
 

 

 
 
Notulen ALV Dorpsbelang Vledder 8 april 2015 
Aanwezig: 65 leden, waaronder 10 bestuursleden 
1. Opening:  

Cees opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Even een speciaal aandachtspunt: de opening van Naobuur: de  dorpskamer van 
Vledder waar iedereen welkom is.  
Kandidaten Wellegiestrofee Jos Alta en Jeffrey Oosterhof. Jeffrey is voetbaltrainer 
leider jeugdteam, scheidsrechter bij jeugd, bestuurslid BEW en Oliebol. Jos is 
vrijwilliger SAV, dorpsfotograaf, vrijwilliger vuurwerkshow oudjaar en verkeersregelaar 
bij activiteiten. Er wordt gestemd. Uitslag na de pauze. 

2. Notulen algemene vergadering 9 april 2014 
Bij punt 9 moet worden toegevoegd: zebrapad. Verder worden de notulen  
goedgekeurd.  

3. Mededelingen  
- Syrische vluchtelingen blijven nog een half jaar op de Adelhof.  
- Verlichtingsplan staat op de website DB. Inwoners kunnen reageren. 9 juni is er 
voorlichting in het dorp. Voor 1 mei kanttekeningen kenbaar maken.  

4. Terugblik op 2014  
- Behoud kwaliteit leefomgeving: behoud bomen Vledderweg en voornamelijk op de 
brinken. Gedenksteen blijft, pad blijft, geen greppels.  
- 2x per jaar overleg gemeente groenonderhoud, wegen en straatverlichting. 
Beplanting van groenstroken gericht op behoud bijen. Vijvers Bosbouwkamp 
opgeknapt.  
- Sociale samenhang: alle vereniging zijn blijven bestaan, herstart route 36.  
- Wellegiestrofee vorig jaar gewonnen door Nienke de Bruin. 
- Overlast jongeren: na bezoek grittenborg  weinig last meer.  
- Enquête:  beleving woon- en leefklimaat:  te hard gereden, onderhoud wegen, 
groenonderhoud, bereikbaarheid voorzieningen.  
- Woningbestand: starterswoningen zijn momenteel niet nodig.  
Jeugd beschikt nog niet over de middelen.  
2x per jaar overleg Actium in de sociale sector. Inkomensgrens 34000 euro. Aantal 
mutaties 22 waarvan 16 uit Vledder.  Geen huurwoningen verkocht. Van de 170 
woningen van Actium komen 14 in aanmerking voor verkoop.  
Vrije huur sector: 25 brieven van mensen die hun huis willen verkopen maar niet weg 
willen uit Vledder. Geen alternatieven, werkgroep kijkt naar mogelijkheden 
appartementen boerderij Hofman en eventueel de Rabobank. (Maar deze is 
onderhandeling met een andere partij).  
- Vledder Noord zit in de vertraging. Noorderboog fusie aan met Isala. Verpleeghuizen 
worden afgestoten,  gaat fusie aan met de Stouwe in Meppel. Gisteren toch nog 
uitwerkingssignalen voor Vledder Noord, dus we wachten af.  
- Verkeersveiligheid: kruising Lesturgeonplein  erg krap, 30 km zone.  
Hopen dat het Lesturgeonplein ook gauw wordt aangepast.  
Nog in 2015 reconstructie Dorpsstraat en Vledderweg.  
Wapserweg: snelheidsbeperking werkt niet in de praktijk. Blijven overleggen. 
Knelpunten voor scootmobiel gebruikers: 2 pagina's knelpunten onder aandacht 
gebracht gemeente bestuur.  



 

 

- Werkgelegenheid: gekeken naar de gevolgen mega winkelcentrum voor lokale 
winkeliers.  
Contacten met ondernemersverenging, website DB onderdeel van de nieuwe website 
van de ondernemersvereniging.  
- Dorpskracht en sociale structuur: voorbereiding van Naobuur.  
- Straatnamen boekje ontwikkeld.  
- Beschikbaarheid en inzetbaarheid van vrijwilligers onderhevig aan de vergrijzing van 
dorpsgenoten. Hopen dat Naobuur hier een oplossing voor is.  
- Klusjesdienst in Rolle 3, pilot goed geslaagd. Model verder uitwerken in de andere 
buurten.  
- Voorzieningen: kunstwerk Lesturgeonplein was verrot, wordt gerepareerd. Mocht niet 
wordt lokale kunstenaar gevraagd hierin laten voorzien.  
- Vrijwilligers BEW veel bereikt door inzet.  
- Sporthal de Spronk meer multifunctioneel , misschien camper parkeerplaats bij de 
Spronk 
- 2e postzegel ontwikkeld Natuurlijk Vledder. 

5. Financieel jaarverslag 2014: goedgekeurd.  
6. Verslag en benoeming kascommissie:  

dhr. Kloosterman en de heer Eleveld.  
Kascommissie heeft de kas goedgekeurd en verleend decharge.  
Dhr. de Haan en de heer Eleveld nieuwe kascommissie. Reserve dhr. T. de Ruiter. 

7. Begroting 2015: goedgekeurd. 
8. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en herkiesbaar: Tanja v. Vliet, Arend Jan Blomsma en Roelof Smit. Deze 
personen worden herkozen. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Jolanda Zwarts en Ronnie van Buuren. Zowel Jolanda 
als Ronnie hebben de maximale termijn van 9 jaar in het bestuur van Dorpsbelang 
gezeten. Er wordt op een passende manier afscheid van hun genomen door voorzitter 
Cees Hesse.  
Voorstel tot benoeming van André Kuik als nieuw bestuurslid gekozen in de plaats van 
Ronnie van Buuren. Voor de wijk van Jolanda (Lijnland, Haking, Nijbrecht, ten Berge 
en Hooybrink) wordt nog een kandidaat gezocht. 

9.  Voorstellen wijkagent:  
Wijkagent Hilda v.d. Walle stelt zich voor. Zij is sinds september de vervanger van Piet 
Stevens.  

Pauze 
10. Bekend maken van de winnaar van de Wellegiestrofee 2015:  

Burgemeester, de heer Jager, maakt de winnaar bekend en reikt de trofee uit.  
Jos Alta heeft gewonnen. Jeffrey en Jos krijgen een bos bloemen en Jos een financiële 
ondersteuning van DB.  

11. Informatie- en Contactcentrum Zorg & Welzijn: 
      Tiny Sanders geeft voorlichting. Gisteren het centrum officieel geopend.  
      Vormgeving van wijkverpleegkundige S1 in Vledder, samenhang van activiteiten, web  
      tussen de verschillende activiteiten. Tot 1 oktober 2016 pilot. Eerste vrijwilliger van 80 
      heeft zich aangemeld.  
      Vier het leven: mogelijkheden om naar concerten of theater te gaan.  
      Concreet maken van de volgende zaken: uitwerken: doelstelling integratie WMO en de  
      zorgverzekeringswet: wijkverpleegkundige Gea Heling aangesteld. Verbinding met  
      allerlei vrijwilliger organisaties. Concreet maken van de klussendienst, ook in  
      omliggende dorpen. Er wordt een bord geplaatst voor vraag en aanbod van diverse  
      activiteiten. Uitvoeren: geven van informatie op allerlei gebied, lokale activiteiten en  
      regionale activiteiten. Fungeren als formulierenbrigade.     



 

 

       Kom langs, ga meedoen, wees Naobuur.  
12. Speerpunten voor de komende jaren.  
       - Ontwikkeling van Naobuur tot Dorpskamer van Vledder.  
       - Renovatie Lesturgeonplein.  
       - Verkeersveiligheid Dorpsstraat en Vledderweg.  
       - Aankleding bloemrijkere Dorpsstraat.  
       - Behoud van de bibliotheek.  
       - Tegengaan krimp en vergrijzing.   
       - Tot stand brengen van huurwoningen in de vrije huursector.  
       - Glasvezel.  
       - Onderzoek invloed aardgasboringen op leefklimaat in Vledder.  
       - Cultureel erfgoed/behoud beeldbepalende gebouwen/uitstraling.  
       - Enquête in 2016. Herhaling van de enquête in 2006.  
 
       Punten vanuit de zaal: 
       -     Dhr. De Vries: vervoersproblemen naar Steenwijk of Noordwolde, lokale  
             busdienst.  
             Nemen we mee, waarschijnlijk ook onderdeel van uitwerking Naobuur.  
       -     Bert Jongeneel ook toevoegen Wapserweg, naast Dorpsstraat en Vledderweg.  
       -     J. Dolsma: mist speerpunt behoud voorzieningen. Dit ondersteunt DB natuurlijk.  

- Vraag over asielzoekers, misschien instellen van contactgroep mogelijkheden wat 
voor deze mensen te gaan doen. Zoeken naar meer wisselwerking. Dhr. 
Kloosterman wil hieraan meewerken in de commissie.  

- Duurzame energie: kijken naar zonne-energie ipv aardgas ( dhr. De Haan).  
- Vraag naar concrete plannen dorp op te vrolijken. (Mevr. Rinkema).  
- Tiny Sanders: rooien van de bosgebieden. Herstellen van de paden. Eigenaar 

Klavertje 4 en de maatschappij.  
- Vervanging verlichting ook bloembakken bij te hangen.  

 
13. Rondvraag 
Ype de Bruin: Aanstellen reserve kascommissie: Tinus de Ruiter. 
Om 22.00 uur sluit Cees de vergadering.  
 
Jolanda Zwarts 


