
Vereniging Dorpsbelangen Verslag bestuursvergadering 21 februari  2022  

Aanwezig: Ben Smit, Janke J. Zandsra, Dorien Fink, Saskia Holla 

Afwezig: Rudolf Hidskes (m.k.) 

Waar: dorpshuis 

 

1 Opening en verslag 

Openbaar vergaderen is inmiddels weer mogelijk. Vandaar dat we nu weer in het dorpshuis 

vergaderen. 

2. N.a.v. verslag vorige bijeenkomst (19-01-2022) 

Geen commentaar. Vorige verslag staat op de website. denandel.nu Waar is het precies te vinden? 

Vraag aan Rudolf. Actie Janke 

3. Terugkoppeling gevoerde gesprekken/mailwisseling 

 
• Inbreng Rudolf: 

Op de vraag van Irma Schuurman (mail m.b.t. informatie Onderdendam) heb ik een paar keer 
gebeld, zonder gehoor te krijgen, een mail gestuurd met mijn telefoonnummer opdat zij mij 
kon bellen met daarop een mail dat ze dat zou doen. Daarna niets meer vernomen. 
 
Reactie vergadering: 
Initiatief ligt nu bij Irma Schuurman. 

 

• Inbreng Rudolf: 
                Op de vraag over stookgedrag (Ada Stomp): door een misverstand tussen Janke en 
mij is de (tweede) mail die ik gedacht had als antwoord op de te verwachten reactie op de 
eerste mail uitgegaan naar Ada. Ik was te snel, dat heeft dingen wat verward. Overigens kan 
ik geen Ada Stomp vinden in het ledenbestand van Dorpsbelangen. Voor zover ik weet is er 
op de mail die is uitgegaan geen reactie gekomen. 

 
Reactie vergadering: Ada Stomp woont in Westernieland. Geen actie nodig. 

 

• Inbreng Rudolf: 
 Op de vraag van Lia Vogel over vermelding op de dorpsmail: ik zou dat doen, maar in overleg 
met haar. Voor de boekpromotie zou het goed zijn nú een mail uit te sturen met wat er komt 
en vlak voor de door haar genoemde datum nog een mail met hoe de presentatie vorm 
gegeven gaat worden. Maar dan moet het wat duidelijker zijn of Lia die presentatie (mee) 
voor het dorp wil houden, of dat dat eigenlijk een familieaangelegenheid is. Lia zal niet weten 
dat ik op 21-12-2021 haar boek genoemd heb in de uitzending van Radio Het Hogeland. 
Misschien leuk voor haar om te weten. 
 
Reactie vergadering: 
Lia Vogel bellen over boek Streekweg. Actie Janke 

 
Inmiddels is Agnetha (Oosterweg) aangeschoven. Welkom Agnetha. 
 

• Aanvraag dorpsbudget voor Ooievaarsnest. 



Besluit: aanvragen voor dorpsbudget zijn punt van vergadering voor dorpsbelangen. 
Er is geen bezwaar tegen ooievaarsnest. 
 

• Mailwisseling Jeroen Bevers/ Saskia Holla (vanuit verkeerscommissie) Saskia heeft Jeroen 
duidelijk gemaakt dat draagvlak vanuit het dorp alleen verkregen kan worden in 
samenspraak met het dorp. Dit is ook naar voren gebracht in het gesprek dat Ben en Dorien 
met hem hebben gehad. 

 

• Soms is het van belang om snel te reageren op actuele zaken. Dan is communicatie via 
groepsapp wel handig. Actie Saskia: groepsapp aanmaken. Rudolf via Rita? Actie Saskia: 
vraagt Rudolf of hij hier bezwaar tegen heeft. 

 

• Dorpsbelangen toch vermelden in Gemeentegids. Dit gaat via Aksen Media. Actie Janke 
 

4. Stand van zaken rond dorpsvisie. 

De hoofdstukken zijn aangeleverd. Deze worden nu afgewerkt volgens een vast format. Een aantal 

van de ideeën van Jeroen Bevers zijn hierin terug te vinden. 

Dorpsvisie zal centraal thema zijn van de komende netwerkavond.  

5. Planning netwerkavond 

Inbreng Rudolf: Suggestie: eerst goed kijken wát we op zo’n netwerkavond willen. Vaak is er een 

centraal thema waar input van allerlei kanten omheen komt. De dorpsvisie zou zo’n centraal thema 

kunnen zijn, dan met pogingen om activiteiten los te krijgen die in de dorpsvisie hoofdtukken 

genoemd worden. Ik zou zelf b.v. kunnen kijken naar de mogelijkheid om ’s nachts veel minder 

openbare verlichting brandend te hebben. 

Simon Broekema wil bomenaanplant bij de Rixona als onderwerp op de netwerkavond. Er ligt een 

uitgewerkt plan. Arthur is hier nu mee bezig, maar is voorlopig niet in Den Andel. Agnetha is 

geïnteresseerd. De vraag is of dit onderwerp gecombineerd kan worden met thema dorpsvisie. 

Bespreken we op de volgende DBvergadering. 

Besluit: Netwerkavond wordt een netwerkmiddag n.l. zondagmiddag 3 april 2022 van 14.00-16.00 in 

het dorpshuis. 

NB de volgende DBvergadering is op woensdag 23 maart om 20.00 in de Holm. 

Actie Janke: vooraankondiging Netwerkmiddag via de dorpsmail. 

 

6. Financiën  

Dit wordt de volgende vergadering besproken. 

Actie Dorien: Rudolf vragen formulier lidmaatschap aan te passen. 

7. Handboek Bestuur 

Goegekeurd. 

8. Voorstel Aanschaf bewegwijzering (Loket Leefbaarheid) 
 



Loket kleine dorpen stelt geldstroom beschikbaar. Er liggen ontwerpen klaar gemaakt door groep 
Italianen. Via Engbert: Wie wil meedenken? 
Actie Dorien: vraag aan Engbert: Wie gaat dit aanvragen? 
 

9. Commissies 

10. WVTTK 

Ben deelt info van Loket leefbaarheid Nationaal Programma Groningen SNN voor aanvragen van 

subsidies. 

11. Sluiting 

Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering 

                 
 


