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NIEUWSBRIEF
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN

►DE KALENDER

mei / juni / juli 2019
za. 4 mei
di. 14 mei
wo. 15 mei
di. 21 mei
wo. 12 juni
vr. 14 t/m zo. 16 juni
do. 11 juli
ma. 9 sept.

Dodenherdenking
Bestuursvergadering VDV
Meedenkavond omgevingsvisie
Drugsvoorlichtingsavond
Bestuursvergadering VDV
Landbouwbeurs Vlagtwedde
Bestuursvergadering VDV
Bestuursvergadering VDV

► ANDRIES HUISINGA STOPT MET CONTRIBUTIE-INNING

Dinsdag 12 maart werd tijdens de jaarvergadering dhr.
A. Huisinga door de Vereniging van Dorpsbelangen in het
zonnetje gezet. Voorzitster Coba Lubben bedankte hem
voor zijn inzet voor al die jaren dat hij de contributie
voor Dorpsbelangen heeft opgehaald. Ze overhandigde
hem een boeket bloemen en een waardebon. Dhr.
Huisinga heeft meer dan twintig jaar de contributie
binnengehaald en mocht dit altijd met veel plezier doen.
Voor eventuele kleine werkzaamheden blijft hij
beschikbaar.

► NATIONALE DODENHERDENKING – ZAT. 4 MEI
Zaterdag 4 mei vindt op de hoek van de Schoolstraat –
Kerkstraat bij het monument de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Ook langs deze weg nodigen wij alle
inwoners van Vlagtwedde van harte uit deze herdenking
bij te wonen, die om 19.30 uur begint. Dit jaar is er in
het kader van “Adopteer een monument” ook weer een
bijdrage van de groepen 8 van beide basisscholen in het
dorp. Instruvoca verzorgt weer het geluid en muziekkorps Dindua zal de muzikale omlijsting invullen. De stille
tocht voorafgaand aan de herdenking start om 19.25 uur
bij MFA ’t Aambeeld.
Dinsdag 21 mei: Voorlichtingsavond drugsgebruik
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► Van het bestuur
Erg blij zijn we dat we jullie onze eerste nieuwsbrief
kunnen uitreiken. Op deze manier willen we jullie op de
hoogte houden van de ontwikkelingen en activiteiten
binnen onze vereniging. Het bestuur is uitgebreid met
twee nieuwe bestuursleden, dhr. Harm Jan Pleiter en
dhr. Mark Brands, welke zijn bevestigd in de algemene
ledenvergadering van 12 maart jl. Hiermee hebben we
weer een voltallig bestuur, dat enthousiast is en zich
graag voor ons mooie Vlagtwedde wil inzetten. Samen
maken we ons sterk voor behoud en verbetering van de
leefbaarheid van ons prachtige dorp !
Zoals jullie kunnen zien hebben we een tal van activiteiten, actiepunten op de planning staan, waaronder de
dorpsvisie. Deze dorpsvisie is voor ons een belangrijk
speerpunt, vooral het feit dat het een gezamenlijk, door
de bewoners opgestelde en gedragen visie moet
worden. We hopen dan ook velen van jullie te mogen
begroeten tijdens de dorpsgesprekken welke in juni
gehouden zullen worden.
Niet alleen dan is het moment om contact te zoeken
met ons, heeft u vragen of opmerkingen, aarzel niet.
Neem contact met ons op via
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl
of via het contactformulier op onze website
www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl

► LANDBOUWBEURS VLAGTWEDDE
Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde staat ook dit
jaar weer op de Landbouwbeurs Vlagtwedde. Twee jaar
terug zag u ons voor het eerst op deze beurs. We
hebben dit als zeer zinvol ervaren. U kunt ons vinden op
stand 24. Kom gerust langs voor een praatje of opmerking / suggestie. Er ligt altijd een kleine attentie voor u
klaar.

►In dit nummer o.a.:
Van het bestuur
Andries Huisinga stop met contributie-inning
Landbouwbeurs Vlagtwedde
Nationale Dodenherdenking zaterdag 4 mei
Terugblik jaarvergadering 12 maart 2019
Ontwikkeling dorpsvisie Vlagtwedde
Ontwikkeling omgevingsvisie
Voorlichtingsavond drugsgebruik
De volgende nieuwsbrief verschijnt
maandag 1 juli
jaargang 1 – nummer 1

1

► TERUGBLIK

JAARVERGADERING
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE
Dinsdag 12 maart jl. vond in Partycentrum Rendering de
jaarvergadering van Dorpsbelangen Vlagtwedde plaats.
Om klokslag 8 uur opende voorzitster Coba Lubben de
vergadering door iedereen van harte welkom te heten.
Al tijdens het punt “Mededelingen” ontstond er een
discussie omtrent een eventuele naamsverandering van
de vereniging. De meerderheid van de vergadering
besloot de naam van de vereniging niet te veranderen in
Dorpsraad Vlagtwedde.
De verschillende verslagen werden daarna zonder
verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd en de kascommissie stelde voor de penningmeester decharge te
verlenen.
Bij het punt bestuursverkiezing werden de heren Mark
Brands en Harm Jan Pleiter als nieuwe leden van het
bestuur gekozen. Voorzitster Coba Lubben werd
herkozen.
Na de pauze was het woord aan vertegenwoordigers
van de Energiecoöperatie Westerwolde en de coöperatie MarkeBeheer.
De notulen van deze jaarvergadering zijn te vinden op
de (nieuwe) site van Dorpsbelangen Vlagtwedde,
www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl

► ONTWIKKELING DORPSVISIE VLAGTWEDDE
Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het initiatief genomen
om te komen tot een dorpsvisie voor Vlagtwedde.
Een dorpsvisie is een plan dat door en voor de inwoners
is ontwikkeld. Het gaat over alles dat volgens de
Vlagtwedders met de leefbaarheid van Vlagtwedde te
maken heeft over een termijn van ongeveer tien jaar.
De dorpsvisie is een document dat aangeeft waar
Vlagtwedde staat en wat de inwoners willen doen en
gedaan willen hebben voor de toekomst van het dorp.
Met een dorpsvisie hebben we een middel in handen
om aan overheden, fondsen en anderen zichtbaar te
maken wat nodig is om de leefbaarheid van Vlagtwedde
te vergroten.
Wij willen een werkgroep Dorpsvisie oprichten, die het
maken van een dorpsvisie vorm geeft en coördineert.
Voor deze werkgroep zoeken wij dorpsgenoten die
actief zijn binnen organisaties en verenigingen. Samen
met hen worden alle stappen doorlopen, van inhoudelijk
tot en met organisatorisch en redactioneel.
Natuurlijk zullen alle dorpsbewoners worden benaderd
om mee te doen aan gesprekken over de dorpsvisie. De
uitkomsten zullen worden gepresenteerd op een
openbare dorpsavond.
Het maken van de dorpsvisie wordt gesubsidieerd door
de gemeente Westerwolde en de provincie Groningen.
Heb je vragen of wil je je aanmelden voor de werkgroep:
bel met Coba Lubben, 0648019389.
*******************************

► ONTWIKKELING OMGEVINGSVISIE
Per 1 januari 2021 gaat de nieuwe omgevingswet van
kracht. Deze wet heeft als doel om het gebruiksgemak
van regels rondom onze fysieke leefomgeving te vergemakkelijken. Dit wordt vormgegeven in één omgevingsplan voor de hele gemeente. Dit wordt de opvolger van
de huidige bestemmingsplannen. Voordat een omgevingsplan wordt vormgegeven, stelt de gemeente
Westerwolde net als alle andere gemeenten een
omgevingsvisie op. De omgevingsvisie is een langetermijnvisie over noodzakelijke, maar vooral ook
wenselijke ontwikkelingen in onze gemeente. Het is de
bedoeling dat de omgevingsvisie in samenwerking met de
inwoners, ondernemers, stakeholderpartijen en ketenpartners wordt vormgegeven. Voor stakeholderpartijen
en ketenpartners worden er aparte sessies georganiseerd, welke zijn toegespitst op hun vakgebied.
Daarnaast worden er drie bijeenkomsten georganiseerd,
welke in eerste instantie voor alle inwoners zijn bedoeld.
Voor deze inwonersbijeenkomsten is de gemeente
opgedeeld in drie gebieden, te weten noord, midden en
zuid. De inwoners van Vlagtwedde en directe omgeving
worden uitgenodigd voor de inwonersbijeenkomst
“Midden” op woensdag 15 mei in PC Rendering. De
inloop is vanaf 19.00 uur, aanvang programma 19.30 uur.
Het is van groot belang dat u als inwoner naar de
bijeenkomst gaat van de kern waarin u woonachtig bent.
Ook middels posters en de verschillende streekbladen zal
de bevolking opgeroepen worden deze bijeenkomsten te
bezoeken. Onder andere op Westerwolde Actueel treft u
meer informatie over deze avond. Ook als Dorpsbelangen
Vlagtwedde vinden wij het van groot belang dat inwoners
van ons dorp hun gezicht laten zien en hun stem laten
horen bij deze bijeenkomst.

►DRUGSVOORLICHTINGSAVOND – DI. 21 MEI
Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het initiatief genomen
om een voorlichtingsavond te organiseren met betrekking tot drugsgebruik. In samenwerking met de gemeente
Westerwolde, Verslavingszorg Noord Nederland, de
Spetsehoeve en onze wijkagent Ester van der Bunt wordt
er een avond verzorgd waarop u informatie krijgt over de
diverse soorten drugs die er zijn, hoe u de signalen van
gebruik kunt herkennen en wat de fysieke en strafrechtelijke gevolgen hiervan kunnen zijn. Ook krijgt u
informatie over waar u terecht kunt voor hulp. Locatie en
aanvangstijd met betrekking tot deze voorlichtingsavond
volgen zo spoedig mogelijk.
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