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Notulen 

Notulen ALV Dorpsbelang Vledder 13 april 2016 
Aanwezig: Na de pauze 164 leden, waaronder 10 bestuursleden. 
Het eerste deel van de vergadering is door zowel leden als niet leden bijgewoond, in verband met de 
informatie die voor alle inwoners van belang is. 

1. Opening: 
Cees opent de vergadering en heet iedereen welkom en in het bijzonder de firma Roelofs, 
Wethouder Geertsma, Stichting Noorderboog, de Stouw en wijkagent Kevin van der Waard.  
Een speciaal welkom krijgen de twee genomineerden voor de Wellegies Trofee. Erin 
Bouwhuis: gymleidster/assistente in de Spronk. Assistent bij kleutergym, streetdance en 
jeugdgymnastiek. Een helpende hand bij toernooien. Jeffrey Oosterhof (Niet aanwezig i.v.m. 
schoolverplichtingen): voetbalscheidsrechter, trainer bij BEW, bestuurslid bij de Oliebol, Actief 
in de Vledderse (jeugd)gemeenschap o.a. bij Sinterklaas intocht als zwarte Piet. Cees verzoekt 
de aanwezigen het stemformulier in te vullen. Na de pauze zal de winnaar bekend worden 
gemaakt.  

2. Wethouder Geertsma: 
Het woord wordt gegeven aan wethouder Geertsma. Deze informeert de mensen over de 
geplande renovatie van de Dorpstraat en de Vledderweg. In samenwerking met de Firma 
Roelofs zal er met een klankbordgroep inwoners overlegd worden hoe uiteindelijk de 
renovatie eruit zal komen te zien. Vanwege subsidie zal er dit jaar moeten worden afgerond. 
Het Lesturgeonplein is niet in dit budget meegenomen. De eindverantwoordelijkheid van de 
renovatie ligt bij B&W.  

3. Firma Roelofs: 
Firma Roelofs geeft een presentatie waarin de planning wordt aangegeven. Er worden 4 
presentaties gehouden waarvan dit de eerste is. Na aanleiding van deze presentatie worden 
de aanwezigen gevraagd om op de reactieformulieren knelpunten aan te geven. De 
ingeleverde reactieformulieren zullen voor Roelofs als input dienen voor het voorlopig 
ontwerp. De klankbordgroep bestaat uit Bart Rinkema, Leida Blum, Roelof Smit, George 
Brand, Niels van Dijk, Doede Simonides, Grietje Eleveld en Jeroen Kiewiet. Na deze 
presentatie gaat de klankbordgroep aan het werk, daaruit wordt een voorlopig ontwerp 
gemaakt dat in een tweede presentatie op 19 mei getoond wordt. Vervolgens kunnen de 
inwoners van Vledder daar weer op reageren. Dit resulteert dan in een definitief plan dat in 
juni gepresenteerd wordt. Daarna komt de uitvoering van het plan. De bewoners willen graag 
tijdig en goed geïnformeerd worden over wanneer de presentatieavonden zijn. 

4. Zorgcombinatie Noorderboog en de Stouwe: 
Herman Spek en Jan Bijl geven een presentatie. De algemene wet bijzondere zorg bestaat niet 
meer. Ze lichten in het kort de veranderingen toe en leggen uit wat de gevolgen ervan zijn. 
Wat wil men in Vledder? Kort samengevat: levensbestendige zorg. Waaronder o.a. het 
scheiden van wonen en zorg, verpleeghuiszorg, zorg in de wijk. Ze presenteren 
bouwtekeningen van levensbestendige woningen die op de langere termijn, met kleine 
veranderingen tot één of tweepersoons huishoudens kunnen worden gemaakt wanneer 
nodig. De initiatiefnemers willen graag in nauwe samenwerking met de inwoners van Vledder 
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hun plannen verder uitwerken. Er wordt een nieuwe bijeenkomst toegezegd. In de pauze was 
er gelegenheid met de initiatiefnemers nader kennis te maken. 
Pauze 

5. Uitslag Wellegies Trofee 2016: 
Cees Hesse maakt de winnaar bekend: Jeffrey Oosterhof en wethouder Geertsma reikt de 
Trofee uit aan de plaatsvervanger van Jeffrey: Harold Janson. Erin en Harold ontvangen een 
bos bloemen en Harold nog een Financiële ondersteuning van het DB. 

6. Kennismaking Kevin van der Waard:  
Kevin introduceert zichzelf en geeft aan hoe blij hij is dat nu ook de gemeente Westerveld is 
aangemeld bij Burgernet. Hij presenteert een combinatie van whatsapp en burgernet. 
Whatsapp komt vanuit de buurt. Zal ook op eigen initiatief in de buurt moeten ontstaan en is 
bedoeld voor verdachte situaties. Je kunt elkaar wanneer nodig op de hoogte brengen van 
wat je ziet en elkaar informeren. Burgernet is meer gericht op vermiste personen en 
heterdaad situaties. Deze twee middelen versterken elkaar en kunnen heel effectief zijn, zoals 
Kevin met een aantal voorbeelden aangeeft.  

7. Woon-enquête: 
Begin 2016 hebben de bewoners van Vledder een woon enquête ontvangen. Van de 900 
adressen hebben 270 de enquête ingevuld. Vervolgens zijn de resultaten door Bart Rinkema, 
Henk Gros, Bart Katsburg en Joke Drost verwerkt. De uitkomst wordt gepresenteerd en zal ook 
op de website gezet worden. Over het algemeen woont men graag in Vledder en wil men er 
ook blijven wonen. Het wel en niet hebben van bepaalde voorzieningen blijkt voor menigeen 
een bepalende factor voor een noodgedwongen besluit te vertrekken. Men wil dat liever niet 
en steunt het dorpsbelang in haar streven de voorzieningen op peil te houden en waar nodig 
te versterken. 

8. Terugblik 2015:  

 Vervolg op de Dorpsvisie 2012-2014 is gereed, titel Dorpsvisie 2015-2017 

 De realisatie van Naobuur als informatie- en contactcentrum Zorg en Welzijn is op 7 april 
2015 begonnen.  

 Overleg met de gemeente over verkeersveiligheid en geluidsoverlast. (verkeersveiligheid 
Dorpstraat en Vledderweg, geluidsoverlast Wapserweg) 

 Behoefte aan aanwezigheid wijkagent/veiligheid in het dorp. Vledder heeft het grootste 
deel van het jaar geen wijkagent gehad.  

 Vluchtelingen integratie in het dorp en opvang op de Adelhof. Contacten gehad met de 
gemeente en het samenstellen van een omwonendenoverleg. Hulp van vluchtelingen bij 
natuurwerkdag in november en verwezenlijking Trimbaan. (in progres) 

 Houtkap in de omgeving. Onvrede kenbaar gemaakt aan gemeente Westerveld en 
Maatschappij van Weldadigheid. Duidelijker toezicht op de uitvoering. 

 Overleg met de Oliebol. Samenwerking en afstemming. 

 Behoefte aan levensloopbestendige woningen 
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 Openbare verlichting. Pas in maart 2016 heeft proef plaatsgevonden. In feite te laat. Veel 
reacties met als gevolg dat de lantaarnpalen blijven staan en men heeft besloten alleen de 
oude verlichting door nieuwe LED verlichting te gaan vervangen met een energie 
besparende dimmer voor de nachtelijke uren.  

 Gasboringen in Wapse. Informatie van gemeentezijde was gebrekkig. We houden de vinger 
aan de pols. 

 Belang van glasvezel voor bedrijven e.a. 
9. Financieel jaarverslag 2015: Goedgekeurd. 
10. Verslag en benoeming kascommissie:  

Dhr. Eleveld en dhr. de Haan. Kascommissie heeft de kas van het Dorpsbelang en Naobuur 
goedgekeurd en verlenen decharge. Dhr. de Haan en Dhr. de Ruiter worden de nieuwe 
kascommissie. Dhr. F. de Vries Reserve. 

11. Begroting 2016: 
Er zijn twee begrotingen. Voor Naobuur en het Dorpsbelang. Beide worden goedgekeurd. 

12. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren Y. de Bruin en E. Aarts (niet aanwezig). Ype heeft 
het maximale termijn van 9 jaren in het bestuur volbracht. Andre Kuik die reeds al in het 
bestuur zit, zal de functie als penningmeester van Ype overnemen. Als lid is er nog geen 
vervanger voor Ype gevonden. Ewo stopt i.v.m. de combinatie van studie en werk. Hij heeft 
een termijn van 3 jaar zitting gehad in het bestuur. Ype en Ewo ontvangen het ondertussen 
welbekende glazen vogeltje, afkomstig uit ons Glasmuseum aan de Brink. Leida Blum heeft dit 
jaar plaats genomen in het bestuur als opvolger van Jolanda Zwarts die vorig jaar het bestuur 
heeft verlaten. We zijn nog op zoek naar een kandidaat voor de wijk van Ype (Scheperskamp, 
Palmbosweg, Wildwal, Paaswei en lesturgeonplein) en voor de wijk van Ewo (Maalacker, 
Wilderapels en Koornkamp) 

13. Sluiting 22.00: Cees sluit de vergadering en is pardoes de rondvraag vergeten.  
 

 
 


