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►DE KALENDER 
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VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE 
Secretariaat: Kromme Elleboog 5 – 9541 BS Vlagtwedde 

www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 

► VAN HET BESTUUR 
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. 
Een bewogen jaar, waarin we ondanks alle beperkingen 
toch stappen hebben gezet voor ons prachtige dorp. 
Ook in het nieuwe jaar gaan we hier weer volop mee 
bezig, om samen met jullie, al dan niet fysiek hier invul-
ling aan te geven.  
Wij wensen jullie allen fijne feestdagen en alle goeds 
voor 2022. 

Namens het bestuur, 
Coba Lubben, voorzitter 
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       NIEUWSBRIEF 

► IN DIT NUMMER O.A.:  
• De kalender 

• Van het bestuur 

• Vrijwiligers gezocht voor d’Appelhof 

• Opbrengst RABO-bank ClubSupport 

• Verslag Dorpsschouw Vlagtwedde 

• Vernieuwde aanblik Kerkstraat 

• Dumpen van afval in Vlagtwedde 
 
 

 

 

 

► VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR D’APPELHOF 
Midden in het dorp, aan de Wischmei, vindt u d’Appelhof. 
Een boomgaard met meer dan 80 verschillende soorten 
hoogstamfruitbomen. Ruim tien jaar geleden werden 
deze bomen geplant en de bomen zijn goed gegroeid in 
deze periode! In de boomgaard vindt u bekende rassen 
zoals Goudrenet en Jonagold. Maar ook zeldzamere 
rassen als Rode Dijkmanszoet of Beauty of Bath zijn hier 
te vinden. Met deze boomgaard hoopt Stichting d’Appel-
hof dan ook een bijdrage te leveren aan het voorkomen 
dat bepaalde rassen geheel verdwijnen. 
Stichting d’Appelhof bestaat uit een groep van ongeveer 
zes vrijwilligers. Samen met Natuurmonumenten zorgen 
zij voor het aansturen van het onderhoud, zoals het 
snoeien, het maaien en het vervangen van kapotte bo-
men. Maar ook de contacten met de basisscholen, het 
organiseren van opendagen, lesactiviteiten met schoolkin-
deren en snoeicursussen voor volwassenen zijn zaken 
waar de stichting zich mee bezig houdt. 
Op dit moment is Stichting d’Appelhof op zoek naar nieu-
we vrijwilligers. Heeft u interesse in alles wat groeit en 
bloeit, lijkt het u leuk om mee te denken over activiteiten 
rondom d’Appelhof en heeft u overdag tijd, ook op 
doordeweekse dagen, neemt u dan eens geheel vrijblij-
vend contact op met Erna Alting, tel. 06-57949991.  
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► RABO-BANK CLUBSUPPORT 
Evenals voorgaande jaren heeft de Vereniging van 
Dorpsbelangen Vlagtwedde weer meegedaan aan de 
RABO-bank ClubSupport. Door deelname aan deze actie 
kan een vereniging, club of stichting sponsorgeld ver-
werven middels stemmen van de leden van de bank. Dit 
keer kreeg Dorpsbelangen Vlagtwedde € 221,70 op haar 
rekening bijgeschreven. Iets minder dan vorig jaar, toen 
€ 386,41 werd verworven. Desondanks willen we ieder-
een die gestemd heeft op onze vereniging daarvoor van-
af deze plaats hartelijk bedanken. 
Vermeldenswaardig is het feit dat de deelnemende ver-
enigingen, clubs en stichtingen in Vlagtwedde door deze 
sponsoractie gezamenlijk € 10.870,86 hebben binnen-
gehaald. 
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►VERNIEUWDE AANBLIK KERKSTRAAT  
Sinds kort heeft de Kerkstraat in Vlagtwedde een totaal 
ander aanzicht dan menigeen jarenlang gewend is ge-
weest. Als uitvloeisel van een dorpsschouw van een aan-
tal jaren geleden en na uitvoerig overleg door de Verenig-
ing van Dorpsbelangen Vlagtwedde met de gemeente, 
zijn onlangs ongeveer tien eikenbomen aan de Kerkstraat 
gekapt. Hierdoor ontstond er ruimte om een totaal gere-
noveerd voetpad langs dit deel van de straat aan te 
leggen. Dit alles werd ten uitvoer gebracht na diverse 
klachten over het door wortelwerking slecht begaanbare 
trottoir langs dit deel van de Kerkstraat. Als reactie hierop 
kwam de gemeente met het voorstel en de oplossing om 
de bomen te kappen en een goed, nieuw voetpad aan te 
leggen. Na een zorgvuldige procedure en in nauw overleg 
met de direct aanwonenden is een en ander onlangs uit-
gevoerd. Het verheugt de Vereniging van Dorpsbelangen 
Vlagtwedde dat het merendeel van de reacties met be-
trekking tot deze nieuwe aanblik en de huidige begaan-
baarheid van het voetpad erg positief is.  
 
 
 
 
 
 

►DUMPEN VAN AFVAL IN VLAGTWEDDE 
Bij het bestuur van de Verenigingvan Dorpsbelangen 
Vlagtwedde valt het op dat er met name de laatste tijd 
veel afval op tal van verschillende plaatsen in Vlagtwed-
de wordt gedumpt. Voorbeelden hiervan zijn het links en 
rechts achterlaten van volle vuilniszakken bij afvalbakken 
in het dorp, het dumpen van o.a. een bankstel en een 
televisie, het legen van chemische toiletten op de par-
keerplaats bij de voetbalvereniging en het achterlaten 
van snoeiafval, stenen, metalen in of bij de diverse bla-
derbakken. En dat is het bestuur (en de gemeente) een 
doorn in het oog. Wij willen onze leden, alle overige 
inwoners van Vlagtwedde, onze toeristen en andere 
bezoekers van ons dorp dan ook met klem vragen het 
afval op de juiste manier via de vuilverwerking aan te 
bieden of naar de juiste plaats binnen onze gemeente te 
brengen. Ook willen we de inwoners van Vlagtwedde 
vragen de container niet (meer) ’s avonds aan de straat te 
zetten. Dit met het oog op de gewijzigde manier van 
afrekenen van de afvalstoffenheffing. Laten we er met 
elkaar voor zorgen dat ons dorp er netjes bij blijft liggen ! 
 

 

 

 

 

 

►DORPSSCHOUW VLAGTWEDDE 
Dinsdagochtend 23 november jl. vond de jaarlijkse 
“Dorpsschouw Vlagtwedde” plaats. Twee ambtenaren 
van de gemeente Westerwolde, een inwoner van Vlagt-
wedde en twee bestuursleden van Dorpsbelangen 
gingen die ochtend op de fiets op stap om een rondje 
door het dorp te maken. Voorafgaande aan deze dorps-
schouw werden de inwoners van Vlagtwedde in de 
gelegenheid gesteld zaken (problemen) hiervoor aan te 
dragen. En dat gebeurde in ruime mate, iets wat het be-
stuur van Dorpsbelangen tot de nodige tevredenheid 
stemt. 
Na clustering van een aantal ingebrachte onderwerpen 
bleven er uiteindelijk 30 punten over waar deze och-
tend aandacht aan werd besteed. Het betreft met name 
verkeerssituaties  (in hoofdlijnen weergegeven): 
1. Wegen en fietspaden 

• De aanblik van de rotonde en directe omgeving; 

• De onderhoudsstaat van de Wilmerskamp met daar-
bij het plan van Dorpsbelangen hierlangs een voet-
pad aan te leggen; 

• De uitrit van Parc Emslandermeer en het onderhoud 
van de bermen aan de Spetsebrugweg; 

• Het onderhoud van het fietspaden langs de Barla-
gerweg, de Bourtangerstraat en de Weenderstraat; 

• De onderhoudsstaat van het “oude” gedeelte van de 
Wischmei, het Veelerdiep en de Kromme Elleboog. 

2.  Verkeer 

• De intensiteit en snelheid van het verkeer op de 
Wilhelminastraat en de snelheid op de Oostersingel; 

• De “sluipweg” vanaf de Badweg langs de manege en 
daarna (onverhard) richting restaurant “Roegh”; 

• Het oversteken van en de oversteekplaatsen voor 
voetgangers en fietsers binnen en buiten het dorp. 

Daarnaast werd nog tal van andere zaken ter plekke 
bekeken, zoals het onderhoud van het groen op diverse 
plaatsen, het onderhoud van de (verkeers)borden in 
Vlagtwedde, de navigatie binnen het dorp en het dum-
pen van afval op illegale plaatsen. Ook het onderhoud 
van het helofytenveld en d’Appelhof kwamen aan bod. 
Alle ingebrachte zaken waren de moeite waard onder 
aandacht van de gemeente Westerwolde te brengen. 
Het bestuur van Dorpsbelangen streeft er naar alle 
personen die onderwerpen hebben ingebracht voor de 
dorpsschouw, naderhand te informeren over de uitkom-
sten hiervan. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

► ZATERDAGOCHTEND 8 JANUARI (vanaf 9.00 u.) 
 OUD PAPIER VERZAMELEN IN VLAGTWEDDE 

 
 

 

 

 


