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EVEN AFSCHEID NEMEN.....

Het jaar zit erop.

Zoals ik aan het begin van het j aar heb aangegeven zou ik één jaar (technisch) voorzitter
zijn.
Ik heb gemerkt dat er in het dorp vooral behoefte is aan een gangmaker, vorm geven aan

een overlegstruktuur, o.a. met de gemeente Winsum staat wat minder in de belangstelling.

Ik hoop dat komende voorzitters en besturen meer inhoud zul1en kunnen geven aan het
organiseren van vestiviteiten etc.

Voor zover ik daar tijd voor kan vinden blijf ik beschikbaar om zo af en toe een bepaalde
taak ten behoeve van dorpsbelangen uit te voeren.

Met vriendelijke groeten,

Rudolf Hidskes

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?

Vergaderingen

Maandelijks zijn vergaderingen gehouden, met afnemende belangstelting. Op 16

april waren ca. 8 dorpsgenoten aanwezig (inklusief bestuur). i
Toen is gekonstateerd dat er niet voldoende belangstelling is voor dorpsvergaderin-
gen.

Ook is er vrijwel geen inbreng vanuit het dorp ter vergadering gekomen.

Bestuur
I

Rond dezelfde tijd heeft er een bestuurscrisis plaatsgevonden. Er is een bestuurslid
opgestapt en in de vacante plaats is nog niet voorzien. We zijn nrutr een geschikte
kandidaat op zoek.
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Samenwerking met de gemeente Winsum

Het ondertekenen van een convenant met de gemeente Winsum heeft nog niet
plaatsgevonden:
Voor het zover is moet er sprake zijn van een echte vertegenwoordiging van hel
dorp via dorpsbelangen. Bovendien moet de vertegenwoordiging demokratisch
geregeld zijn. Het aantal leden voor een op te richten "Vereniging Dorpsbelangeni'
bedraagt ca. 35yo van de volwassen bevolking van Den Andel. Dat is te weinig om
te kunnen zeggen dat daarmee Den Andel door "dorpsbelangen" wordt vertegen-
woordigd. Het voorstel (tussen gemeente en bestuur) is om voorlopig te gaan
werken "alsof het convenant getekend is". Daamaast zal het bestuur blijven trachten
een gróter aantal leden te verwerven en zal de gemeente (b.v. in dorpskernbezoe-
ken) het belang van lidmaatschap van zo'n vereniging blijven benadrukken.

Overgane van Stichting naar Vereniqins

Om een demokatische vertgenwoordiging te waarborgen is de Stichtingsstruktuur
niet geschikt. Daartoe leent zich de Verenigingsstruktuur veel beter. Uit de in
januari gehouden enquete kw-am uit ca. 75Yo van de antwoorden naar voren dat
men voor deze overgang is. Dus die weg zijn we ingeslagen.

Recentelijk hebben wij adspirantJeden voor de op te richten vereniging geworven.
Het resultaat is, dat ca. 100 leden te verwachten zijn. Dat betekent een vertegen-
woordiging door de (op te richten) Vereniging Dorpsbelangen van ca 35%. Dit is
veel te weinig om een convenant, verantwoord, te kunnen tekenen (zie eerder).
Bovendien moet, om de Stichting op te heffen en een Vereniging te starten aan een
aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan.

Deze zijn:

- minimaal 20 (bij de Kamer van Koophandel ingeschreven) Algemeen
Besruursleden;

- uit deze 20 ABleden een Dagelijks Bestuur (bij de Kamer van Koophandel
bekend) van tenminste 5 leden;

- een ophefÍingsvergadering (waarbij alle Algemeen Bestuursleden aanwezig
zijn) waarbrj tenrninste 213 yan de aanwezigen voor opheffing is; :

- a1s niet alle ABleden bij de opheffingsvergadering aanwezig zijn eeh
tweede opheffings vergadering waarbij tenmin ste 213 yan de aanwezigi:
leden voor opheffing is (nu hoeven niet alle leden aanwezig zijn, is hejt

voldoende te beslissen met degenen die er toevallig zijn);
- een oprichtingsvergadering voor de Vereniging, kompleet met statuten efi

bestuursverkiezing (wie stelt zich beschikbaar?). -

:
We zijn druk bezig 20 Algemeen Bestuursleden bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven te krijgen, waama we e.e.a. kunnen afwikkelen.

.We 
blijven proberen de ontbrekende AB-leden te weryen, om daarna tot aÍhande-
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ling van bovenstaande te komen.

Notaris Hoenders uit Winsum zal ons daarbij (kostenloos) begeleiden. Rudolf zal
(voor zover de tijd dat toelaat) deze afwikkeling behartigen.

Aktiviteitencommissie

In de loop van dit jaar heeft de aktiviteitencommissie zichzelf opgeheven. Men kon
niet tot een werkbare vorm van het organiseren van aktiviteiten in Den Andel
komen. De bedoeling is dat er een nieuwe aktiviteitencommissie in het leven
geroepen wordt. Deze zal de aktiviteiten die door diverse groeperingen in Den
Andel worden georganiseerd coordineren en zelf ook aktiviteiten organiseren.

Wie stelt zich beschikbaar?

Fietspad langs Andelstermaar

Op grond van wensen geuit tijdens het dorpskernbezoek en saÍnen met soortgelijk
wensen uit Tinallinge is de gemeente een onderzoek naar de haalbaarheid van zo'n
fietspad gestart. Het punt staat op de agenda van de raad.
Aangezien hierbij subsidies moeten worden aangeboord, wat een tijdrovende
bezigheid is zal het resultaat nog wel wat op zich laten wachten, maar een begin is
gemaakt.

Slooppand Streekweg

Ook naar aadeiding van het dorpskembezoek is serieus verder gegaan met naspeu-
ringen naar juridische mogelijkheden voot een oplossing. Vy'eer: dit gaat niet snel,
maar is wel in beweging.

Oude Weer (Beplantins rond de Rixona fabriek)

Reèentelijk heeft de gemeente haar goedkeuring aan het plan gegeven, waarmee de
we! vrij is voor realisatie.
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Het Bestui-r
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