Vereniging Dorpsbelangen Verslag bestuursvergadering 1 november 2022
Plaats: Dorpshuis
Aanwezig: Ben, Rudolf, Janke, Saskia en Dorien. Appie
Opening en verslag:
Ben en Dorien zullen binnenkort contact opnemen met Jeroen Bevers over zijn communicatie op
eigen initiatief met de Gemeente met betrekking tot de dorpsplannen en over het effect dat dit heeft
op de samenwerking met het Bestuur en Gemeente.
De mail van Sylvia Steunenbrink van Wierden en Borgen is blijven liggen. Dorien heeft deze
doorgestuurd. Ben zal contact met haar opnemen. Verzoek om het format met actiepunten te blijven
gebruiken. Verslag vergadering 3-10-22 is akkoord bevonden.
2. Dorpsverlichting: Rudolf heeft contact gehad met Homme Joustra van gemeente Het Hogeland
over het dorpsplan: “Dorpsverlichting”. Homme staat achter ons plan. Hij moet wel fiat krijgen van
de raad. Homme Joustra overweegt daarbij drie opties aan te geven:
het plan zoals dat in Den Andel leeft
idem, maar dan straatverlichting om en om te laten branden (indien verkeerskundigen zich
niet in de eerste optie kunnen vinden).
een vorm met dimbare straatverlichting (indien verkeerskundigen zich niet in de eerste optie
kunnen vinden).
Homme Joustra heeft aangegeven Rudolf in de CC over deze aangelegenheid op te nemen.
Rudolf heeft zijn diensten aangeboden t.b.v. de uitvoering. Rudolf houdt contact met hem.
3. Ooievaarsnest: Het gesprek hierover met de diverse partijen is constructief verlopen. Het
ooievaarsnest wordt deze week verplaatst. Hulp hierbij is geregeld. Hiermee is deze zaak afgerond.
4. Busverbinding: Er is een officieel bericht gekomen van het OV op ons bezwaar. (Ingediend door
Rudolf en Hanneke) Het OV legt alle bezwaren terzijde. De gemeente wacht op onze reactie.
Dorpsbelangen zal een brief sturen om de gemeente te wijzen op de consequenties en naar
verhouding hoge kostenposten. Rudolf stelt een concept op en overlegt met Hanneke. Dorien geeft
Agneta Evenhuis antwoord op haar reactie. Ben geeft Geert Hoevers antwoord op zijn reactie.
5. Aanvraag dorpsbudget plantenbakken: Saskia doet verslag van het proces tot nu toe. De nieuwe
offerte van Verhees products is binnen. Rudolf en Saskia hebben een begin gemaakt met de
aanvraag. Deze kan pas verstuurd nadat alle reactie binnen zijn van de rechtspersonen. De kritische
vragen zijn inmiddels beantwoord en worden meegenomen in de uitwerking van het plan. Er heeft
inmiddels een gesprek plaats gevonden tussen verkeerscommissie (Saskia en Oscar) en Rubertus
Clevering (namens de boeren). Hij was uiterst kritisch t.o.v. het plan. Saskia gaat samen met Rudolf
het plan verder uitwerken en illustreren met foto’s en plattegrond waarop de locaties van de
plantenbakken wordt aangegeven. Dit wordt meegenomen in het gesprek dat de verkeerscommissie
zal hebben met Anita Drent (beleidsmedewerker verkeer ) Vervolgens wordt het via de dorpsmail
aan het dorp gepresenteerd. Wordt vervolgd.
6. Situatie dorpsbudgetten: Het is onduidelijk wat er gebeurt met de budgetten als de aanvragen
nog niet rond zijn voor 1 januari 2023 of worden afgewezen. Ben vraagt Marianne Waterman hoe het
zit.

7. Thema netwerkbijeenkomst “Wonen”: Engbert heeft Ben gevraagd een bericht op de dorpsmail
te plaatsen, met oproep dat mensen zich kunnen melden bij Engbert die mee willen denken over
invulling en uitwerking van dit thema. Engbert is de trekker. Ben heeft een voorbeeldmail gekregen.
Reactie kunnen naar e-mailadres van Engbert.
8. Mail speeltoestellen: Rudolf heeft van de gemeente een mail ontvangen over speeltoestellen.
Deze stuurt hij door naar jeugdwerk.
9. Bijeenkomst ADA: Aanstaande donderdag is er een bijeenkomst van ADA in Zandeweer.
Marja en/of Sandra gaan namens de Holm. Rudolf en Dorien gaan namens dorpsbelangen.
10. Rondvraag: Fietspad genoemd in de Schakel is bij Rasquert langs de Rasquerder maar .
Rudolf heeft nog een exemplaar dorpsvisie voor Saskia
Volgende vergaderingen: dinsdag 6 december en dinsdag 10 januari in het dorpshuis van 20.00 tot
21.00 uur met mogelijk uitloop.

Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering

