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Het jaar 2020 was een bewogen jaar waarin corona zijn opwachting maakte en er hierdoor dus
helaas een aantal activiteiten tot nader order moest worden uitgesteld.
Als bestuur hebben we gedurende het jaar vijf keer vergaderd. Belangrijke punten gedurende het
jaar zijn:
Vlagtwedder Vlag
Dorpsbelangen vindt het erg jammer dat Vlagtwedde geen eigen vlag heeft en wilde hier graag
verandering in brengen. Er is een ontwerpwedstrijd opgezet voor alle inwoners. Uiteindelijk heeft
een onafhankelijke jury, samengesteld uit diverse inwoners van Vlagtwedde, het allermooiste
ontwerp gekozen. Helaas, de officiële uitreiking hiervan op onze ledenvergadering kon in verband
met de toen geldende regelgeving niet doorgaan.
Convenant gemeente Westerwolde – Dorpsbelangen Vlagtwedde
De gemeente Westerwolde heeft gemeend om alle afspraken m.b.t. de samenwerking tussen de
verschillende dorpsbelangen/-raden en de gemeente vast te leggen in een convenant. Hierdoor
ontstaat er transparantie, die over en weer duidelijk aangeeft welke afspraken er zijn gemaakt en
welke verantwoordelijkheden c.q. verplichtingen hieruit voortvloeien. Uiteraard is Dorpsbelangen
Vlagtwedde erg blij met de gemaakte afspraken. Het convenant is getekend tijdens een gezamenlijke
bijeenkomst in het gemeentehuis op 30 januari 2020.
Zwerfvuilactie
Helaas is de zwerfvuilactie uitgesteld in verband met de op dat moment geldende regelgeving inzake
corona.
Fietspad Barlage
In 2020 is het laatste gedeelte van het fietspad richting het sportpark de Barlage / Parc
Emslandermeer gerealiseerd. Dorpsbelangen Vlagtwedde is erg blij dat er nu op een veiligere manier
gefietst kan worden. Hopelijk wordt er veel gebruik van gemaakt.

AED
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Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft een AED beschikbaar gesteld gekregen door de Rabobank. In
samenwerking met stichting Hartveilig hebben we een locatie gevonden, die de nog aanwezige
blinde vlek in het dorp dekt. De locatie is hoek Schoolstraat / Badweg. Wanneer de mogelijkheid er
weer is, heeft Dorpsbelangen Vlagtwedde de wens om een project op te zetten om zoveel mogelijk
inwoners op te leiden, zodat er ook op een juiste manier gebruik kan worden gemaakt van de AED’s.
4 mei herdenking
Helaas kon de 4 mei herdenking in verband met corona niet op de gebruikelijke manier doorgaan.
Gelukkig was er wel de mogelijkheid om in een sobere setting gepaste aandacht te besteden aan de
Nationale Dodenherdenking.
5 mei
Het doel was om het jubileumjaar uitbundig te vieren. Een 5 mei comité was opgericht, maar helaas
konden de activiteiten geen doorgang vinden in verband met corona.
Algemene Ledenvergadering
Helaas is de algemene ledenvergadering uitgesteld in verband met de op dat moment geldende
regelgeving inzake corona.
Dorpsschouw
De dorpsschouw in samenwerking met de gemeente heeft in gepaste vorm doorgang kunnen vinden
op 30 november. Leden hebben vooraf de mogelijkheid gehad om hun inbreng kenbaar te maken.
Belangrijke punten tijdens deze schouw waren de onderhoudstoestand van wegen, fiets- en
voetpaden, de overige openbare ruimte en de verkeersproblematiek Wilhelminastraat.
Dorpsvisie
Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het initiatief genomen om een dorpsvisie op te stellen voor en
door de inwoners van Vlagtwedde. Een prachtige samenwerking is ontstaan tussen inwoners met als
uitkomst een visie voor 2020 – 2030. Helaas kon ook de geplande presentatie hiervan geen doorgang
vinden. Echter, al onze leden hebben een exemplaar ontvangen en deze is tevens digitaal
beschikbaar gesteld op onze website.
Zwembad Parc Emslandermeer
Gedurende het jaar 2020 zijn we de ontwikkelingen met betrekking tot het zwembad blijven volgen
en de noodzaak van het behoud hiervan blijven benadrukken. Helaas is het een langdurig proces,
maar we hopen op een goede uitkomst!
Sinterklaas
Helaas kon de intocht van Sinterklaas niet doorgaan.
Bestuur
Een aantal bestuursleden heeft er in 2020 voor gekozen om te stoppen als bestuurslid. Een aantal
omdat hun termijn erop zat; anderen vanwege persoonlijke redenen. In 2020 zijn afgetreden, Jan
Derk Elinga, Gina Rendering en Henk Koops. Wij bedanken hen voor hun uitstekende inzet!
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