
Vereniging Dorpsbelangen Verslag Bestuursvergadering 10-01-2023 

Plaats: dorpshuis 

Aanwezig:  Lina, Klaske, Jan R. , Hanneke, Gerda, Oscar, Dorien, Rudolf , Ben, Janke, Saskia 

 

1. Verplaatsing ooievaarsnest: Dorpsbelangen is in deze zaak ook partij, als beheerder van de 

dorpstuin en als aanvrager van het dorpsbudget. Er is sprake van miscommunicatie omtrent 

de verplaatsing van het ooievaarsnest. Dit verdient geen schoonheidsprijs. Het ooievaarsnest 

is niet op de afgesproken plek gezet. Waarom is voor de huidige plek gekozen? Een gesprek 

met de betrokken partijen is noodzakelijk. Ben als vertegenwoordiger van dorpsbelangen 

plus vertegenwoordigers van dorpstuin en vrolijke stokers. Dit zal binnen 1 maand 

plaatsvinden. Groep dorpstuin gaat eerst de achterban raadplegen. 

2. Verslag 13-12-22: Graag de aankondiging van de vergadering samen met de agenda eerder 

op de dorpsmail. Actie Dorien. 

3. Dorpsverlichting: Het project start de 2e helft van januari 2023. Helaas op de Kruisweg niet. 

Daar staan oude lantaarnpalen waar geen dimmers op zitten. 

4. Voortgang busverbinding: Ben is gebeld door Froukje Stiekema (dorpscoördinator) De bus 

blijft voorlopig. Dit is positief voor het dorp, maar daarmee blijft het probleem van de 

trillingen aan de huizen aan De Streekweg bestaan. Hanneke heeft dit met Froukje 

besproken. 

5. Verkeerscommissie: Rudolf heeft gemaild met Ingmar Hoekstra over het voorstel voor het 

uitbreiden van de heggetjes aan de Oude Dijk. Daar werd redelijk positief op gereageerd. Er 

wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn. De verkeerscommissie is erg teleurgesteld over 

de afwijzing van de gemeente van het plantenbakken project. Er wordt nagedacht hoe hier 

nu verder mee om te gaan. 

6. Contact dorpscoördinator: Ben onderhoudt het contact met Froukje Stiekema o.a. over de 

bus. 

7. NL Doet: Appie heeft een klus aangemeld, schilderwerk aan het dorpshuis. Engbert staat 

positief tegenover het idee. Dorpstuin komt nog met een plan. Oude Weer heeft al een 

concreet plan. We zetten  nog een herinneringsmail met deadline op de dorpsmail. (Is al 

gebeurd, dank Rudolf) Reactie voor eind januari naar info@denandel.nu .  

8. Netwerkavond met o.a. de onderwerpen Woonplannen en Kinderopvang: Er is een aanvraag 

gedaan om kinderopvang te realiseren door Merel de Groot. Zij is gastouder in 

Westernieland. Zij wil achter het Berehoes 2 units plaatsen. Zij wordt uitgenodigd (actie Ben) 

om op de netwerkavond toelichting te geven op haar plannen. Gerda is nu nog gastouder in 

Den Andel, maar zij gaat over 8 maanden met pensioen. De netwerkavond wordt gehouden 

op dinsdag 14 februari 2023 om 20.00 uur in het dorpshuis. 

Ter info: Aanstaande zondag vertelt mevrouw Potma over wonen in Tiny Houses. Centrumkerk in 

Winsum om 14.30 uur. 

Woensdag 1 februari om 19.30 uur info over Knarrenhof. 

mailto:info@denandel.nu


Er ligt een uitnodiging van Vakland op vrijdag 20 januari in Warffum om 15.30 uur. Ben gaat namens 

Dorpsbelangen. (Dorien onder voorbehoud) 

Wvttk/ rondvraag: 

• Krantenartikel Hanneke over een zelfbenoemde “burgemeester” in dorpje in Duitsland die 

aanspreekpunt is voor dorpsbewoners en contactpersoon is voor de gemeente. Misschien 

ook iets voor Den Andel? We zetten het op de dorpsmail. (Is inmiddels gebeurd) Er ligt een 

vacature. 

• AED: tekst op de kast is niet meer te lezen. (Heeft Rudolf inmiddels geregeld. Dank Rudolf) 

De kast is niet meer netjes. Schilderklus voor NL Doet. 

Volgende dorpsbelangenvergadering is op dinsdag 7 februari om 20.00 uur bij Rudolf. Voorbereiding 

Netwerkavond. Ben vraagt Geert of hij weer de bijeenkomst  wil leiden. 

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering. 


