
Vereniging Dorpsbelangen Verslag bestuursvergadering 13 juni 2022  

Aanwezig: Rudolf, Ben, Janke en Dorien 

Afwezig: Saskia 

 

1 Opening en verslag 

Er is geen agenda. 

Voor deze vergadering hebben we de volgende onderwerpen:  

• Terugkoppeling Groninger dorpen avond (ADA) met als thema Wonen (notulen 

worden nog uitgewerkt: actie Rudolf) 

• Voorbereiden 22 juni netwerkavond 

2 Voorbereiding netwerkavond 22 juni om 20:00 uur in de Holm (Thuiskamer) 

Van tevoren klaarzetten: 

• Flapover: met het schema voor de concrete invulling van de dorpsplannen (actie 

Rudolf) 

De Ommelander is geïnformeerd. Inloop 20:00 uur. Mariëtta en de OC komt om 20:30 uur.  

Avondprogramma 22 juni 20:00 uur ziet er als volgt uit: 

• Welkom en inleiding door Ben: bij binnenkomst filmfragmenten draaien van afgelopen jaar 

Radio DHDA (Ben vraagt Jos voor het comprimeren van het jaaroverzicht van Radio DHDA 

aflevering 1 of naar een eigen idee). Uitleg wordt gegeven over het onderscheid tussen de 

dorpsvisie en dorpsplannen. Toelichting op het programma van deze avond.  

• Ben reikt de dorpsvisie uit aan Mariëtte Visser: aansluitend wordt het filmpje getoond van de 

netwerkbijeenkomst in 2017. Kort woord van Mariëtte. Omgevingsvisie betrekken (door Ben 

en eventueel met aanvullingen van Rudolf).  

• Koffie en thee 

• Actief programma: Rudolf legt voorbeeld uit van het plan over de straatverlichting. Keuze 

ideeën presenteren en aan de slag. Minst ingrijpende plannen het eerst. Keuze plannen voor 

nu: 

o Straatverlichting (Rudolf) 

o Professionalisering van voorzieningen en sociale samenhang (Marja; bijlage met de 

prentjes helderder maken) > Dorien belt Marja om haar te vragen dit te willen doen. 

o Open deurendag (Rubertus) > Dorien belt Rubertus om hem te vragen hier iets over 

te vertellen. 

o DASEN (Anne)> Rudolf neemt contact op met Anne om hem te vragen hier iets over 

te vertellen. 

o Trillingen door Qbuss (Hanneke of Lineke) > Ben neemt contact op met Hanneke of 

Lineke om haar te vragen hier iets over te vertellen (plan past ook bij visiedocument 

omgeving).   

• Afsluiting met één luisterliedje van Joop. > Dorien vraagt Joop;  

• Uiterlijk 22:00 uur afsluiting avond.  



Afgesproken dat we elkaar via de mail op de hoogte houden wie wel/niet komen om iets te vertellen 

over de plannen.   

3 Rondvraag 

Vraag van Janke; mag ik de foto’s rondsturen op de dorpsmail van Lia Vogel? Antwoord: Nee, dat 

doen we niet i.v.m. privacy (besluit)  

Afhankelijk van onze acties komen we wel/niet vóór 22 juni weer bij elkaar.   

De flyer gaan we rondbrengen. Rudolf informeert ons via de mail wanneer deze er zijn. Dan verdelen 

we onderling de straten.  

4 Sluiting 

Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering 


