
>Onderwerp : Verslag inloopavond 8 september  

>  

>Verslag Inloopavond Netwerk Den Andel 8 september 2015  

>  

>Slinger Oude Dijk  

>Rudolf Hidskes legt uit de de mogelijkheden zijn wat betreft de slinger in de Oude Dijk.  

>Er zijn 3 mogelijkheden. Vanavond tijdens de raadsvergadering licht Emmy Wolthuis deze 3 variante

n toe. Dorpsbelangen schrijft een brief naar de gemeente dat het dorp daar belang bij heeft. Actie: G

eert/Engbert. De gemeente Eemsmond  

maakt een fietspadenplan. Hiervoor wordt nog een avond belegd.  

>  

>Fietspad/veiligheid  

>Fietspad Rasquert/Den Andel - de gemeente is bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Vraag uit de 

zaal. Is dat onderzoek naar- of het financieel haalbaar is of daadwerkelijk een fietspad?  

>Contactpersoon gemeente is de heer J. Ymker. Er wordt een stampij-groep fietspad opgericht.  

>  

>Veiligheid Adrianiweg/Oosterweg  

>De bermen worden hier stukgereden, nu de Oude Dijk eruit ligt wordt er veel meer gebruik gemaakt

 van deze route. De gemeente vragen om:  

>-   Uitwijkmogelijkheden te plaatsen.  

>Verkeersdrempels  

>Bebouwde kom. Het is nu buitengebied en mag je er 60 km rijden.  

>Snelheid aanpassen. Wens hele dorp: 30 km gebied!!  

>Brief naar de Gemeente. Actie: Geert/Engbert.  

>  

>De Streekweg  

>Reconstructie van De Streekweg komt pas in 2017. De weg wordt nu eerst gerepareerd/geasfalteer

d. Verkeersdrempels worden afgetopt. Zodat de trillingen van de bus verminderen. Men ziet graag da

t de grote Qbuzz vervangen wordt door  

kleinere busjes. Bushalte buiten het dorp is geen optie.Verder wordt medegedeeld dat het voetpad sl

echt te belopen is omdat boomwortels de tegels omhoog duwen. Het voetpad staat ook regelmatig o

nder water. Er is een telling/meting  

geweest. Gemiddeld wordt hier 48 km gereden. Gemeente gaf toe dat de meting niet op de juiste pla

ats is gebeurd. Wens: ook hier 30 km.  

>  

>Pluktuin  

>Eefke Bosman deelt mede dat er op dinsdag 29 september a.s. er een meepraat-

avond in het dorpshuis wordt gehouden. Komt allen!  

>  

>Schoolgebouw  

>Het schoolgebouw is tot 1 oktober van Stichting L&E. Daarna is het van de gemeente. De gemeente 

geeft het dorp tot 1 januari 2016 de tijd om een plan voor de school te bedenken.  

>Er bestaat nog een kansje dat er een dependance van de vrije school in het gebouw komt. 14 septe

mber is er weer een vergadering hierover. Dit heeft natuurlijk de voorkeur. Er komt nog een enquete 

door het dorp. Denk allen mee. Nieuwe  

ideeën zijn welkom. Er wordt gevraagd hoe het zit met de sleutel van het hek, omdat de kinderen hu

n fietsen in het fietsenhok  neerzetten en verder gaan met het busje. Nu zijn er nog wat problemen. 

Het zou zo moeten zijn dat het  



hek maandagmorgen opengaat en vrijdagavond weer afgesloten wordt.  

>  

>Inventaris school  

>Jolanda Martini vertelt dat: het kunstwerk van Piet Snel in de kerk wordt gehangen.  

>De speeltoestellen zijn verwijderd en staan nu in opslag. Deze toestellen worden geplaatst bij de Be

rebult en een op het grasveldje op de Streekweg  nabij de glasbak. De gemeente is verantwoordelijk 

voor deze toestellen. Ze kunnen  

deze toestellen dus weghalen als ze niet onderhouden worden.  

>  

>Energiegroep  

>De energiegroep heeft het plan opgevat om Den Andel en Saaxumhuizen in 5 jaar energie neutraal t

e maken. Er wordt hiervoor een informatie avond belegd. Zie de flyer, die gisteren is uitgedeeld en bi

nnenkort in de dorpsmail komt.  

>  

>Oproep  

>Eefke Bosman doet een oproep voor betaalbare huurwoningen.  

>  

>Volgende inloopavond: dinsdag 8 december  

> 


