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STICHTING DORPSBELANGEN
YERGADERING ÀLLE DORPSGENOTEN

d.d. 5 februari 1996

Din«lag 15 januari 1996, 19:30 uur, Café de Gouilen Koorenaar, Den Andel

Aanwezig:

Bestuur (interim)DB: Rudolf (voorzitter), de Koning (secretaris), Sikkema
ftrenningmeester), vaa Dijk, Limberger, Wolvers ea van Arkel (Íotulist)
Ongeveer 20 dorpsgenoten/AB-ledea

Notuletr:
Geopead werd door Rudolf. Hij hield eea inleiding waarbij vooral het draagviak centraal
stord. Dit rkaagvlak zou genete! worden aan de haud val de enquetes.
Er blijken 145 erquëtes te ziju binnea gekomen. Tijdens de vergadering is eÍ geturfd.
Vandaaruit heeft Rudolf geconcludeerd dat hij voldoende draagvlak aanwezig vindt om zich
voor te dÍagen als voorzitter. Zie verder de uitwerkiag vaa de euquète.

-

Mededelinsen:

t

Valuit

geneente Winsum: Eet kernenbezoek en de Schouw.

tlaaí 1996, 19:30
Streek, Den Andel: het ialeverea van ideëea hiervoor is cruciaal.

Het kemenbezoek zal plaats vinden op 28

*

in het Dorpshuis

op

BaÍIo/Tinalliage willea het coEveBant aiet tekeren. Met deze kernen zal contact
worden opgenomen vanuit Dorpsbelangen Den Andel. (uit de Schakel)

'

Behoefte van jongerea: in Eziage is daar een enquëte oveÍ gehoudea. (uit de ïViekslag)

'

Raadsvergadering over schuur

-

Commisgies en werkgroeoen

Turk in het Groen, Jeroen de Koaiug:

Hij

il

Dea Aadel voor vogels.

(Uit

de Ommelander)

noemt de beplantiog bij Rixona. VerdeÍ loemt hij eer nieuwe optic van bebouwing: vaa
Liutdorp naar Komdorp. Dit kan eeu recreatieve functie hebben. De kaart zal op A-4 foruaat
Eee gestuuÍd worden nret de Maar. Volgeade keer kaa dit cen agendapuat worden. Bij
belangstelliug Lan een werkgroep wordea opgericht on e.e.a, aader uit te werten.

ActiviteitcDcoBDissie, Jaaseu:
Het valt goed ia het dorp. Activiteiter zijn te roeneE: Biago, Rornmeloarkt, Nieuwjaarsvisite.
Nieuwe ideeëa zoals een fietstocht eE eeE autopuzzetrit liggen in het verschiet. Vanuit de zaal
wordt gevraagd hoe de opkomst is. Ia een aantal gevallen weinig, maar toch goed georganiseerd. De reactie van Jaasen: wij gaa! gewoo[ door. Er zal worden geinventariseerd waar de
dorpeliagea ia zija geiateresseerd.
Gemeld wordt dat Sereno op 12 ea 13 april ia de Dorpshuis een optreden heeft.
Yerkeersconmissic, faa Steeahuis:
Er waren twee plannen voor de Oude Dijk en de Streekweg. Die van de Oude Dijk is al
uitgevoerd. Die vaa de streekweg is aog in behandeliug Eet de gemeetrte. De opzet daarvoor
(vorig jaar al gepreseateerd io de dorpsvergadering). Zie bijgaalde schers vaa de situatie.
Verdere punten:
fietspad naar Baflo, het beEeft de verkeersveiligheid vaa de Dea Andelsterweg. Dit is
een agenda punt voor het ternenbezoek.
verlichting bij paaltje op de Kruisweg is gewenst.
Race-baan Den Andel: er wordt te hard gereden: reactie (Alie): Eren zou de personen
kunnen aanhoudea en persoonlijk aaasprekea.

Stichtilg Berehoes/Jeugdsoos Cnsader, Ruth vaa der Velde:
Dit j aar is een jubileum jaar, 20 jarig bestaan. Het feest wordt gevierd io mei. Men is in de
laatste fase van de verbouwiag van het Berehoes. Het berehoes is bestemd voor peuter t/m
puber.

Deze stichting draait geheel Eet vrijwilligeÍs. Dit komt bijna niet rreer voor. vaÀ Geneente
winsum is eea subsidie ortvatrgetr. De jeugdsoos crusader draait goed. De meeste jongerea die

er komen vallen in de leefdtijdklasse L2-17 jaar, Ze bijven graag in ons eigeu dorl komen.
Het probleem van alcohol is opgelost door te zeggen dat tusser 10 el 12 eea pilsje wordt
geschonkeo voor de 1ó jarigen en ouder. Dit gebeurt daa eenrnaal in de maand wóaelr er iets
wordt georgaaiseerd. Meano vos (eigenaar va!1 het caIé) houdt hier ook coatrole op, verder
heeft de jeugd eel training gehad over het wel en wee van alkohol
Ruth geeft aa!., dat watrDeet er overlast wordt vernomea vaa de jeugd, dat dat zo snel
mogelijk aan haar moet worden door gegeven.
Als wij aaa aaatallea moeten denken van jeugdige bezoekers op bijv. filmavondea: 12- 14 jaar
20/40. Ouder dan 14 jaar 50.

-

Otzeseins bestuursleden

GeeÍt wolvers en wim Limberger zeggen hierbij hun bestuursfunctie op, zij blij vea voorlopig
beschikbaar voor haad en spantdiersteE, maan u wordt driugend uitgenodigd zich beschikbàar
te stellen a.ls bestuurslid; op dit moment is het aantal bestuursleden zeker te klein.

R.ondvraae

Tekener coEveaarlt Ezinge heeft getekeud: het kan ziju dat daar de subsidieregeliag
als voorbeeldfunktie erg bepalend is geweest. Baflo en Tiagallinge uiet.
Markerea vao de remmers op de Oude Dijk.
Alie zal met eea plan komea om measen persoonlijk aan te spreken op hun rijgedrag.
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Toekotstvisies voor Den À[del?
Eea nieuw sameawerkiugsverband Eet de geneeote Winsum maakt het mogelijt om vaauit de
kleiue kernea zélf visies aa! te dragea voor de toekonstige ontwikkelinger ia eea dorp.
Op bijgaaade taart wordt een plaa getoond hoe dat zou kuunen.
Zo'n plan Eoet eerst eea redelijke oadersteuniag vatruit het dorp krijgen, vervolgens eeo
redelijke taas makel in een gewijzigd bestemoiagsplaa te wordea opgenoureE eu daaraa
wordel uitgewerkt.
On reakties uit het dorp los te makeu gaat het plan hierbij. (misschien iets voor de homeude
wedstrij d 'Eea kern Eet Pit'?)

Toelichtiae oo de kaart:

-

Luogs Oosterweg, Adrianiweg, eeu stukje Streekweg en Bosweg huizea met flilke
tuileu(1). Er oltstaat een rechthoek net mia of meer gesloten bebouwing (komdorpidee)

Binnengebied, eea groea Hart voor Den Andel, met daariu @iologische) akkerbouw,
tuinbouw, veeteelt, struiken en aadere stukjes natuur. Door dat hart lopen wandelpaden met zitplekjes.
Het Aadelster Maar is doorgetrokke!, aansluiting op het maar bij Westernieland
(rekreatieve f unkties).
Tuin- uitbreiding (3).
Het gebied achter de scholen: woou.vorn voor bejaarden.

Uitgebreider informatie is uiteraard weer verkrijgbaar bij het bestuur.
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KoÉ verslag van de biieenkomst 'Kleinc Kcrtreu' iu Winsum

Op 25 jaauari heeft er een bijeenkonst plaatsgevonden net wethouders vatr de geDeente
Winsun en afgevaardigingea vaa de verenigiagen Dorpsbelangen vaa de kleiae kernen.
Belangrij kste puaten uit deze bijeeukomsc

-

converaaten kuanen per dorp kleine oaderliage verschilleu veÍtoneB
corverantea kuanen worden getekend vooÍ ee! beperkte duur (b.v. 1 a 2 jaar) als een
soort proefperiode
schouw ia Den Aadel zal gehoudea wordea op 21 februari (vertret 13.30 uur vaauit
het Dorpshuis), Brens uiterlllk dlnsdse 20 februari. oo de dormversailerine. ounten in
ilic bii deze schouw van belane kunnen ziln!
e! wordt eea iategraal plattelandsbeleid oatwikkeld; daa kunnea allerlei zakea als
aanleg van fiespaden, rekreatie, laldirichting iD een grotet verband worden aaage pakt. De geEeente Winsur. is (vooralsnog) van plaa daar de kleine dorpen bij te
betrekkea;
de geneeate heeft eer subsidie aangevraagd voor het dorp Den Andel; bij honorering
vau deze aanvraag zal er een fonds zijn voor algemene zakeu in het dorp en een fonds
voor particuliere wouingverbeteriag.
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Uitwerkins van de enouetè

Uitwerking van de enquete laat het volgende beeld àen:

-

Op grond van gegevens van de afdeling bevolkhg moetetr er ca- 410 inwoners 18 jaar of ouder
zijn in Den A::del. Er zijn 147 enquetes ingerr.rld teruggekomen. Dat is een rcspons van. 36 o/o.
Dat is erg weinig gezien in een groot deèl van het dorp de enquetes ook nog huis-aan-huis zijn
opgehaakL

-

Van de ingevulde enquetes geven 127 antwoordeu aan dat "dorpsbelang€n" het dorp bij
gemeente Wilsun kan vertegenwoordigen. Dat is ca- 31% van de volwassenen van het dorp

de
en

a,.860/o van de mensen die gereageerd hebben.
Verdeeld naar leeftijdskategorieen zijn de gÍoepen 18 - 25 jaar en 65 jaar en ouder in vergelijking
met de leeftijdsopbouw van de gemeente Wiasum ondervertegenwoordigd. Bovendien valt op, dat
het stemgedng van beide grcepen grote overeenkomsten veÍoond: het lijld er op, dat oudercn en
jongeren zich minder bij dorpsaangelegenheden betokken voelen dan de leeftijdsgroepen

-

daafiussenin.

-

Voor de overige leeftijdsgroepan geldt, dat men aangeeft het belangdjk te vinden mee te
beslissen met wat er itr het dorp gebeur! daaÍoe bij echt belangrijke gebeurtenissen schriftelijk
wil kunnen sterlmen en ook veelal bij de dorpsvergaderingen aanwezig wil zijn om daar te
stemmen. van de leeftijdsgroep 55 - 65 jaar heeft zelfs 90% aangegeven op de vergaderingen mee
te willen stemmen.

-

Verder gaat voor 75Yo van de respondanten de voorkeur uit naar een "Vereniging Dorpsbelangen"; deze koen zullen wij dan ook gaan varen. (Opvallend hierbij is dat in de groep 18 - 25
jaar, 6 respondanten, 5070 aangeeft voorkeur voor een "Stichting" te hebben en 509'o voorkeur
voor een vereniging.)

Op grond

-

va.n bovenstaarde de volgende kon]ilusies:

het interrim bestuur blijft aan, behoudens \! im Limberger en Geeí Wolvers (zie eerder);
het bestuur roept dringend dorpsgenoten op ter versterking;
als belangijkste taken voor de komende periode zal het bestuur de overgang van stichting naar
vereniging realiseren en het formaliseren van de berektriingen met de Gemeente Winsum (in de

vonn van een of ander convenant);
we willen graag een dorpsbelangen vereniging zijn voor alle dorpsgenoten: daarom zijn ook zeer
uitdrulkelijk degenen uit de leeftijdskaregorieen l8 - 25 jaar en 65 jaar en ouder uitgenodi-ed hun
inbreng te leveren;

-

uit de enquete komt dat natuurlijk niet naar voren, maar de indruk bestaat dat bepaalde groepen
dorpsgenot€n het een beerje laten afueren; ook voor hen is de vereniging dorpsbelangen bedoeld!,
te denken valt aan middenstanders, agrariers etc. ook zij zijn van hane welkom! "Dorpsbelangen"
moet af van het imago een clubje nieuwlichrcrs te zijn!

Overigens is de uitwerking van de enquete natuurlijk weer

bij het bestuu in te zien.

-;t

:

MEDEDELINGEN VAN DORPSGENOTEN

Anneke v.d. Berg
(op persoonlijke titel)

ATTENTIE. ATTENTIE. ATTENTIE - ATTENTIE. ATTENTIE

Sluitine Peutersneelzaal????

Zoals velea inmiddels weten heeft het bestuuÍ van Peuterspeelzaal "Pippeloeutje' beslotel haar
vestigirg in Den Àndel te sluitea na de zonervakantie '96.
Op dit moment bestaat het klasje vaa'Juf" Hanueke uit 6 kinderen. Voor '96 ea'97 wordt eea
gemiddelde bezettiug van vijf kinderen verwacht, Ondanks de gemeentelijke subsidie is dit te
weinig om readabel te zijn. Daarvoor zouden gemiddeid zo'a tien peuters de peuterspeelzaal
moetea bezoekeu,

Ik

denk (ea hoop) dat er de komerde jaren meer kiaderen zullen komen dan het bestuur
berekend heeft. Ondat:
jonge gezinaea in ons dorp is komea wonea
'er een aaatal
eB deze iinstroon' aiet meegerekend is.
bezoeken.
'er peuters zijn die de peuterspeelzaal au aog niet
peuteÍs
peuterspeelzalen
uu
Dog
naar
crèches elders gaan.
zija die
of
'er
'lVeliswaar heeft het bestuur al een besluit genomen maar hopelijk is het tij nog te teren!!
Wat we daarvoor nodig hebben is een goed overzicht vaa het aaltal kiuderen dat de peuteÍspeelzaal "Pippeloèntje' il '96 en '97 kan verwachtetr. Yandaar dit ilringende venoels Meldt
uv peutcr(s) aan!!

- De aanwezigheid van een peuterspeelzaal maakt het voor jonge gezinnen aantrekkelijker

om

zich hier te vestigea.
- De peuterspeelzaal is de basis voor jeugdwerk ea basisschool, met deze sluiting wordea op
termiju ooh aldere voorzieningea bedreigd.
Àaomeldiag ea ialichtingen: Ao,oete v.d. BeÍg tel. 0595-425311 of
aa! de peuterspeelzaal op woeusdag- en vrij dagnorgen vaa
9.00-11.30 uur bij Hanneke Bron. Graag voor l naaÉ a.s.!!

ATTENTIE. ATTENT!E. ATTENT!E - ATTENTIE- ATTENTIE
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