zijn. Wel is er een 
update van de energiegroep. Welke wordt uitgedeeld. 
 
Op roakeldais 
Hanneke Bron doet al jaren de huisvesting van de Op Roakeldais gasten en is op 
zoek naar gastgezinnen. Wie daar belangstelling voor heeft kan zich melden bij 
Hanneke (hmbron@hotmail.com).  
 
Bingo 
12 december as is er weer Bingo. Annie en Janny zetten zich al jaren voor de bingo 
in. Het zou leuk zijn als er aanstaande zaterdag meer dan 100 mensen aan de 
bingo meededen! Het is goed om te weten, dat ons dorpshuis draait op de Bingo! 
 
Nieuwbouw Oosterweg 
Er wordt gemeld dat het nieuw te bouwen huis op de Oosterweg, 8 meter hoog 
wordt. Men vraagt zich af of dat mag. Schaduw enz. Er kan nog bezwaar gemaakt 
worden. 
 
Nieuwjaarsvisite 
De nieuwjaarsvisite  is op 10 januari 2016. Voorstel om de gemeente uit te nodigen. 
 
Notulen 
Agnes Schouten deelt mede, dat zij stopt met het maken van de notulen van de 
netwerk inloop avonden. Wie wil het van haar overnemen? 
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Maandagavond 1 februari a.s. Is er jaarvergadering van Dorpsbelangen  
 

Komt allen!!!! 


