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►DE KALENDER 

  juli / augustus / september 2019 
ma. 8 juli Bestuursvergadering VDV 

do. 18 en 25 juli Zomermarkten Dr. P. Rinsemastr. 
do. 1 en 8 augustus Zomermarkten Dr. P. Rinsemastr. 

za. 10 augustus Truckrun - opening WdB 
10 t/m 18 augustus Week der Besten 

za. 17 augustus Historische TT 
vr. 30 augustus Raadsexcursie gem. Westerwolde 

ma. 9 sept. Bestuursvergadering VDV 
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VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE 
Secretariaat: Kromme Elleboog 5 – 9541 BS Vlagtwedde 

www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
dorpsbelangenvlagtwedde@gmail.com 

info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 

► VAN HET BESTUUR 
Voor u ligt al weer de tweede editie van onze nieuws-
brief. Onze eerste editie is erg goed ontvangen, we zijn 
blij dat we op deze manier onze leden op de hoogte 
kunnen houden van onze activiteiten. De vakantie staat 
voor de deur en dat betekent dat we de komende 
periode als bestuur ook een pauze inlassen. Maar we 
kunnen terugkijken op een actieve eerste helft van 
2019, waarin we diverse bijeenkomsten hebben mogen 
organiseren ten behoeve van drugsvoorlichting en de te 
ontwikkelen dorpsvisie. Het motiveert ons om jullie 
betrokkenheid te zien. Na de vakantie zal de dorpsvisie 
meer vorm gaan krijgen en worden de uitkomsten van 
de meepraatsessies aan u gepresenteerd tijdens een 
bewonersavond met begeleiding van Arno van der 
Heyden. Wij hopen dan ook weer op uw inbreng, maar 
voor eerst wensen wij u een hele fijne vakantie! 
Voor zaken die van belang zijn voor de tweede helft van 
dit kalenderjaar kunt u mailen naar 

info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
of contact opnemen via het formulier op onze website 

www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
 

 
  
 

 

 

► TERUGBLIK VOORLICHTINGSAVOND 
DRUGSGEBRUIK (DINSDAG 21 MEI JL. IN ZAAL12) 
Dinsdagavond 21 mei vond in Zaal 12 de voorlichtings-
bijeenkomst met als titel “De verleidingen van de 
jeugd” plaats. Deze avond werd georganiseerd door 
Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde. 
Tijdens de bijeenkomst, die zeer goed is bezocht, werd 
voorlichting gegeven door Verslavingszorg Noord Neder-
land over de diverse soort drugs en de effecten hiervan. 
Esther van de Bund, wijkagent, gaf voorlichting over de 
strafrechtelijke gevolgen van het bezitten en gepakt 
worden met drugs. Vervolgens kwamen twee ervarings-
deskundigen en hun begeleider van de Spetsehoeve aan 
het woord. Zij vertelden hoe zij met drugs in aanraking 
zijn gekomen, hoe ze hun omgeving hebben misleid en 
welke gevolgen dit alles heeft gehad. 
Samenvattend een boeiende en informatieve avond die 
goed is ontvangen. Vereniging van Dorpsbelangen 
Vlagtwedde is blij dat zij hiermee een positieve bijdrage 
heeft kunnen leveren over voorlichting m.b.t. drugs. 

 

 

 

 
                    

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

►In dit nummer o.a.:  

 Van het bestuur 

 Terugblik voorlichtingsavond drugsgebruik 

 Convenant gemeente Westerwolde 

 Nationale Dodenherdenking zaterdag 4 mei 

 Ontwikkeling dorpsvisie Vlagtwedde 

 De wijkagent stelt zich voor 
 
 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

maandag 30 september 
 

 

► CONVENANT GEMEENTE WESTERWOLDE 
Op dit moment is het bestuur van de Vereniging van 
Dorpsbelangen Vlagtwedde druk doende een overleg-
structuur af te spreken met de gemeente Westerwolde. 
Dit convenant moet leiden tot een overeenkomst hoe 
het gemeentebestuur en de Vereniging van Dorpsbe-
langen Vlagtwedde de komende jaren zullen samenwer-
ken. Getracht zal worden de lijnen waarlangs uitwis-
seling van gegevens en  gemaakte afspraken zullen 
worden opgesteld, besproken en uitgevoerd. De Ver-
eniging van Dorpsbelangen hecht veel waarde aan een 
dergelijke overeenkomst. Te zijner tijd zullen wij het 
convenant presenteren via de ons ter beschikking staan-
de kanalen. We houden u op de hoogte. 
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► NATIONALE DODENHERDENKING – ZAT. 4 MEI 
Zaterdag 4 mei verzamelden zich rond 19.15 uur 
kinderen, ouders, grootouders en andere belangstel-
lenden bij MFA ’t  Aambeeld, vanwaar we in een stille 
tocht onder begeleiding van een trom van Dindua te 
voet naar het monument in de Kerstraat gingen. 
Ongeveer 250 belangstellenden zagen hoe de leerlingen 
van c.b.s. De Zaaier en o.b.s. De Clockeslach gedichten 
voorlazen en namens de scholen kransen legden. 
Wethouder mevr. G Luth legde een krans namens de 
gemeente Westerwolde. De Ondernemersvereniging, 
Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde en het 4-mei 
comité volgden. Alle aanwezige kinderen hadden een 
wit roosje ontvangen om deze bij het monument te 
kunnen neerleggen. Mevrouw Luth speelde in haar 
toespraak in op het landelijke thema “Geef vrijheid 
door”. Na twee minuten stilte werd het Wilhelmus 
gezongen. Een grote groep ging te voet onder 
begeleiding van Dindua weer terug naar de MFA. Daar 
werd koffie en thee geschonken en voor de kinderen 
werd er op ranja getrakteerd.  
 

 

► DE WIJKAGENT STELT ZICH VOOR 
Mijn naam is Esther van de Bund en ik ben wijkagent van 
Westerwolde Noord samen met mijn collega Maurits 
Franssen. Met Westerwolde Noord bedoelen wij het 
gebied: voormalig gemeente Bellingwedde en de dorpen 
Vlagtwedde, Bourtange en Veele. Op de kaart van de 
nieuwe gemeente Westerwolde bedienen wij dus het 
gebied vanaf de Hogebrugweg bij Bourtange tot en met 
Klein Ulsda.  Graag wil ik mij aan u voorstellen en dit doe 
ik door uitleg te geven over de functie van wijkagent. In 
de toekomst hoop ik meerdere onderwerpen onder uw 
aandacht te mogen brengen via de site van Dorpsbe-
langen Vlagtwedde en deze nieuwsbrief. 
Wat doet de wijkagent? 
Elke politie-eenheid kent meerdere wijken en dus ook 
meerdere wijkagenten. Wijkagenten werken, net als de 
rest van de politie, aan verbetering van de veiligheid. 
Maar, wat doen zij nou eigenlijk precies? Wát zijn hun 
belangrijkste aandachtspunten? Wat kunnen zij voor hun 
wijk betekenen? En voor welke zaken kun je bij hen 
terecht? 
De politie kent allerlei specialisten. Iedere specialist werkt 
binnen zijn eigen aandachtsgebied aan verbetering van 
de veiligheid. De wijkagent is één van die specialisten. 
Hun naam zegt het al: voor hen staat de veiligheid in de 
toegewezen wijk centraal. Maar, wat doen ze nou 
eigenlijk precies? Wie is de wijkagent in welke wijk? En 
voor welke zaken kun je bij hen terecht?   
Wijkagenten hebben ruime algemene politie-ervaring en 
zijn de belangrijkste schakel tussen de politie-eenheid en 
de buurt omdat zij: 
 

 criminaliteit bestrijden; 

 veel aanwezig zijn in de wijk; 

 veel kennis hebben over de wijk, inclusief 
incidenten en criminaliteitstrends; 

 contactpersonen kennen binnen instanties en 
instellingen die problemen kunnen oplossen; 

 kennis hebben van jongerengroepen die overlast 
veroorzaken; 

 verkeersgevaarlijke situaties kennen en aan de 
verbetering ervan werken. 
 

Hoe beter de wijkagent zijn buurt kent, hoe meer hij (of 
zij) er kan doen voor de algemene veiligheid. Die beno-
digde informatie moet deels ook uit de buurt komen. 
Gebeurt er dus iets bijzonders, geef dat dan door aan de 
wijkagent en help zo de buurt leuk en veilig te houden. 
Van de gemeente Westerwolde, heb ik onlangs toestem-
ming gekregen om gebruik te mogen maken van het 
marktmeestergebouw in Vlagtwedde. Ik zal hier dan ook 
regelmatig aanwezig zijn. Wilt u weten wanneer  ik daar  
zal zijn, volg dan de facebookpagina “Politie Wester-
wolde”.  Er zijn meerdere manieren waarop u met mij als 
wijkagent in contact kunt komen: Telefonisch via het 
landelijke politienummer 0900-8844 of via de website 
politie.nl/mijn buurt. 
 

Meer informatie of contact met uw wijkagent?: Vul op 

www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch 

► ONTWIKKELING DORPSVISIE VLAGTWEDDE 
Zoals in de vorige nieuwsbrief omschreven stond, heeft 
de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde het 
initiatief genomen om te komen tot een dorpsvisie voor 
Vlagtwedde. Er is een werkgroep samengesteld met 
hierin “sleutelfiguren” uit Vlagtwedde. De sleutelfiguren 
zijn actief binnen verschillende disciplines. Denk hierbij 
aan recreatie, sport, ondernemerschap, zorg, landbouw, 
milieu, jongeren etc. Onder leiding van Groninger 
Dorpen is een SWOT-analyse opgesteld om te komen tot 
een dorpsvisie voor Vlagtwedde. Deze SWOT-analyse is 
omschreven in werkbladen, welke behandeld zijn in 
meepraatsessies op 25 juni en 3 juli. Tijdens deze mee-
praatsessies is de mogelijkheid geboden aan inwoners 
van Vlagtwedde mee te denken over de dorpsvisie met 
als handvatten deze werkbladen. De input, welke is 
ontvangen tijdens deze meepraatsessies, is zeer 
waardevol. Er kwamen meerdere onderwerpen naar 
voren, welke raakvlakken met elkaar hadden. Een mooie 
basis is gelegd voor de dorpsvisie Vlagtwedde voor de 
periode 2020 t/m 2030. Donderdag 17 oktober zal de 
dorpsvisie onder leiding van cabaretier Arno v.d. Heyden 
worden gepresenteerd. We hopen dat veel mensen op 
17 oktober aanwezig zullen zijn, want de dorpsvisie is 
van en voor het dorp Vlagtwedde. Plaats en tijd van 
handeling volgen zo spoedig mogelijk. 

 

 

 

http://www.politie.nl/

