VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG VLEDDER
Gehouden op 11 april 2018 in De Tippe te Vledder
Voor de pauze geeft voorzitter Cees Hesse een overzicht van de stand van zaken rond het
woonzorgcentrum in Vledder-Noord, met een presentatie van de plannen in een virtual reality video.
Dit gedeelte van de vergadering is ook toegankelijk voor niet-leden. Aanwezig ongeveer 130
personen. Uit de vergadering komt een aantal vragen en opmerkingen:
 Is er een leeftijdsgrens voor koop en doorverkoop? Antw.: In principe gericht op mensen met
(toekomstige) zorgvraag.
 Is het niet verstandig om twee verenigingen van eigenaren te maken, vanwege de mogelijke
belangentegenstelling van huurders en kopers? Antw.: dat gaan we nader bestuderen.
 Vormen vooral de inwoners van de oude gemeente Vledder de doelgroep? Antw.: In eerste
instantie wel.
 Wat is de energiebehoefte van het gebouw? Antw.: Laag, gasvrij, zonnecollectoren en
warmtepompen.
 Kan het dorp ook gebruik maken van de faciliteiten van het woonzorgcentrum? Antw.: Indien
mogelijk.
 Staat de positionering van de gebouw al vast? Antw.: Zo goed als.
 Hoe is de ontsluiting geregeld? Antw.: Op den duur via plan 1B, voorlopig naast het
Thomashuis op De Hoek.
Er is een startersgroep bezig via De Oliebol. Deze krijgt op 28 april een eerste schetsontwerp.
Binnenkort is er een voorlichtingsbijeenkomst voor mensen die mee willen financieren.
Concept-verslag ALV
Aanwezig: ongeveer 70 leden, 7 bestuursleden. Met kennisgeving afwezig: Bart Renkema, André
Kuik.
1. Opening
2. Notulen ALV 12 april 2017
Geen opmerkingen
3. Terugblik op 2017
Verlichtingsplan
Verfraaiing Dorpsstraat
Dorpscafé, ontmoetingsplek voor de jeugd
Aanpak Lesturgeonplein
Naobuur, plan ter verzelfstandiging
Wellegiestrofee, dit jaar geen uitreiking, volgend jaar zonder leeftijdsgrens
Pinautomaat Rabobank
Startersinitiatief Vledder-Noord
Gaswinning, i.s.m. Dorpsbelang Wapse
Gesprekken met college B&W
Naar aanleiding van het overzicht komt vanuit de zaal de vraag of het mogelijk is foto’s van de
huidige situatie van de huizen op te laten slaan bij de gemeente, in verband met
aansprakelijkheid schade gaswinning. Vanuit de zaal komen opmerkingen dat het verstandig is
zaken te fotograferen met een actuele krant. Verder zijn de woningen aan de Dorpsstraat door
de gemeente gefotografeerd, voorafgaand aan de reconstructie.
4. Verslag kascontrolecommissie
Frans de Vries en Tinus de Ruiter hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Tinus
de Ruiter stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. Dat gebeurt.

5. Nieuw lid kascontrole commissie
De vergadering gaat akkoord met Tanja Kijl als nieuw lid. Tanja was reserve. Jannie Pals stelt zich
beschikbaar als nieuw reserve-lid.
6. Financieel verslag
Voorzitter Cees Hesse presenteert de cijfers op het scherm. In het jaaroverzicht 2017 staat een
geoormerkt bedrag voor Naobuur. De voorzitter stelt voor dit bedrag over te maken op de
rekening van Naobuur zodra dit informatie- en contactcentrum is verzelfstandigd. De vergadering
gaat hiermee akkoord.
Verder heeft de voorbereiding van Vledder-Noord wat meer geld gevraagd dan was begroot,
maar dit leidt niet tot problemen. Er is nog geld voor andere initiatieven, zoals de hanging
baskets, de Ommetjes en het startersproject.
7. Begroting 2018
De begroting is een beetje opgehoogd, door te putten uit de reserveringen, met name voor het
woonzorgcentrum. Er komt een opmerking uit de zaal dat het wenselijk is dat de cijfers eerder
beschikbaar zijn, om ze te kunnen bestuderen. Antw.: we zullen er over nadenken hoe we dat
kunnen doen. Voor de rest geeft de begroting geen aanleiding tot opmerkingen.
8. Bestuursverkiezing.
Tanja Versleijen is na negen jaar aftredend en niet herkiesbaar. Arend Jan Blomsma heeft zich na
zes jaar niet herkiesbaar gesteld. Beide bestuursleden worden bedankt voor hun inzet en
inbreng, hetgeen vergezeld gaat van een attentie en een bloemetje. Voor beide bestuursleden
zijn nog geen vervangers gevonden. De vergadering gaat er mee akkoord dat zodra er nieuwe
bestuursleden worden gevonden, deze kunnen participeren in het bestuur.
9. Rondvraag
- Henk Otten: Op Facebook stond iets over de grijze containers. Antw.: Tijdens de bijeenkomst
van de gezamenlijke verenigingen voor Dorpsbelangen in de gemeente Westerveld heeft de
gemeente meegedeeld dat de grijze container per 1-1-2019 nog maar 1 x per 8 weken wordt
geleegd. Mensen met luiers of incontinentiemateriaal kunnen een extra container krijgen of een
hogere frequentie van leegmaken aanvragen bij de gemeente.
- Henk Pries: Wil de vergadering even attent maken op de mooie aflevering van RTV Drenthe
over Strunen in Vledder.
- Lute van Dijk: Bij de gaswinning is opgemerkt dat de bodemstructuur hier anders is dan in
Groningen, maar ook hier is, zeker naast het zand, in zijn ogen ook kans op verzakking.
- Tini Sanders: Kan Dorpsbelang stimuleren dat er een ringleiding voor slechthorenden komt in
De Tippe?
- Jacobus Dolsma: De Tippe zou weer een ontmoetingscentrum moeten worden, ook voor de
jeugd. Kan Dorpsbelang hier een initiatief in nemen?
- Jacobus Dolsma: We moeten proberen activiteiten te behouden voor Vledder, waaronder de
Historische Vereniging. Antw. Henk Pries: Op 25 april komt dit ter sprake in de ledenvergadering
van de Historische Vereniging.
10. Sluiting
Het verslag is in de ALV op 24 april 2019 vastgesteld.

