Jaarverslag 2018
Beste leden,
Het bestuur wil de leden aan de hand van dit jaarverslag informeren over onze activiteiten
en andere relevante zaken die in 2018 hebben gespeeld.
Op de jaarvergadering van 27 maart 2018 hebben we na jaren trouwe dienst op passende
wijze afscheid genomen van de bestuursleden Henk Opheikens en Jan van der Wal. Jan Derk
Elinga is afgetreden als voorzitter en Coba Lubben is door de leden tot nieuwe voorzitter
gekozen. Maaike Wilts heeft het penningmeesterschap op zich genomen.
De samenstelling van het bestuur ziet er daarmee als volgt uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Lid:

Coba Lubben
Wilma Arnoldus - van Ravenhorst
Maaike Wilts
Gina Rendering - Tempel
Jan Derk Elinga
Henk Koops

Naast bestuurswerkzaamheden is een aantal bestuursleden ook belast met andere taken,
zoals het beheer van de website. Ook zijn bestuursleden afgevaardigd in diverse
werkgroepen.
Hieronder volgt een overzicht van onze activiteiten:
Intocht Sinterklaas: Wij doen mee aan de jaarlijks intocht van Sinterklaas. Dit evenement
wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Ondernemers Vereniging
Vlagtwedde. Jaarlijks wordt de intocht geëvalueerd.
Fietspad Barlagerweg: De verlichting langs dit fietspad is inmiddels gerealiseerd. Vanuit
Dorpsbelangen is geregeld met de gemeente overlegd en samen is de voortgang bewaakt.
De aankoop van het laatste gedeelte tot aan het sportpark blijft belangrijk voor de voltooiing
van het fietspad.
4 mei-herdenking: Elk jaar neemt Dorpsbelangen Vlagtwedde deel aan het organiseren van
de 4 mei-herdenking. Dit doen we samen met vele vrijwilligers. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van een draaiboek, dat periodiek wordt geactualiseerd.
Woonzorgservicezone-project: Het in 2017 opgestarte overleg tussen Acantus, Meander, de
gemeente, Woonzorg Nederland, Cosis, Rzijn en Dorpsbelangen is in 2018 beëindigd. Reden
hiervoor is dat de gemeente zich wil bezinnen op het doel en de taakstelling van dit overleg.
Wij blijven de vinger aan de pols houden.

Modernisering website: De modernisering en actualisering van onze website is afgerond. De
nieuwe website is inmiddels in de lucht.
Dorpsvisie: Tijdens de jaarvergadering in maart 2018 is gepeild hoe de leden staan
tegenover het opstellen van een dorpsvisie. Hier bleek breed draagvlak voor te zijn. Wij zijn
vervolgens in gesprek gegaan met de gemeente en Groninger Dorpen. Samen met Groninger
Dorpen hebben we een projectopzet gemaakt inclusief begroting. De kosten van het
opstellen van een dorpsvisie ramen wij op 11.000 euro. De gemeente Westerwolde heeft
onlangs een bijdrage van 5.000 euro toegekend. Informeel is toegezegd dat ook de
provincie 5.000 euro bijdraagt. De resterende 1.000 euro nemen wij voor eigen rekening. Als
de dekking volledig rond is, gaan we in samenwerking met Groninger Dorpen het project
verder voorbereiden en zo spoedig mogelijk starten.
Zwembad Parc Emslandermeer: We hebben in een brief aan de gemeente aangegeven dat
we het van groot belang vinden dat het zwembad voor het dorp beschikbaar blijft. We zijn
blij dat dit (voorlopig) is gelukt. Wij maken ons echter zorgen over de veiligheid voor de
gebruikers. Wij vinden het van groot belang dat deze veiligheid is gewaarborgd. Wij hebben
een WOB-verzoek (WOB is de Wet Openbaarheid van Bestuur) ingediend bij zowel de
gemeente als de provincie om hier inzicht in te krijgen. Op grond van de stukken die deze
instanties ons hebben toegestuurd, komen wij tot de conclusie dat er geen grote
overtredingen van de geldende regels zijn. Wel blijven wij de situatie rondom het zwembad
in de gaten houden.
Drugsoverlast: Wij als bestuur vinden het drugsgebruik en de overlast hiervan erg zorgelijk.
Onze zorgen hieromtrent en het verzoek tot maatregelen hebben we kenbaar gemaakt bij
de betrokken instanties. Hieruit voortvloeiende hebben we regelmatig contact over de
situatie en zijn actief betrokken in het signaleren en het zoeken naar oplossingen. Wij vinden
het belangrijk dat iedereen goed wordt geïnformeerd en voorgelicht over de betreffende
problematiek. Er wordt in samenwerking met de betrokken instanties nog gewerkt aan een
algemene voorlichting hierover.
Vergaderingen bestuur: Het bestuur heeft in de afgelopen periode 9 keer vergaderd. Dit
gebeurde altijd bij de bestuursleden thuis. Wij hebben besloten onze vergaderingen met
ingang van 2019 te houden bij Party Centrum Rendering. Dit maakt het gemakkelijker gasten
te ontvangen.
We hebben op 18 september overleg gehad met het college van burgemeester en
wethouders van Westerwolde. Afgesproken is dat het overleg jaarlijks plaatsvindt.
Verder zijn er natuurlijk de overleggen die uit de diverse projecten voortvloeien.
Van de gemeente ontvangen we een jaarlijkse bijdrage van 1.000 euro.

