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Het overzicht laat zien dat de personele bezetting van de Vereniging in de afgelopen periode
niet optimaal is geweest.

BEHANDELDE ONDER\ryERPEN
Westerveld op GIas [\ilOGI
Als ambassadeur van V/OG is in juli 2016 een actieve bijdrage geleverd aan de verkoop van
abonnementen voor de realisatie van de eerste geselecteerde fase van het glasvezel netwerk
voor heel'lVesterveld. Positief was dat het vereiste aantal abonnementen is gehaald.
Begin 2017 kreeg WOG echter te horen dat de provincie, een van de potentiële financiers,
geen deelgebieden financiert, maar alleen het hele gebied.
Dit en andere organisatorische perikelen zorgen helaas voor veel vertraging in de aanleg van
dit hoognodige netwerk.

Yerharding Poolweg

'Westerveld
De gemeente
wilde de Poolweg en de Ruitenkoelweg aanvankelijk opbreken en er
zandpaden van maken. De Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo heeft zích onmiddellijk en
met succes ingezet om dit besluit ongedaan te maken.
Na de opening van de nieuwe Brede School aan de Heuvelenweg in Dwingeloo hebben de
betreffende wegen namelijk een andere, belangrijke functie gekregen;
1. Ontsluitingsweg, bij calamiteiten in of bij de nieuwe schoollocatie èn op de Brink is de
Poolweg de enige weg om het dorp te verlaten,
2. Veilige Route voor de kinderen vanaf de nieuwe schoollocatie naar het zwembad;
Deze fietstocht wordt in de zomerÍnaanden meermaals door verschillende groepen
gemaakÍ voor het 'Schoolzwemmen'.
Ouders, leerlingen en schoolleiding van OBS Burg. W.A. Storkschool èn CBS De Fontein
om\Monenden, middenstanders en inwoners steunden het standpunt van Dorpsbelangen
Dwingeloo om wethouder Geertsma dwingend te verzoeken de Poolweg te voorzien van een
nieuwe verharde lar.;g.e Deze petitie bracht ruim 400 handtekeningen op.
In het kader van de subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven is door Dorpsbelangen
ook met succes een subsidie-aanvraag ingediend voor de realisatie van een verhard fietspad
langs het zgn. 'zand-gedeelte' van de Poolweg. Planning aanleg: Voorjaar 2018.

Gaswiqning in \ryapse
Het Bestuur heeft diverse bijeenkomsten bijgewoond van een werkgroep in Wapse die de
(verhoging van) gaswinning door Vermilion Energy kritisch volgt.
Er is een bijdrage geleverd aan een 'Zienswrjze' .
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Dorpsommeties
Als men in onze natuurrijke omgeving een avondwandeling wil maken betekent dat meestal
een wandeling over 'asfaltwegen'. Dat kan ons inziens beter.
Iwan de Vries heeft diverse bijeenkomsten georganiseerd met een aarrtal belanghebbende
partijen. De resultaten van de werkgroep worden in de ALV ZUfi gepresenteerd.

PinaFtomaat Rabobank
Op uitnodiging van Dorpsbelangen Dwingeloo heeft Hans van der S/erff [dr. Rabobank
Zuidwest - Drenthe] op 10 juli 2Al7 een verklaring gegeven vraarom de bank heeft besloten
om de Rabobank pinautomaat op de Brink zo snel te verwijderen.
- Criminelen gebruiken steeds zwaarder explosief om pinautomaten te kraken,
- Dit zatgl voor onaanvÉurdbare risico's voor omwonenden,
- Ook de gebouwen zelf waarin de pinautomaten zich bevinden, zin bouwkundig niet
opgewassen tegen dit extreme geweld,
- De Rabobank wilde een eventuele 'plofkrad<' niet afinrachten.
Van der l/erffgeeft asn dat er binnen de bankwereld gedacht wordt aan een
*2417
standalone" oplossing voor pinnen. Zodra deze oplossing ontwikkeld is, zal de
Rabobank heï."2417" pinnen in het centrum van Dwingeloo zeker weer introduceren.
Bestemminssplan Aldi Yaldersewes
Dorpsbelangen is niet zozeer tegen de voorgenomen ontwikkeling, echter zet zij wel de
nodige vraagtekens bij de onderbouwing van het voornemen met betrekking tot;
- Leegstand en verloededrg,
- Verkeerveiligheid,
- Uitstraling bebouwing en aankleding losatie.
Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid een 'Zienswijze' in te dienen ten aaruien van het
vooronfwerpbe stemmingsplan.
Toekomst St. Nicolaaskerk
Het Bestuurheeft op 15 april 2016 een actieve bijdrage geleverd aan eenbijeenkomst over de
toekomst van de St. Nicolaaskerk in Dwingeloo.

Archief Dorpsbelangen llwinseloo
Het archief van de Yereniging is opgeschoond en geordend.
Belangrijke documenten van de Vereniging [Statuten, Huishoudelijk Reglement, Convenant
met gemeente] zijn ingescand en daarmee beter toegankelijk gemaakt.

Burgerparticipatie
'W'esterveld,
'Westerveld
Op initiatief van Sterk
Progressief
en Gemeentebelangen en

'Westerveld
Duurzaam Sociaal Sportief 'Vlesterveld zijn alle belangenverenigingen van
uitgenodigd om gezamenlijk van gedachten te wisselen over 'Burgerparticipatie'.
Het Bestuur heeft beide avonden ap ZTj,rni Z}rc en23 januari 2017 actief bezocht, zie
verslagen.

Vergaderinq Dorpsgemeenschapp g
De jaarlijkse gezamenlijke vergadering van de Dorpsgemeenschappenzijn gehouden in
V/apse op l2 april2016 en in Geeuwenbrug op 1 I april 2017 .
Het Bestuur was op beide vergaderingen aanvtezig.

Lelieteelt in \ilesterveld
Op uitnodiging heeft het Bestuur op 16 juli 2}rc een bedrijfsbezoek gebracht aanmaatschap
Joling, bollenteler in Westerveld. Het Bestuur blijft met name de lelieteelt kritisch volgen.
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Enquëte Sales PIan
Tjerk Kooistra en Glenn van Zuidam presenteren in mei 2017 hun bedrijf Sales Plan.
Zij voeren leefbaarheidonderzoeken uit in dorpen, analyseren, interpreteren en presenteren de
resultaten van het onderzoek. Z$ laterl hiermee krachtig zien wat de bewoners van Dwingeloo
vinden en zouden willen zien.
Het Bestuur is voornemens om dit nryaar een onderzoeksopdracht op te stellen.

Informatieve ges plekken
Er zijn informatieve gesprekken gevoerd met:

o
o
o

o

-' Burgerparticipatie'

Femke Heythekker [Dorpsfemme] in mei 2016:
Gézieta van den Belt in mei 2A16:
is een soort Marktplaats

- 'Buckettrine'

-'Optrommelen'
- 'Bucketline'

voor'zoÍg' waar zorgvragen en zorgaanbod

gekoppeld worden middels een applicatie.
Gerard Schoep [dr ZZWD] en Janneke Schieving[ZZWD):
- Werkveld van ZZWD en introductie Domotica {"Iaapie").
Bestuur lJsvereniging Dwingeloo inzake de realisatie van een 'SkeelerbaaÍt'

.

Informatieve bii eenkomsten
Het Bestuur heeft informatieve bijeenkomsten bijgewoond inzake:
o Startbijeenkomst Woonvisie [08 juni 2016].
o Aanleg rotonde N855 I Valderseweg.
o Openbare verlichting l" Donker waar het kan en licht waar het moet"l.
o Aanleg fietspad Mussels.

Regulier gesprek met de Gemeente'Westerveld
Er is tweemaal per jaar een overleg met het team Openbare Werken Westerveld.
De wijkagent en BOA worden ook uitgenodigd.
Onderwerpen van gesprek:
o Onderhoud en Renovatie van wegen lbrjv. Molsneinde I Lheeweg]
o (Verkeers-)Veiligheid [bI". Entingheweg, Mussels]
o Plaatsing van matrixborden (km/u), bladkorven, blikvangers e.d.
o Groenvoorzieningen
o Evenementenbeleid
o Gladheidsbestrijding
o Pannakooi
o Overlast Campers, Trekkers Vink e.d.

Proiect Brin0
De gemeente Westerveld heeft samen met de inwoners een visie opgesteld die de komende
jaren richting geeft aan beleidsplannen voor de gehele openbare ruimte.
Dorpsbelangen heeft actief geparticipeerd in één van de werkgroepen.
o Tevens is de gemeente schriftelijk verzocht om het onderhoud van de
groenvoorzieningen op te schalen van het niveau 'Laag' rtaar 'Basis' of 'Midden'.

Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo, novemb er 2A17,
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