Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde - Jaarverslag 2019
Beste leden,
Het bestuur wil de leden aan de hand van dit jaarverslag informeren over onze activiteiten en andere
relevante zaken die in 2019 hebben gespeeld.
In de jaarvergadering van 12 maart 2019 zijn Harm Jan Pleiter en Mark Brands door de leden gekozen als
bestuurslid. De samenstelling van het bestuur ziet er daarmee als volgt uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

Coba Lubben
Wilma Arnoldus - van Ravenhorst
Maaike Wilts
Gina Rendering - Tempel
Jan Derk Elinga
Henk Koops
Harm Jan Pleiter
Mark Brands

Met het volledig via de bank incasseren van de contributie is een eind gekomen aan het ophalen van het
lidmaatschapsgeld. We hebben Andries Huisinga op passende wijze bedankt voor zijn inzet gedurende vele
jaren.
Naast bestuurswerkzaamheden is een aantal bestuursleden ook belast met andere taken, zoals het begeleiden
van het proces om te komen tot de dorpsvisie, overleg met de gemeente over de samenwerkingsafspraken
(convenant) en meepraten over de omgevingsvisie van de gemeente.
Hieronder volgt een overzicht van onze activiteiten:
Intocht Sinterklaas: Wij doen mee aan de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. Dit evenement wordt
georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Ondernemersvereniging Vlagtwedde. Jaarlijks wordt de
intocht geëvalueerd.
Fietspad Barlagerweg: Wij hebben ons steeds ingezet voor het doortrekken van het fietspad tot sportpark De
Barlage. Eind februari is de gemeente gestart met de realisering van dit gedeelte.
4 mei herdenking: Elk jaar neemt Dorpsbelangen Vlagtwedde deel aan het organiseren van de 4 mei
herdenking. Dit doen we samen met vele vrijwilligers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een draaiboek, dat
periodiek wordt geactualiseerd.
Dorpsvisie: Voor het maken van een dorpsvisie hebben zowel de gemeente Westerwolde als de provincie
Groningen € 5000,- beschikbaar gesteld. Samen met Groninger Dorpen hebben we een projectopzet gemaakt
inclusief een dekkende begroting. In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met de uitvoering van het project.
We hebben een werkgroep geformeerd met een evenwichtige mix van dorpsgenoten. Deze werkgroep heeft
aan de hand van een sterkte/zwakte analyse een inventarisatie gemaakt van relevante onderwerpen die
spelen in Vlagtwedde. Deze zaken zijn besproken in de zomer met inwoners. De eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat de animo voor deze bijeenkomsten beperkt was. Wij wijten dit aan de zeer warme zomer en het WKvoetbal voor vrouwen. In een zeer geslaagde bijeenkomst op 17 oktober (ca. 100 aanwezigen) hebben de
inwoners een prioritering in de onderwerpen aangegeven. Vervolgens is de dorpsvisie opgesteld en wordt
deze in de jaarvergadering gepresenteerd.
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Zwembad Parc Emslandermeer: We hebben een paar keer overleg gehad met de gemeente over het
zwembad, samen met de Ondernemersvereniging Vlagtwedde. De gemeente heeft de besluitvorming m.b.t.
het al dan niet overnemen van het bad opgeschort in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar
de kosten en baten van de drie zwembaden in de gemeente Westerwolde.
Omgevingsvisie: In 2019 is de gemeente Westerwolde gestart met het ontwikkelen van een zogenaamde
Omgevingsvisie. In een Omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke
leefomgeving vast. De omgevingsvisie moet richting geven aan een later te ontwikkelen omgevingsplan voor
de gemeente Westerwolde en zal derhalve raakvlakken kunnen hebben met onze Dorpsvisie.
Ook de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde werd begin 2019 uitgenodigd mee te denken en te praten
m.b.t. deze visie voor de gemeente Westerwolde. Ook alle inwoners van Vlagtwedde konden medio 2019 in
een zogenaamde gebiedssessie hun zienswijze en opmerkingen inbrengen. Begin 2020 is de Omgevingsvisie
door de raad vastgesteld. De visie is onder de kop “Documenten” op de website van Dorpsbelangen of op de
site van de gemeente te vinden.
Convenant: De gemeente Westerwolde heeft al weer geruime tijd geleden gemeend om te komen tot een
convenant tussen de gemeente en de verschillen dorpsraden en verenigingen voor dorpsbelangen. Dit
convenant is een intentieverklaring van de manier waarop de gemeente Westerwolde en de Vereniging van
Dorpsbelangen Vlagtwedde willen samenwerken.
De beoogde voordelen van het sluiten van dit convenant zijn dat:
1. de gemeente Westerwolde via Dorpsbelangen haar inwoners beter kan bereiken, bevragen,
informeren en faciliteren. Het streven is om de algehele samenwerking tussen de gemeente en
Dorpsbelangen te bevorderen;
2. de betrokkenheid van de inwoners wordt vergroot door actieve participatie bij de ontwikkeling en
uitvoering van plannen en projecten die gericht zijn op de verbetering van de woon- en
leefomstandigheden in het dorp;
3. Dorpsbelangen alle relevante informatie doorgeeft aan de gebiedsregisseur en de gemeente alle
relevante informatie doorgeeft aan het secretariaat van de Vereniging van Dorpsbelangen
Vlagtwedde. Door het wederzijds verstrekken van informatie kan een beter overleg en samenwerking
tussen beide partijen bevorderd worden.
Dorpsschouw: Donderdagochtend 10 oktober vond er in samenwerking met de gemeente Westerwolde een
zogenaamde “Dorpsschouw Vlagtwedde” plaats. Van de kant van de gemeente waren gebiedsregisseur mevr.
Nina Heeres en dhr. Jaap Jonker aanwezig. Vier inwoners, waarvan twee bestuursleden van Dorpsbelangen
Vlagtwedde, completeerden het geheel. Op de fiets werd er een rondje door het dorp gemaakt en zodoende
werden er tal van knelpunten bezocht en uitvoerig bekeken, waaronder ook klachten aangedragen door
inwoners van Vlagtwedde. In hoofdlijn kwam dit neer op de volgende zaken:
1. de (minder goede) onderhoudstoestand van wegen, fietspaden (waaronder de Wollinghuizerweg) en
voetpaden en de daaruit voortvloeiende gevaarlijke situaties voor de diverse verkeersdeelnemers;
2. de veiligheidssituatie met betrekking tot de Barlagerweg en het fietspad langs deze weg richting Parc
Emslandermeer en sportpark De Barlage;
3. het onderhoud en functioneren van het helofytenveld op de plaats waar vroeger het openluchtzwembad
van Vlagtwedde was gesitueerd;
4. de aanleg en het onderhoud van het parkje op het terrein van de voormalige o.b.s. De Clockeslach;
5. de aanwezigheid van veel zwerfvuil op diverse plaatsen binnen het dorp;
6. het onderhoud van de directe omgeving van het carillon en van de rotonde bij de ingang van het dorp.
Daarnaast werden nog verschillende, kleinere specifieke situaties benoemd. De gebiedsregisseur maakte van
deze schouw een verslag. De dorpsschouw zal een agendapunt zijn in het jaarlijkse overleg met het college van
burgemeester en wethouders Westerwolde.
Raadsexcursie: In het kader van een raadsexcursie bracht een groot deel van de gemeenteraad van
Westerwolde ook een bezoek aan Vlagtwedde. Middels een presentatie van de Vereniging van Dorpsbelangen
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Vlagtwedde en de Ondernemersvereniging Vlagtwedde (die 2019 100 jaar bestond), alsmede een dorpsquiz in
de vorm van “Petje op, petje af”, werd het programma die middag in restaurant “ROEGH” op een goede
manier gevuld.
Communicatie met de leden: Wij proberen de communicatie met onze leden verder te verbeteren. Periodiek
brengen we een nieuwsbrief uit, de website gebruiken we intensiever en met behulp van dflyers en posters
proberen we zaken onder de aandacht van onze leden en de Vlagtwedder bevolking te brengen.
Drugsoverlast: Wij als bestuur vinden het drugsgebruik en de overlast hiervan erg zorgelijk. Onze zorgen
hieromtrent en het verzoek tot het treffen van maatregelen hebben we kenbaar gemaakt bij de betrokken
instanties. Hieruit voortvloeiende hebben we regelmatig contact over de situatie en zijn actief betrokken in het
signaleren en het zoeken naar oplossingen. Op 21 mei 2019 hebben wij in Zaal12 een voorlichtingsbijeenkomst
met uitleg door deskundigen georganiseerd
Vergaderingen bestuur: Het bestuur heeft in 2019 negen keer vergaderd bij Partycentrum Rendering.
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