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Notulen Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde 

Datum: 12 maart 2019 

Locatie: Party Centrum Rendering 

 

1. Opening 

De voorzitter, Coba Lubben, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

2. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee, dat 2 leden bereid zijn tot het bestuur toe te treden. Het betreft de heren 

Harm Jan Pleiter en Mark Brands. Daarnaast constateert het bestuur dat veel inwoners moeilijk 

onderscheid kunnen maken tussen de vereniging Dorpsbelangen en de politieke partij 

Gemeentebelangen. Zou het aanbeveling verdienen de naam van Dorpsbelangen te veranderen in 

Dorpsraad? Een meerderheid van de aanwezige leden ziet deze naamsverandering niet zitten. Ze 

hikken aan tegen de kosten die dit met zich meebrengt en hebben er een voorkeur voor dat het 

bestuur er aan werkt om het onderscheid meer zichtbaar te maken. 

3. Goedkeuren en vaststellen notulen 

De notulen van de jaarvergadering van 27 maart 2018 worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Jaarverslag secretaris 

De secretaris, Wilma Arnoldus, neemt het jaarverslag met de leden door. Henk Koops deelt mee dat 

zowel de gemeente als de provincie € 5.000 beschikbaar hebben gesteld voor het maken van de 

dorpsvisie. Zelf dragen we € 1.000 bij. Daarmee zijn de kosten volledig gedekt. Het moet een visie 

worden door en voor de inwoners van Vlagtwedde. We willen binnenkort starten door sleutelfiguren 

uit het dorp te vragen plaats te nemen in de te vormen werkgroep dorpsvisie. 

5. Verslag penningmeester 

Maaike Wilts licht het financieel jaaroverzicht toe. 

6. Verslag kascommissie  

De kascommissie, bestaande uit de heren Nijboer en Brands, heeft geconstateerd dat de financiële 

administratie prima voor elkaar is en stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. Aldus 

wordt besloten. 

7. Benoeming nieuwe commissieleden kascontrole 

De heer Nijboer is aftredend en de heer Brands zal toetreden tot het bestuur. Derhalve dienen 2 

nieuwe leden benoemd te worden. Nico Koelman en Andries Huisinga stellen zich beschikbaar. Een 

van de twee zal de kascommissie volgend jaar verlaten. 

8. Contributie 

Maaike Wilts stelt namens het bestuur voor de contributie voor de leden, die niet kiezen voor 

automatische incasso en geen emailadres hebben doorgegeven, te verhogen met € 1 per jaar. Dit om 

de extra (porto)kosten te dekken. De leden gaan akkoord met dit voorstel. 
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9. Burger-/dorpsschouw 

Wilma Arnoldus geeft aan dat de gemeente jaarlijks samen met enkele inwoners de openbare ruimte 

in Vlagtwedde wil schouwen. Ze vraagt of er leden zijn die willen participeren in de schouw. Dit levert 

niet direct reacties op. Het gesprek komt vervolgens op de bladbakken die de gemeente jaarlijks 

plaatst. De leden constateren dat het blad erg laat wordt opgehaald en stellen voor één en ander te 

evalueren. 

10.  Bestuursverkiezingen 

Coba Lubben is aftredend, maar herkiesbaar. De ledenvergadering besluit haar voorzitterschap te 

continueren. De heren Harm Jan Pleiter en Mark Brands worden door de ledenvergadering benoemd 

tot bestuurslid. 

11. Rondvraag 

Mevrouw Wiardi mist een prullenbak bij het bankje dat Dorpsbelangen heeft gedoneerd aan De 

Appelhof. Dit wordt meegenomen. 

De heer De Heer vraagt naar de stand van zaken rondom de AED’s. De voorzitter geeft aan dat het 

bestuur hier nog mee bezig is. Het project heeft een relatie met het meerjaren investerings-

programma van de gemeente. De AED van de Rabobank krijgt een slagvaste kast en wordt buiten 

geplaatst. Ook wordt er nog een cursus georganiseerd. 

De heer De Heer wijst op de parkeerproblematiek rondom de recent geplaatste pinautomaat. Hij 

vraagt hoe Dorpsbelangen hier bij was betrokken. De voorzitter geeft aan dat de gemeente het 

bestuur heeft gevraagd naar potentieel geschikte locaties. Verder is het bestuur niet betrokken 

geweest. 

De heer Schut wil graag een parkeerverbod aan de even zijde van de Marijkestraat. De voorzitter zegt 

toe dit mee te nemen richting gemeente. 

Harm Jan Pleiter geeft aan dat Dorpsbelangen het initiatief neemt voor een opschoondag. Hij vraagt 

de leden om hulp. Ook de basisscholen zal deze vraag worden gesteld. De gemeente stelt 

inzamelmateriaal beschikbaar. 

 

Na de pauze worden er twee presentaties gegeven. Eerst licht Fer Schipper het initiatief toe om te 

komen tot een Energiecoöperatie Westerwolde. Zij willen duurzame ontwikkelingen in Westerwolde 

stimuleren. Vervolgens geeft Kenny Tolboom informatie over de coöperatie MarkeBeheer. Deze 

coöperatie beheert al enkele jaren het landschap in de buurt van Veele en wil dit uitbreiden tot de 

driehoek Vlagtwedde, Onstwedde, Veele. 

De voorzitter bedankt de heren voor hun presentatie en de leden voor hun aanwezigheid en inbreng 

en sluit de vergadering. 


