Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo
Notulen van de Algemene LedenVergadering van 21 november 2017
Locatie: Over Entinghe

1 Opening
Erik Boelm opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een aanwezigheidslijst gaat
rond.
2 Toelichting Jaarverslag 2016-2017
Jan Scholte licht kort het jaarverslag 2016-2017 toe. Enkele in het oog springende onderwerpen
waarbij Dorpsbelangen betrokken is zijn o.a.:
- Westerveld Op Glas;
- De Dorpsommetjes;
- Een nieuw fietspad langs de Poolweg voor met name de basisschoolkinderen die naar
schoolzwemmen fietsen;
- De inspraakreactie t.a.v. de voorgenomen verhuizing van de Aldi;
- De verwijderde pinautomaat van de Rabobank
- Aankondiging enquête onder de inwoners.
3 Toelichting Financieel verslag 2016
Erik Boelm geeft uitleg over de jaarrekening 2016. De vereniging staat er financieel gezien goed
voor. Aandachtspunt is de incasso van contributiegelden. In 2018 zal een enquête worden
gehouden die een relatief grote investering vergt, maar dit voornemen past goed binnen de
begroting.
4 Verkiezing bestuursleden
Er hebben zich voorafgaand aan de vergadering en tijdens de vergadering geen kandidaten
gemeld om een bestuursfunctie te vervullen. Het huidige bestuur geeft te kennen door te willen
gaan. De functies worden binnen het bestuur als volgt verdeeld:
Voorzitter - Wout Donker
Penningmeester - Erik Boelm
Secretaris – vacant
De secretarisfunctie wordt nu door alle leden opgepakt, maar er wordt actief naar een oplossing
gezocht om deze functie in te vullen. Wout Donker neemt direct de denkbeeldige
voorzittershamer over van Erik Boelm, die tijdelijk ook de voorzittersfunctie had.
Uitreiking sponsorbedrag MCD-Run voor het initiatief Dorpsommetjes
Een speciaal moment was ingelast voor de overhandiging van een cheque van € 2.000,- uit handen
van Laura Nijsingh voor de initiatiefnemers van de zogenaamde Dorpsommetjes. Laura Nijsingh kon
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dit bedrag overhandigen als opbrengst van de jaarlijks terugkerende MCD-Run (Medisch Centrum
Dwingeloo). Zij zagen de Dorpsommetjes als goed initiatief om beweging te stimuleren, iets waarvoor
de MCD- Run juist in het leven is geroepen. Namens de Dorpsommetjes namen Joris Driehuis en Erik
Boem onder dankzegging de cheque in ontvangst.

5 Actuele zaken en wat komen gaat
Wout Donker gaf aan welke zaken de komende periode de aandacht vragen van Dorpsbelangen.
O.a. de verhuizing van de Aldi, verkeersveiligheid, beleid afvalinzameling, de zichtbaarheid van
Dorpsbelangen en het evenementenbeleid zullen de nodige (extra) aandacht krijgen in 2018.
6 Dorpsommetjes – Joris Driehuis
Namens de initiatiefgroep Dorpsommetjes, die van harte door Dorpsbelangen wordt
ondersteund, vertelde Joris Driehuis over de plannen die er bestaan om weer kleine routes om en
nabij de kern te introduceren. Die routes kunnen door weilanden lopen, langs sloten, enz. en
moeten verleiden tot wandelen, spelen (kinderen) en meer buiten zijn. Joris geeft aan dat de
groep in goed overleg is met natuurbeheerorganisaties, de grondeigenaren en agrariërs om e.e.a.
mogelijk te maken.
7 Pauze
8 Ondergrondse containers – Jan Klooster
Na de pauze ging Jan Klooster, namens de gemeente Westerveld, verder met een uitleg over het
voorstel van het college over de afvalinzameling, die in eerste instantie voorziet in het verzamelen
van restafval in ondergrondse containers, waardoor de grijze container als papiercontainer kan
gaan dienen.
Een variant die recent naar voren kwam is de Staphorster Variant. De scheiding van afval aan de
bron (thuis) wordt daarmee (nog meer) gestimuleerd, terwijl het gemak van de grijze container
blijft. Wel wordt die dan 1 keer in de acht weken geleegd. De inzameling van PMD loopt geweldig
goed in Westerveld.
Na een zienswijze van Piet Oosterveld en een discussie hierover werd dit onderwerp afgesloten.
9 Sluiting vergadering
Wout Donker bedankte iedereen voor de aanwezigheid en overhandigde de sprekers een
bloemetje. Daarmee werd de ALV 2017 gesloten en kon onder het genot van een hapje en drankje
nabeschouwd worden.
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