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Notulen 

Notulen ALV Dorpsbelang Vledder 12 april 2017 
De Alv van 2017 is verdeeld in twee delen. Voor de informatie over levensloopbestendig wonen in 
Vledder zijn alle dorpsbewoners uitgenodigd. Dit vindt vóór de pauze plaats.  
Aanwezig zo’n 230 dorpsbewoners. Hier onder een samenvatting: 
 
levensloopbestendig wonen in Vledder. 
Cees heet wethouder E. van Schelven en alle aanwezige inwoners welkom en geeft een korte 
terugblik op het veranderde zorgbeleid van de overheid sinds 2012: de ontwikkeling van Naobuur 
met behulp van de bewoners van Vledder, de verwachtingen die door verschillende partijen gewekt 
zijn in de loop der jaren omtrent een zorgcentrum in Vledder en vervolgens het terugtrekken van 
stichting de Noorderboog om te investeren in het zorgcentrum Vledder. 
 
Dorpsbelang heeft zich daar niet bij neergelegd en is gaan onderzoeken welke andere mogelijkheden 
er zijn om een zorgcentrum te realiseren. Om een idee te krijgen van de wensen van de inwoners van 
Vledder hebben een elftal buurtgesprekken plaats gevonden waarbij ook de omliggende dorpen van 
de oude gemeente Vledder uitgenodigd zijn. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met 
zorgaanbieders, projectontwikkelaars en potentiele financiers. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een 
voorstel voor een mogelijke realisatie.  
 
Wethouder E. van Schelven vindt het fantastisch dat het dorp Vledder zoveel eigen initiatief toont. 
Graag wil hij samenwerken met het dorpsbelang: samen ontdekken en doen, elkaar steunen en het 
elkaar niet onnodig lastig maken. Dit moet lukken volgens van Schelven.  
 
Harry Mars van Bouwmanagement uit Steggerda presenteert vervolgens het voorstel schetsontwerp. 
Daarin worden 16 zorg appartementen (huur) voorgesteld met een woonoppervlakte van 45 m2 en 18 
zorgappartementen (koop/evt huur) met een woonoppervlak van 80 m2. de twee afzonderlijke 
gebouwen worden verbonden met een gemeenschappelijke ruimte die voor verschillende 
doeleinden te gebruiken is. Zowel in de gezamenlijke delen van de gebouwen als in de 
appartementen, wordt rekening gehouden met het gebruik van een rolstoel. Er is ruimte voor opslag 
en plaatsing van scootmobiel. Het gebouw zal voorzien worden van een lift en zonnepanelen. Het 
gebouw met de 18 appartementen heeft een zolder die beschikbaar zou kunnen zijn voor 
dagbesteding ed. Met het te gebruiken materiaal is rekening gehouden met de eisen van het 
bestemmingsplan.  
Te voet kan het zorgcomplex bereikt worden via een voetpad (ambulance-breed) langs het 
Thomashuis. De ontsluiting zal plaats vinden aan de kant van de van Rooyenlaan. Duidelijkheid over 
prijzen is er niet, omdat de verkoopprijs van de grond door de gemeente nog niet bekend is. 
 
Cees vraagt de aanwezigen of het dorpsbelang met dit plan op de goede weg is en steun kan krijgen. 
Een instemmend applaus is daarop het antwoord. 
Pauze 
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Aanwezig: Na de pauze 62 leden, waaronder 9 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 en uitreiking Wellegies trofee 2017: 
Cees opent de vergadering en geeft E. van Scheven het woord voor de uitreiking van de 
Wellegies-trofee. Dit is het zesde jaar dat deze trofee door het DB wordt uitgereikt en is 
gewonnen door Harald Janson. Harald is trainer en leider van de jeugd bij voetbalvereniging 
BEW. Ook is hij voorzitter van de oudejaarsvereniging de Oliebol. Naast zijn studie maakt hij 
vele uren per week vrij voor het verenigingsleven in Vledder. Harald is helaas niet aanwezig 
maar de winnaar van vorig jaar, Jeffrey Oosterhof neemt de Wellegies trofee voor hem in 
ontvangst. Van het dorpsbelang ontvangt hij naast de trofee een bloemetje en een financiële 
bijdrage van € 100. 

2. Vastellen notulen Alv 13 april 2016: 
Er zijn geen op of aanmerkingen. 

3. Terugblik 2016:  

 Uitvoering geven aan Dorpsvisie 2015-2017 

 Indicatiestelling WMO en Zvw meermalen besproken met de gemeente Westerveld 

 N.a.v. evaluatierapport STAMM ingesproken tijdens commissie vergadering Sociaal 
domein: Belang van Naobuur voor versterken van de onderlinge betrekkingen in het dorp. 

 Renovatie Dorpsstraat en Vledderweg 

 Verlichtingsplan 

 Overleg met COA, gemeente Westerveld en omwonenden Pastorieweg 

 Groenonderhoud 

 Gaswinning: zienswijze ingediend 

 Website ontwikkeling in overleg met ondernemersvereniging Vledder e.o. 

 Senioren web leercentrum in Naobuur 
4. Financieel jaarverslag 2016: Goedgekeurd. 
5. Verslag en benoeming kascommissie:  

Dhr. de Ruiter en dhr. de Haan. De kascommissie heeft de kas van het Dorpsbelang en 
Naobuur goedgekeurd en de aanwezigen verlenen het bestuur decharge voor het gevoerde 
beleid. Dhr. de Ruiter en dhr. De Vries vormen de nieuwe kascommissie. Mevr. T. Kijl is 
reserve. 

6. Begroting 2017: 
Er zijn twee begrotingen. Voor Naobuur en het Dorpsbelang. Beide worden goedgekeurd. 

7. Bestuursverkiezing:  
Aftredend en niet herkiesbaar Is Trudy van der Heijden. Trudy heeft het maximale termijn van 
9 jaren in het bestuur volbracht. Aftredend is ook Roelof Smit (niet aanwezig). Toegetreden 
zijn: Agnes Bovenkamp is Ype de Bruin opgevolgd. Zij vertegenwoordigt de wijk  
Scheperskamp, Palmbosweg, Wildwal, Paaswei en lesturgeonplein. Harold Dijkgraaf is Ewo 
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Aarts opgevolgd. Hij vertegenwoordigt de wijk. Maalacker, Wilderapels en Koornkamp. Voor 
Roelof Smit zal nog een opvolger gevonden moeten worden. 
 

8. Rondvraag: 
De haan: vraagt tijd en plaats bijeenkomst groenvoorziening gemeente. Dingspilhuus in Diever 
op 19 april om 19.30. 
Opmerking uit de zaal: Pluim voor de inzet van het dorpsbelang Vledder: applaus. 

9. Sluiting 21.34  
 

 
 


