Jaarverslag 2019
De vereniging Dorpsbelang Vledder is opgericht op 6 februari 1998.
Het bestuur van de vereniging bestond op 1 januari 2019 uit de onderstaande personen:
Cees Hesse, voorzitter
Bart Rinkema, plv. voorzitter
Rianne van Koppen, secretaris
André Kuik, penningmeester,
Leida Blum, lid
Agnes Bovenkamp, lid
Ronnie van Buuren, lid
Harold Dijkgraaf, lid
Theo Jansen, lid
Odet Kiers, lid
Geesje de Vries, lid
De samenstelling van het bestuur zag er op 31 december 2019 als volgt uit:
Cees Hesse, voorzitter
Bart Rinkema, plv. voorzitter
Geesje de Vries, secretaris
Odet Kiers, 2e secretaris
Leida Blum, penningmeester
Frans de Vries, 2e penningmeester
Marjolein van Altena, lid
Agnes Bovenkamp, lid
Ronnie van Buuren, lid
Harold Dijkgraaf, lid
Theo Jansen, lid
De activiteiten hebben zich in 2019 gericht op:
Woon-zorggebouw
In 2019 is er veel tijd en energie gaan zitten in de bouwkundige- en installatietechnische uitwerking
van het bouwplan, de afrondende gesprekken met financiers en de gemeente Westerveld. In juli
2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een partiele herziening van het bestemmingsplan
Vledder-Noord en was de gemeente bereid ons het beoogde bouwperceel te verkopen. In het 4e
kwartaal 2019 was het eindelijk zover dat we over de bouwkavel konden beschikken en als
Dorpsbelang Vledder via de stichting Onderdak Vledder formeel de opdracht tot bouw van het woonzorggebouw konden geven aan bouwbedrijf Buiteveld uit Oosterwolde.
In 4e kwartaal 2019 liet ZZWD ons weten af te zien van de gevraagde participatie in de voorgenomen
zorgverlening in het toekomstige woon-zorggebouw. We hebben vervolgens de belangstelling van
andere zorgorganisaties verkend en zijn uitgekomen bij de Noord Nederlandse Coöperatie van
zorgorganisatie(NNCZ). In NNCZ hebben we de samenwerkingspartner gevonden die
burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan getuige ook hun betrokkenheid bij andere
burgerinitiatieven. De voorbereidingen voor een samenwerkingsovereenkomst zijn in een ver
gevorderd stadium.
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Vereenzaming
Vereenzaming wordt een toenemend probleem, in het bijzonder voor de dorpsgenoten die vanwege
lichamelijke en/of psychische belemmeringen energie verliezen en bij de pakken neer gaan zitten en
zich terug trekken uit de sociale contacten. We hebben besloten de omvang ervan in kaart te
brengen en onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor hen een inspirerend en stimulerend
dagactiviteiten aanbod te ontwikkelen die ertoe bijdraagt dat men niet “achter de geraniums” blijft
hangen maar kan blijven deelnemen aan sociale activiteiten in het dorp.
Lesturgeonplein
Vanwege slecht onderhoud is het plein door de jaren heen slecht begaanbaar geworden. Bij
regenachtig weer is de kans groot op vallen, struikelen ed door gaten en plassen. We hebben dit
meermalen bij de gemeente aangekaart. De gemeente wil echter geen prioriteit toe kennen aan de
door ons gewenste herstructurering van het plein. Daarmee komt de gemeente haar toezegging nog
niet na om het plein te renoveren, zodra het woon-zorggebouw in aanbouw is. Dat is zeer
teleurstellend temeer daar wij op basis van de aanvankelijke toezegging met de omwonenden en
direct belanghebbenden bij het plein een herinrichtingsplan hebben gemaakt. De koninklijke
Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) heeft toegezegd ons met raad en daad ter zijde te willen
staan bij de verdere ontwikkeling van het herinrichtingsplan. Dit geldt ook voor het maken van een
herbestratingsplan voor de straten die in het dorp slecht begaanbaar zijn voor mensen met een
rollator/rolstoel of kinderwagen. De stenen liggen er her en der schots en scheef in. Ook het herstraten van die wegen blijkt bij de gemeente nog geen prioriteit te hebben.
Startersproject
In 2019 is samen met leden van de Oliebol de behoefte aan woonruimte voor jongeren in het dorp
uitgewerkt in een bouwplan. Hun ontwerp past binnen het vigerende bestemmingsplan VledderNoord. Het plan omvat 9 woningen. In het bestemmingsplan Vledder-Noord zijn de starters ook
genoemd als één van de doelgroepen waarvoor in dat plan huisvesting gerealiseerd zou moeten
worden. Streven is de bouw van de starterswoningen daadwerkelijk in 2021 te laten plaatsvinden.
Het Mantelhuys
Een andere doelgroep die in het bestemmingsplan wordt genoemd, is de groep senioren die op zoek
is naar levensloopbestendige huisvesting. Zie daartoe het initiatief van dorpsgenoten die zich hebben
verenigd in stichting het Mantelhuys. Deze initiatiefnemers lopen er tegen aan dat het
grondprijzenbeleid van de gemeente niet is afgestemd op verkoop van grond aan burgerinitiatieven
waarmee een optimalisatie van het woon-leefklimaat in de dorpen worden nagestreefd. Een
opmerkelijke beleidskeuze in een tijd waarin het meer en meer aankomt op burgerparticipatie en dat
in een gemeente die via media oproept met initiatieven te komen die bijdragen aan de sociale
cohesie in de dorpen. We zullen bij de gemeenteraad aandringen op herziening van het gemeentelijk
grondbeleid. Het Mantelhuys is van plan om 12 woningen te realiseren in Vledder-Noord.
Woning toewijzingsbeleid Actium
We hebben er geen zicht op hoeveel dorpsgenoten bij Actium staan ingeschreven. Evenmin wat hun
actuele beleid is inzake de verkoop van huurwoningen. We doen navraag en stellen ook de vraag aan
de orde welk beleid de woningbouwstichting voert met betrekking tot het huisvesten van sociaal
kwetsbare mensen in de samenleving. Wij staan voor een inclusieve samenleving en stellen ons de
vraag welke initiatieven we kunnen ontplooien om de onderlinge betrokkenheid in de
dorpsgemeenschap verder te versterken.
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Verkeersveiligheid
De gereden snelheden op de doorgaande weg in het dorp(N855) zijn nog steeds een voortdurende
bron van ergernis. We hebben bij de gemeente aangedrongen op snelheid beperkende maatregelen.
De door hen gekozen oplossing valt echter slecht bij de omwonenden van de Vledderweg. Men
beklaagt zich het meest over het lawaai van optrekkend verkeer. In 2020 krijgt dit een vervolg.
Sporthal De Spronk
We zijn in 2019 door het bestuur van De Spronk op de hoogte gehouden over de knelpunten inzake
het kunnen laten voortbestaan van de hal. De sporthal is van groot belang voor zowel de
sportverenigingen als de verenigingen die bijdragen aan het op peil houden van de vitaliteit van de
senioren in het dorp. Waar dat aan de orde is maakt Dorpsbelang zich sterk maken voor het behoud
van de sporthal.
De Ommetjes
We kennen in Vledder vijf mooie wandelroutes, de zogenaamde Ommetjes. In 2019 is een werkgroep
gestart met een nieuwe beschrijving van wetenswaardigheden langs de routes. Ook zijn er
initiatieven ontplooid om de Ommetjes beter begaanbaar te maken en de routes duidelijk te
markeren. In samenwerking met een paar minder mobiele dorpsgenoten is er ook voor hen een
route uitgezet die begaanbaar is voor mensen met een scootmobiel. De uitvoering van de
werkzaamheden wacht nog op het afronden van een financieel plan. Het fietspad van Oosteind naar
Kerkhoflaan is inmiddels door de gemeente vernieuwd en weer goed begaanbaar gemaakt voor duofietsers.
Extra zitbankjes
Langs de looproutes naar winkels en welzijnsvoorzieningen ontbreken nog bankjes. Dorpsbelang
heeft de behoefte aan rustplaatsen op die looproutes bij de gemeente aangekaart.
Eikenprocessierups
Tijdens de algemene ledenvergadering is informatie verstrekt over de manier waarop in Wapserveen
gewerkt wordt aan de bestrijding van de eikenprocessierups. De basisschool De Hoekstee heeft die
informatie opgepakt en is gestart met het project vogelhuisjes maken. Dorpsbelang heeft vervolgens
een 22-tal vogelhuisjes van de school gekocht met de bedoeling die in 2020 samen met de
schooljeugd op te hangen rondom de school en de Olde Hof.
Gaswinning
Rondom Vledder wint Vermilion steeds meer gas. Dit baart ons zorgen en is aanleiding geweest in
gesprek te gaan met de andere dorpsbelangengroepen in de gemeente. Met hen is het gesprek
geopend over de vraag hoe we de krachten kunnen bundelen en de gemeente als een collectief
kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het behoud van een goed en veilig
woonklimaat. We houden nauw contact met GasDrOvF, de club die alle ontwikkelingen inzake de
gaswinning nauwlettend in de gaten houdt en opkomt voor de belangen van de inwoners van
Westerveld en omstreken.
Vliegroutes boven Vledder
De luchtmacht kent een laagvliegroute die over Vledder scheert op een hoogte van 75 meter. Daar
wordt momenteel geen gebruik van gemaakt. Het openen van het vliegveld in Lelystad heeft wel
gevolgen voor het vliegverkeer boven Vledder. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Zodra er
aanleiding is zullen we in actie komen.
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