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►DE KALENDER 

do. 9 januari Nieuwjaarsbijeenkomst  gemeente 
Westerwolde in Bellingwolde 

ma. 13 januari Bestuursvergadering VDV 
do. 30 januari Ondertekening convenant 

ma. 10 februari Bestuursvergadering VDV 
di. 17 maart Jaarvergadering Vereniging van 

Dorpsbelangen Vlagtwedde (ovb) 

       VERENIGING VAN DORPSBELANGEN                 december 2019 – jaargang 1 – nummer 4        

VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE 
Secretariaat: Kromme Elleboog 5 – 9541 BS Vlagtwedde 

www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 

► VAN HET BESTUUR 
Voor jullie alweer de laatste editie van de nieuwsbrief 
van dit jaar. Een jaar waarin heel veel dingen de revue 
zijn gepasseerd en Vlagtwedde volop in ontwikkeling is. 
Dorpsbelangen Vlagtwedde kijkt terug op een jaar waar-
in een flink aantal onderwerpen zijn behandeld en/of 
nog in behandeling zijn. Gezamenlijk met diverse partij-
en hebben we stappen gezet om de leefbaarheid van 
ons prachtig dorp te behouden cq. te verbeteren. Denk 
aan voorlichting m.b.t. drugsgebruik, de dorpsschouw 
en de in ontwikkeling zijnde dorpsvisie. En we hebben 
nog genoeg actiepunten welke we in het nieuwe jaar 
gaan oppakken, kortom onze vereniging staat niet stil. 
Het is fijn om te merken dat onze vereniging wat meer is 
gaan leven in ons dorp en onder onze leden. We zijn 
groeiende! 
Bedankt voor uw bijdrage in 2019 en we hopen geza-
menlijk met u van 2020 een net zo, dan wel niet beter 
jaar te maken dan dit jaar! Alle goeds voor 2020! 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

maandag 3 februari 
 

 

 

► GESLAAGDE TERUGKOPPELINGSAVOND DORPS-
VISIE VLAGTWEDDE 
Op donderdagavond 17 oktober was in PC Rendering de 
terugkoppelingsavond van Dorpsvisie Vlagtwedde 2020-
2030. Ruim 90 inwoners van Vlagtwedde waren tijdens 
deze bijeenkomst aanwezig. Onder leiding van  Anne Jan 
Toonstra (cabaretier, stand-upper, presentator, acteur 
en muzikant) werden de voorlopige resultaten van de 
meepraatsessies met de inwoners van Vlagtwedde 
gedeeld. Anne Jan Toonstra heeft aan de hand van foto’s 
en tekst een weerspiegeling laten zien hoe een buiten-
staander naar Vlagtwedde kijkt. Na deze weerspiegeling 
werden de resultaten van de meepraatsessies door de 
werkgroep gedeeld. Tevens werden er personen uit de 
zaal uitgenodigd om bij Anne Jan Toonstra aan tafel aan 
te schuiven om door te praten over de speerpunten van 
de werkgroep. De aanwezigen konden op posters met de 
speerpunten d.m.v. stickers aangeven waar het meest 
behoefte aan is in Vlagtwedde en wat opgenomen moet 
worden in de dorpsvisie. Deze opbrengst is teruggeven 
aan de werkgroep welke een dorpsvisie zal opstellen van 
de speerpunten waar volgens de inwoners de meeste 
vraag naar is. Uiteraard was er ook ruimte voor vermaak 
tijdens een Vlagtwedder dorpsquiz in de vorm van petje 
op / petje af en cabaret. Anne Jan Toonstra sloot de 
avond af met een fraaie muzikale ode aan Vlagtwedde. 
Aan het eind van 2019 is de dorpsvisie Vlagtwedde 2020 - 
2030 gereed. Vereniging van Dorps- 
belangen en de werkgroep dorps- 
visie Vlagtwedde kijken terug op  
een geslaagde avond! 
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► IN DIT NUMMER O.A.:  
 De kalender 

 Van het bestuur 

 Terugkoppelingsavond dorpsvisie Vlagtwedde 

 Comité 5 mei 2020 Vlagtwedde 

 Petitie Gemeentebelangen 

 Intocht Sinterklaas 

 Fietspad wordt doorgetrokken 

 Iets melden bij de gemeente Westerwolde 

 Dorpsschouw Vlagtwedde 
 
 

 

 

 

► COMITÉ 5 MEI 2020 IN VLAGTWEDDE 

De Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is (nog 
steeds) naarstig op zoek naar personen die zitting willen 
nemen in een “5 mei comité – Vlagtwedde”. Het is de 
bedoeling dat dit comité dinsdag 5 mei 2020 voor jong 
en oud activiteiten in Vlagtwedde gaat organiseren om 
zodoende aan het feit dat het 75 jaar geleden is dat 
Nederland werd bevrijd passende aandacht te beste-
den. Voelt u zich geroepen lid te willen worden van dit 
comité, dan vragen wij u dit kenbaar te maken. U kunt 
dit doen door een bestuurslid van Dorpsbelangen aan te 
spreken of door een mailtje te sturen naar info@ 
dorpsbelangenvlagtwedde.nl. We hopen zo op korte 
termijn een volwaardig comité van minimaal zeven of 
maximaal negen personen samen te stellen. 
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► TERUGBLIK INTOCHT SINTERKLAAS 
Zaterdag 23 november was het eindelijk zover. Sinter-
klaas en zijn pieten kwamen aan in Vlagtwedde. Dit jaar 
gebeurde er iets heel speciaals op deze dag. Baardpiet en 
Pietje Verliefd zijn namelijk getrouwd. Het was nog even 
spannend of de bruiloft wel door kon gaan, omdat de 
ringen waren vergeten, maar gelukkig had Sinterklaas de 
ringen bij zich. Samen met 210 kinderen hebben zij hun 
bruiloft gevierd in Partycentrum Rendering.  
Evenals voorgaande jaren leverde Dorpsbelangen (in 
samenwerking met de OVV) weer een organisatorische 
en financiële bijdrage aan de intocht van Sinterklaas.  

 

 

 

 

 

► NIEUWSBRIEF IN DE MAILBOX 
Graag attenderen wij u op het volgende. Wilt u als lid 
van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde deze 
nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, dan kan dat als 
wij uw mailadres mogen hebben. Stuur daartoe uw 
mailadres naar info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
 
 
 
 

► DORPSSCHOUW VLAGTWEDDE 
Donderdagochtend 10 oktober vond er in samenwer-
king 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, comple-
teerden 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 Vlagtwed-
de. In hoofdlijn kwam dit neer op de volgende zaken:  
1.   De (minder goede) onderhoudstoestand van wegen, 
fietspaden (waaronder de Wollinghuizerweg) en voet-
paden en de daaruit voortvloeiende gevaarlijke situaties 
voor de diverse verkeersdeelnemers; 
2. De veiligheidssituatie met betrekking tot de Barlager-
weg en het fietspad langs deze weg richting Parc Ems-
landermeer 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 maakt van deze 
schouw een verslag en in de bestuurs- en jaarverga-
dering van de Dorpsbelangen zal deze dorpsschouw vast 
en zeker aan de orde komen. Daarnaast zal de dorps-
schouw een agendapunt zijn in het jaarlijkse overleg 
met de bestuurders van de gemeente Westerwolde. 
Dorpsbelangen wil iedereen die, op welke manier dan 
ook, inbreng heeft gehad in deze dorpsschouw, daar-
voor hartelijk bedanken. Het bestuur heeft de indruk dat 
de communicatie richting de inwoners van Vlagtwedde 
steeds beter van de grond komt. 
 

► EEN GOEDE JAARWISSELING GEWENST……… 
Vanaf deze plaats wenst het bestuur van Dorpsbelangen 
Vlagtwedde u allen fijne kerstdagen, een goede en vei-
lige jaarwisseling en een erg voorspoedig begin van 2020. 
We hopen u in het nieuwe jaar weer te treffen. 
 

 
 

►ONDERTEKENEN PETITIE GEMEENTEBELANGEN 
Woensdag 27 november heeft Gemeentebelangen Wes-
terwolde 1137 handtekeningen aan de directie van 
ambulancezorg overhandigd. De partij wil dat in Vlagt-
wedde een 24-uurs ambulancepost wordt ingericht. Dit 
naar aanleiding van de berichten dat de  spoedeisende 
hulp bij het Refajaziekenhuis gaat verdwijnen en nu in de 
avond- en nachtelijke uren al verdwenen is. Daarom zijn 
zij begin oktober een online petitie gestart. Deze is maar 
liefst 1137 keer getekend. De Vereniging van Dorpsbe-
langen Vlagtwedde ondersteunt deze petitie van harte en 
zal haar zorg ook kenbaar maken bij de gemeente 
Westerwolde. De volledige informatie m.b.t. de inhoud, 
het ondertekenen en overhandigen van de petitie vindt u 
op: www.westerwoldeactueel.nl 
 
 
 

► IETS MELDEN BIJ DE GEMEENTE WESTERWOLDE 
Van tijd tot tijd worden de bestuursleden van Dorpsbe-
langen Vlagtwedde aangesproken door inwoners m.b.t. 
kleine onderhoudszaken binnen het dorp. Op zich is dit 
niet erg, maar graag wijzen wij u erop dat u ook vrij 
simpel rechtstreeks een onderhoudsgebrek bij de 
gemeente kenbaar kunt maken. Via de website van de 
gemeente kunt u op allerlei terreinen iets melden. De 
ervaring leert dat de gemeente binnen een aantal 
werkdagen contact opneemt om een en ander met u te 
bespreken. Via de homepage van www.westerwolde.nl 
vindt u de link. Maar zaken bij het bestuur van Dorps-
belangen melden kan ook nog steeds …….. 

 

 

 

 

 

► FIETSPAD WORDT DOORGETROKKEN 
Als Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde zijn wij 
erg blij dat op niet al te lange termijn het fietspad langs 
de Barlagerweg richting het zwembad wordt doorgetrok-
ken naar de ingang van sportpark De Barlage. We hopen 
dat deze verlenging van het fietspad de veiligheid van de 
fietsers bevordert en dat er nu en in de toekomst op de 
goede manier gebruik van het fietspad wordt gemaakt. 
 

 

 

 

http://www.westerwolde.nl/

