VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE
Secretariaat: Kromme Elleboog 5 – 9541 BS Vlagtwedde
www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl
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NIEUWSBRIEF
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN

►DE KALENDER
ma. 6 april
za. 11 april
vr. 17 april
ma. 20 april
ma. 4 mei
di. 5 mei
za. 9 mei
ma. 11 mei
ma. 1 juni

Nieuwsbrief 6 komt uit
Oud papier verzamelen
Zwerfvuilactie in Vlagtwedde (18.30 uur)
Bestuursvergadering VDV / gesprek B&W
Dodenherdenking (aan de Kerkstraat) OVB
Viering Bevrijdingsdag in Vlagtwedde
Oud papier verzamelen
Bestuursvergadering VDV
Nieuwsbrief 7 komt uit

► JAARVERGADERING VERENIGING VAN DORPSBELANGEN UITGESTELD
Helaas heeft de jaarvergadering van de Vereniging van
Dorpsbelangen Vlagtwedde op 31 maart jl. geen doorgang kunnen vinden. Dit in verband met de Coronacrisis.
Dit betekent dat de jaarvergadering tot nader order is
uitgesteld. Zodra de mogelijkheid zich voordoet deze
vergadering alsnog te organiseren, dan zullen wij een
nieuwe datum met u communiceren. De leden die per
post een uitnodiging / agenda voor de geplande vergadering van 31 maart hebben ontvangen, wordt gevraagd
deze te bewaren. De leden waarvan wij het mailadres
niet hebben (zie ook hieronder), worden gevraagd de
sociale media en de regionale pers goed in de gaten te
houden wanneer in de loop van dit jaar de algemene
ledenvergadering wel wordt gehouden.
Een en ander betekent ook dat de presentatie van het
ontwerp voor de Vlagtwedder vlag voor onbepaalde tijd
wordt uitgesteld. Voor de inzenders (waaronder de vele
jeugd van de basisscholen en de kinderopvang) dus nog
even in spanning afwachten……..

►MAILADRESSEN LEDEN GEVRAAGD
De Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft op
dit moment ongeveer 430 leden. Nog niet van de helft
van dit aantal leden beschikken we over een e-mailadres.
En dat is op zich jammer, want via de mail kunnen we u
sneller, maar ook zeer zeker goedkoper bereiken. Het
versturen van zaken per post kost ons als vereniging veel
geld. Geld dat we ook op een andere manier kunnen
gebruiken. Daarom, krijgt u deze nieuwsbrief (nog) niet in
uw mailbox, maar u leest deze nu wel via bijvoorbeeld
onze website, dan verzoeken wij u uw mailadres door te
geven aan onze vereniging. Het mailadres is
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl Daarnaast zullen wij
in de loop van 2020 bij alle leden zonder mailadres aan
de deur komen met de vraag het mailadres te mogen
hebben. Maar dit nadat de Coronacrisis achter de rug is.
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► VAN HET BESTUUR
Hierbij ontvangt u al weer onze tweede nieuwsbrief
van 2020. Een nieuwsbrief die gezien de huidige situatie heel anders is vormgegeven. Geen terugblikken op
samenkomsten of vooruitzichten op geplande activiteiten, deze zijn helaas allemaal afgelast. Natuurlijk vinden we dit erg jammer en hopen dit alles op een later
moment te kunnen plannen. Maar onze gezondheid en
dat van u allen is op dit moment het belangrijkste wat
telt. Daarom, houdt u alstublieft aan de regels welke
zijn opgesteld en zorg voor elkaar. Kijk in uw buurt of u
wellicht iets voor iemand kunt betekenen in deze
moeilijke tijd. Wij wensen u veel sterkte in deze
moeilijke tijd en blijf gezond!

► WERKZAAMHEDEN IN / ROND VLAGTWEDDE
De gemeente Westerwolde gaat de komende tijd in
Vlagtwedde en directe omgeving een aantal werkzaamheden uitvoeren. Zo zal de Barlagerweg van een
nieuwe slijtlaag worden voorzien en zullen er aan de
Hogebrugweg, tussen de Wollinghuizerweg en Wollingboerweg, aan beide zijden grasbetonstenen aangebracht worden. Aan de J. Buiskoolweg wordt het beton
gerepareerd. Tevens wordt er nog gekeken naar een
goede oplossing voor het voetpad langs de Kerkstraat.
Hierover zou overleg plaatsvinden met het bestuur van
Dorpsbelangen Vlagtwedde, maar dit is gelet op het
huidige sociale verkeer voor onbepaalde tijd uitgesteld.

► AVOND4DAAGSE VLAGTWEDDE UITGESTELD
De Avondvierdaagse Vlagtwedde, die gepland stond
voor 12 t/m 15 mei, is verschoven naar de data 1 t/m
4 september 2020. Nadere informatie over de voorinschrijving volgt.

►IN DIT NUMMER O.A.:
De kalender
Van het bestuur
Inning achterstallige contributie
Mailadressen leden gevraagd
Aanleg fietspad naar De Barlage
Ontwerp omgevingsvisie Westerwolde
Festiviteiten 5 mei Vlagtwedde
Herdenking 4 mei
Zwerfvuilactie in Vlagtwedde (vr. 17-04-2020)
De volgende nieuwsbrief verschijnt
maandag 1 juni
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►AANLEG RESTEREND FIETSPAD IN VOLLE GANG

► FESTIVITEITEN 5 MEI IN VLAGTWEDDE ……….

Onlangs is men aan de Spetsebrugweg begonnen met
de aanleg van het (resterende) fietspad tussen de Laan
van Westerwolde en de inrit van sportpark De Barlage.
Als Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde verheugt
het ons zeer dat er nu een goede verbinding voor
fietsers richting de plaatselijke voetbalvelden en Parc
Emslandermeer (met nog wel een oversteek van de
Spetsebrugweg) tot stand komt. Hopelijk wordt er in de
toekomst veel en goed gebruik van het pad gemaakt.

Op de valreep was het gelukt om in Vlagtwedde een 5
mei-comité tot stand te brengen. Dit comité bestaat uit
Albertha Weizenbach – Gina Rendering – Esther v.d.
Bund – Haika Kuil – Heerke Beukema – Ronald Koskamp
– Henk Vieregge – Harm Jan Pleiter . Het comité slaagde
erin om in korte tijd een volwaardig dagprogramma samen te stellen. Maar helaas moet het comité om de
voor een ieder bekende reden een streep door het
programma zetten. Wel heeft het comité “Vijf mei –
Vlagtwedde” zich voorgenomen het programma op een
ander moment te doen laten plaatsvinden. U hoort van
ons. Immers, wat in het vat zit verzuurt niet !!

foto

► FIETSKLUIZEN GEPLAATST IN VLAGTWEDDE

►ONTWERP OMGEVINGSVISIE WESTERWOLDE
Het ontwerp Omgevingsvisie Westerwolde is een integrale langetermijnvisie die zich richt op de hele breedte
van de fysieke leefomgeving. Uitgaande van de gehele
leefomgeving kunnen in een omgevingsvisie accenten
worden gelegd en prioriteiten worden gesteld. In het
ontwerp Omgevingsvisie Westerwolde is hieraan invulling gegeven. Het ontwerp Omgevingsvisie Westerwolde
ligt van 12 maart 2020 tot en met 22 april 2020 voor
een ieder op de volgende wijze ter inzage: Tijdens de
openingsuren in de gemeentehuizen in Wedde en
Sellingen of via westerwolde.nl/plannen-procedure Tijdens de terinzagetermijn is het mogelijk om een zienswijze over het ontwerp Omgevingsvisie Westerwolde,
bij voorkeur schriftelijk, in te dienen bij de gemeenteraad van Westerwolde, postbus 14, 9550 AA Sellingen of
via gemeente@westerwolde.nl

► ZWEMBAD PARC EMSLANDERMEER
Onlangs is het rapport gepresenteerd m.b.t. onderhoudsstaat van de drie zwembaden in de gemeente
Westerwolde. Dit rapport en de voorstellen m.b.t. dit
rapport zullen besproken in de eerstvolgende raadscommissie- en gemeenteraadsvergadering van Westerwolde. Zo is er o.a. het voorstel om met de hulp van een
extern bureau de aankoop van het zwembad Emslandermeer met de betrokken partijen uit te werken. Dit
voorstel moet dan 24 juni a.s. gereed zijn.
De conclusie in het opgestelde rapport m.b.t. het
zwembad van Parc Emslandermeer willen we u niet
onthouden. Het zwembad (met aanverwante ruimten)
verkeert volgens de onderzoekers in een matige tot
slechte staat van onderhoud. Dit geldt zowel voor de
gebouwelementen als de waterbehandelingsinstallaties.
Het volledige rapport m.b.t. het zwembad vindt u op
https://www.westerwolde.nl/vergaderingen/20200408/
commissievergadering
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Onlangs zijn er vier fietskluizen geplaatst bij halte “De
Marke” in Vlagtwedde. Reizigers kunnen daarin hun
fiets veilig en beschut parkeren voordat ze op de bus
stappen. In de kluis zit ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Het zijn de laatste fietskluizen die zijn
geplaatst als proef van de provincies Groningen en
Drenthe. Het betreft hier een pilot van de provincie
Groningen om te kijken of dit een succes is en of er
gebruik van gemaakt wordt. Het stallen van een
fiets kost 5 cent per uur en maximaal 75 cent per dag en
kan met een app op de smartphone worden geregeld.

foto Tedo Swarts

► DODENHERDENKING VLAGTWEDDE AFGELAST
Maandag 4 mei zou op de hoek van de Schoolstraat –
Kerkstraat bij het monument de jaarlijkse Dodenherdenking plaatsvinden. Vanwege de afgekondigde maatregelen van de regering m.b.t. groepsvorming tot 1 juni
a.s. gaat deze herdenking dit jaar op 4 mei niet door. Of
er in de loop van dit jaar nog een aangepaste herdenking komt is de vraag. Het ligt voor de hand dat de
volgende herdenking op 4 mei 2021 zal plaatsvinden.

► ZWERFVUILACTIE GAAT NIET DOOR
De voor vrijdagavond 17 april vastgestelde zwerfvuilactie gaat niet door. Wanneer de actie nu plaatsvindt is
op dit moment nog niet bekend. In alle redelijkheid
moeten we misschien vaststellen dat de zwerfvuilactie
(opnieuw) met een jaar wordt uitgesteld.
ONDANKS ALLES WENST HET BESTUUR
VAN DE VERENIGING VAN DORPSBELANGEN
VLAGTWEDDE U ALLEN PRETTIGE PAASDAGEN
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