Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde - Jaarverslag 2021
Bestuursleden:
Harm Jan Pleiter
Mark Brands
Wilma Arnoldus
Maaike Wilts
Coba Lubben
Het jaar 2021 was een bewogen jaar waarin corona nog steeds heerste en er hierdoor dus helaas een
aantal activiteiten tot nader order is uitgesteld.
Als bestuur hebben we gedurende het jaar zeven keer online vergaderd. Belangrijke punten
gedurende het jaar zijn:
Zwerfvuilactie
Helaas is de zwerfvuilactie uitgesteld in verband met de op dat moment geldende regelgeving inzake
corona.
4 mei herdenking
Helaas kon de 4 mei herdenking niet op de gebruikelijke manier doorgaan in verband met corona.
Gelukkig was er wel de mogelijkheid om in een sobere setting gepaste aandacht te besteden aan de
Nationale Dodenherdenking.
Algemene Ledenvergadering
Helaas is de algemene ledenvergadering uitgesteld in verband met de op dat moment geldende
regelgeving inzake corona.
Overleg college van Burgemeester en wethouders
Op 15 april 2021 heeft dit overleg plaatsgevonden. Belangrijke punten in dit overleg waren: het
zwembad, het woningbestand, onderhoud openbare ruimte en veiligheid. Voorafgaand aan het
overleg hebben we een poll gehouden onder de inwoners om hun standpunt hierover te peilen.
Happy Stones
Om wat vreugde tijdens deze bizarre omstandigheden te brengen, hebben we in samenwerking met
MFA ‘t Aambeeld een Happy Stones-project opgezet. In alle klassen en tijdens buitenschoolse
activiteiten zijn honderden stenen beschilderd en uiteindelijk verspreid in de omgeving. Wij hopen
dat velen een prachtige steen hebben gevonden en dat de kinderen hen hiermee blij hebben kunnen
maken!

Dorpsvisie
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Ondanks de geldende maatregelen wordt er binnen de mogelijkheden met de gemeente en overige
partijen overlegd om de punten uit de dorpsvisie te realiseren. Er hebben diverse overleggen
plaatsgevonden met diverse disciplines binnen de gemeente en we zijn blij dat de gemeente heeft
toegezegd de plannen van Boermarke fase 2 weer uit de lade te halen. En tevens vinden we het erg
fijn dat het zwembad is aangekocht. Twee belangrijke punten van de dorpsvisie!
Zwembad Parc Emslandermeer
Gedurende het jaar 2021 zijn we de ontwikkelingen met betrekking tot het zwembad blijven volgen
en de noodzaak van het behoud hiervan blijven benadrukken. We zijn dan ook zeer verheugd dat het
zwembad is aangekocht door de gemeente.
Sinterklaas
Gelukkig was het dit jaar wel mogelijk om op gepaste wijze de intocht van Sinterklaas door te kunnen
laten gaan. Dorpsbelangen Vlagtwedde is blij hier weer een bijdrage aan te hebben geleverd.
Bestuur
Helaas heeft Maaike Wilts om persoonlijke redenen afscheid genomen van het bestuur. Heel erg
bedankt voor je inzet!
Vanaf april 2021 hebben we Harmien Bruining, Esther van Es en Erwin Vieregge bereid gevonden om
mee te draaien in ons bestuur. Zij zullen indien akkoord tijdens de eerstvolgende algemene
ledenvergadering officieel tot het bestuur toetreden.
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