Vereniging Dorpsbelangen Verslag bestuursvergadering 3 oktober 2022
Aanwezig: Ben, Rudolf, Janke, Saskia en Dorien
1 Opening en verslag: de dorpsmail is van 13 oktober t/m 23 oktober 2022 niet bemand. Janke zal dit
op de dorpsmail zetten. De mail van Sylvia Steunenbrink van Wierden en Borgen is blijven liggen. Ben
zal contact met haar opnemen.
2. N.a.v. verslag vorige bijeenkomst: In de dorpsmail gebruiken we de koptekst Dorpsplannen om
duidelijk te maken dat de mail inhoudelijk refereert aan (één van) de dorpsplannen. Verslag vorige
bijeenkomst wordt akkoord bevonden.
3. Ooievaarsnest: Het verzoek hiertoe is naar de verschillende rechtspersonen gegaan. Stichting
Dorpshuis heeft akkoord gegeven. In de dorpsmail is op 07-02-2022 een mail rondgegaan over het
ooievaarsnest, inclusief de verwijzing naar de graasweide. Verder is de aanvraag voor de
omgevingsvergunning op de website van de gemeente en in de Ommelander Courant gekomen. Dit
zijn drie gelegenheden geweest waarop de informatie is verstrekt en waarop gereageerd had kunnen
worden. Dat is niet gebeurd. Ook de communicatie met de “vuurgroep” heeft op een laat moment
plaatsgevonden, maar dat is niet zo elegant verlopen. Het bestuur stelt voor om Lina en Klaske de
communicatie met de “vuurgroep” te heropenen en uit te laten zoeken hoe het wettelijk geregeld is
wat betreft een (niet?) beschermde vogelsoort en of er beperkingen zijn voor het gebruik van het
terrein rond een ooievaarsnest (al dan niet in het broedseizoen).
Actie: Dorien neemt contact op met Appie voor een terugkoppeling van de bespreking en de
actiepunten die hieruit naar voren zijn gekomen.
Actie: Rudolf benadert Lina en Klaske voor nader onderzoek en een heropening van het gesprek met
de vuurgroep en het onderzoek naar wettelijke bepalingen m.b.t. een ooievaarsnest. Wij zetten deze
acties uit en daarna hoort Appie binnen 2 weken van ons.
4. Busverbinding: Het bestuur heeft een mail gestuurd naar het OV bureau met de vraag om een
spoedige reactie over de beslissing met betrekking tot het strekken van de busverbinding lijn 68.
Actie: Janke neemt tijdens het volgende overleg de laptop mee, zodat we direct vanuit de dorpsmail
of de website reacties kunnen geven op ingekomen stukken en vragen.
Actie: Rudolf zal de mail met onze vraag aan het OV bureau doorsturen naar Mariëtte de Visser en
Froukje Stiekema ter kennisgeving.
5. Brief Marja over dorpsbudget Historiaal: Aan Marja de vraag om vanuit De Holm contact op te
nemen met de Gemeente. Suggesties voor een andere besteding staan in de dorpsplannen. Dit kan
tot einde 2022.
6. Aanvraag dorpsbudget Verkeerscommissie: Vereniging Dorpsbelangen kan met de huidige
aanvraag (nog) niet akkoord gaan. De Vereniging heeft daarbij een begroting nodig met daarin
opgenomen de kosten en inkomsten met daarbij een overzicht van 10% eigen inbreng. Daarvoor is
ook de offerte nodig voor de plantenbakken. De aanvraag loopt.
Actie: Saskia maakt een afspraak met Rudolf voor de begroting zodra zij de nieuwe offerte heeft
ontvangen. Festival den Andel is nu ook een rechtspersoon. Daar dient de aanvraag zodra deze klaar
is, ook naartoe te gaan, evenals naar de andere rechtspersonen voor een akkoord.
7. Contact Froukje Stiekema: Ben zal contact opnemen met Jeroen Bevers over zijn individuele
contacten met de gemeente ten aanzien van dorpsplannen.

8. Bezoek Wierden en Borgen: Ben heeft namens het Bestuur een praatje gehouden tijdens een
bezoek van Woningbouwvereniging Wierden en Borgen in augustus. De organisatie wil na een
positieve indruk graag contact houden met het dorp over alle (woon)plannen die er zijn in het dorp.
9. Dorpsplan openbare verlichting: voor 30 oktober (als de wintertijd ingaat) worden de lantaarns
aangepast, zoals opgenomen in de dorpsplannen.
Actie: Rudolf zal de Gemeente hierover informeren.
10. Andere dorpsplannen: aanvraag van de Verkeerscommissie en het dorpsplan over wonen. Ben zal
hiervoor contact opnemen met Engbert.
Rondvraag: De reguliere openbare bestuursvergaderingen zijn de komende periode gepland op
dinsdag 1 november, dinsdag 6 december, dinsdag 10 januari van 20.00-21.00 uur in het dorpshuis.
Actie: Janke neemt contact op met Appie met de vraag of we op deze data terecht kunnen in het
dorpshuis. Appie is akkoord.

Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering

