
Vereniging Dorpsbelangen Verslag bestuursvergadering 13 december  2022  

Aanwezig: Ben, Rudolf, Janke, Saskia en Dorien en Appie 

1. Opening en verslag vorige bijeenkomst 

Dorien en Ben gaan met Jeroen in gesprek als hij het daaraan toe heeft. Dat is zo met hem 

afgesproken. 

Het ooievaarsnest moet nog worden verplaatst. Dat gebeurt naar verwachting vóór oudejaarsavond.  

2. Plan dorpsverlichting 

Het plan van de straatverlichting is anders in de dorpsmail gekomen dan bedoeld was. Rudolf vraagt 

zich af of er verwarring over is ontstaan. Dat is er onder ons niet. Contactpersoon vanuit de 

gemeente is Wouter Pot. Volgende week woensdag komt Wouter in het dorp. In aansluiting op het 

verlichtingsplan zal Jeroen Bevers contact opnemen met de Vleermuiswerkgroep Groningen.  

3. Busverbinding 

We gaan contact opnemen met Anita Drenth van de gemeente, omdat een ambtenaar van de 

gemeente bij de bijeenkomst over de mobiliteitsvisie heeft aangegeven dat de 

busverbindingsplannen nog niet duidelijk zijn (actie Saskia).  

4. Fitnesspark 

Naar verwachting wordt dit plan gefinancierd door de gemeente vanuit een ander potje dan het 

dorpsbudget. De aanvraag is in behandeling. Dit is een verdere aangelegenheid voor Stichting 

jeugdwerk om op te pakken.  

5. Verkeerscommissie 

De gemeente zet een streep door de plannen voor het plaatsen van plantenbakken. Hiervoor zijn 

heldere argumenten aangedragen. De mobiliteitsvisie geeft mogelijk wel een nieuw perspectief. 

Voorstel van Rudolf is dat hij vanuit het bestuur de suggestie aandraagt om heggetjes te plaatsen op 

verschillende plaatsen langs de Oude Dijk (actie Rudolf).  

Nagekomen: 

Niet besproken, maar wel nodig: een Dorpsplannen … Update over de streep die door het dorpsplan 

“Plantenbakken” is gehaald. 

6. Afspraak met dorpscoördinator Froukje Stiekema 

De gemeente heeft een aantal dorpsbezoeken gedaan aangaande het woongebeuren. Froukje vraagt 

na of de gemeente ook in Den Andel langskomt. Ben vraagt na bij Engbert wat de stand van zaken is 

t.a.v. de woonplannen in Den Andel (actie Ben). Verdere punten staan nog open.  

Ben zal op regelmatige basis vóór bestuursbijeenkomsten Froukje bellen om te informeren of er nog 

nieuwe resultaten en uitbreidingen van en op eerdere afspraken zijn. 

7. Bijeenkomst ADA 

Hiervan is door Rudolf en Dorien verslag gemaakt.  

8. Mobiliteitsvisie 



Ben en Saskia informeren de bestuursleden over de plannen die tijdens de bijeenkomst over de 

mobiliteitsvisie van de gemeente zijn gepresenteerd.  

9. NL doet 

Je kan als organisatie subsidie aanvragen bij het Oranjefonds voor NL doet op 10 en 11 maart 2023. 

Rudolf komt met het idee een dorpsweekend te organiseren met alle mensen die in het dorp actief 

zijn in groepen, zoals: de boswerkgroep, natuurwerkgroep, dorpshuisactiviteiten, Berehoes, 

Dorpshuis, De Holm. We kunnen nadenken over een klus die je in 2 dagen x 4 uur = 16 uur kan doen 

(bijvoorbeeld van 10-12 uur en van 14-16 uur). En dan met z’n allen lunchen. Rudolf zet voorstel uit 

(actie Rudolf).  

10. De Schakel 

In de Schakel ontbreken een aantal gegevens of dienen een aantal gegevens m.b.t. activiteiten in Den 

Andel aangepast of geschrapt te worden (actie Rudolf).  

11. Aankondiging bestuursvergaderingen 

Voorafgaande aan een bestuursvergadering stuurt Janke een aankondiging via de dorpsmail naar het 

dorp. Dorien en Saskia stellen hiervoor de tekst op (actie Dorien/Saskia/Janke).  

12. Rondvraag 

Janke vraagt zich af wie haar zou kunnen vervangen voor de dorpsmail mocht zij niet kunnen of 

uitvallen. Rudolf antwoordt dat dat voor ons allemaal geldt. Als het nodig is zal het bestuur op dat 

moment in actie moeten komen.  

13. Sluiting 

Op 10 januari 2023 zal de volgende vergadering plaatsvinden.  

Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering. 


