Notulen ALV Dorpsbelangen Dwingeloo 17-2-2015
Aanwezig: A. de Vries, Ben Vinke, Bien van Noord, Paul van Os, Ernie Eggink, Alena Slim, Antje
Fledderus, H. Paarhuis, J. Hartsuiker, F. Heythekker, Roelof Kruithof, Luuc Eggink, Jan Scholte, Erik
Boelm
Afwezig met kennisgeving: Rob Reinders, Egbert Muggen
1. Opening
Voorzitter a.i. Erik Boelm heet de aanwezigen welkom en meld de afwezigen die zich hebben
afgemeld.
2. Verslag van de ledenvergadering van 2014
Verslag wordt zonder op- en aanmerkingen aangenomen door de vergadering
3. Jaarverslag 2014
Bij afwezigheid van secretaris Rob Reinders doet Erik Boelm verslag van de activiteiten van het
afgelopen jaar. Onderwerpen waar Dorpsbelangen in 2014 mee bezig is geweest:
-

-

-

In opdracht van de gemeente een inventarisatie voor de invulling van de Locatie van de
voormalige Brandweerkazerne. Daartoe zijn 2 avonden georganiseerd en is deel genomen
aan de bouwbeurs in Over Enthinge om bewoners van Dwingeloo te vragen naar hun wensen
voor de invulling. Daar kwamen verschillende plannen naar voren die aan de gemeente zijn
doorgegeven als advies. Helaas hebben deze avonden niet geleid tot het opzetten van een
werkgroep zoals dat bij de starterswoningen aan de Valderse wel het geval was.
Dorpsvisie. Deze is in 2015 gereed gekomen en overhandigd aan Burgemeester en
Wethouders. Ook is de bevolking middels een flyer op de hoogte gesteld. Zaak is nu om met
de inwoners de verschillende onderdelen te concretiseren.
Bestuurswijzigingen: geen wijzigingen en geen termijnen die aflopen. Wel op zoek naar
leden.
Glasvezel. Door de oprichting van de Stichting Westveld op Glas wordt actief glasvezel
onderzocht en gepromoot. Jan Scholte is namens Dorpsbelangen ambassadeur.
Dorpsbelangen 2.0. Nieuwe opzet van Dorpsbelangen die onder punt 5 van de agenda nader
wordt toegelicht.

4. Financieel verslag
Penningmeester Erik Boelm geeft een toelichting op de cijfers. Per saldo heeft Dorpbelangen in 2014
een positief resultaat behaald van eur 1.316,84. Aan de inkomsten kant wordt eur 2.348,30 aan
contributie en eur 84,87 aan rente ontvangen, de uitgaven bedroegen eur 1.116,33. Deze uitgaven
bestonden uit vergaderkosten, kosten bijeenkomsten, deelname bouwbeurs en bankkosten.
5. Dorpsbelangen 2.0
In oude situatie werkte Dorpsbelangen met wijkcontactpersonen. Dit willen we omvormen naar
bestuursleden per “wijk”. Daartoe is Dwingeloo (de oude gemeente) ingedeeld in een 7 tal
verschillende “wijken”
1. Geeuwenbrug t/m Leggeloo
2. Boterveen, Eemster, Holtien
3. Lhee, Lheebroek, Bosrand

vacant
Jan Scholte
Rob Reinders

4. West-Loo-Vlaken, Stroovledder
5. Dwingelderdijk tm Dieverbrug
6. Enthingeweg, Bruges(akker),
Batinghe, Heuvelenweg
7. Dwingeloo “centrum”en nieuwbouw

vacant
Erik Boelm
Luuc Eggink
Roelof Kruithof

Het streven is om per wijk 1 a 2 bestuursleden te hebben.
Daarnaast zullen er een 4 taakgebieden (naast voorzitter/penningmeester/secretaris) worden
onderscheiden:
-

Openbare ruimte (groen en grijs)
Welzijn (senioren/jeugd)
Voorzieningen
Wonen en werken

Per taakgebied worden bestuursleden aangewezen die ook de verschillende bijeenkomsten van de
gemeente zullen gaan bezoeken.
Momenteel zoeken we dus bestuursleden uit bovengenoemde wijken en tevens zijn we op zoek naar
een nieuwe voorzitter!
PAUZE
Sociale Marke
Na de pauze vertelt Ben Vinke over de doelstellingen van de Sociale Marke, de status van deze
beweging en de samenwerking die ze zoeken met Dorpsbelangen en met name ook met de inwoners
van het dorp.
Sluiting
Rond 22u sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.

