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►DE KALENDER
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Bestuursvergadering VvDV
Drive-in bioscoop Onstwedderweg (21.00 u.)
Bestuursvergadering VvDV

► DORPSVISIE VLAGTWEDDE 2020 - 2030
De Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde heeft het
initiatief genomen om een dorpsvisie op te stellen samen
met èn voor de inwoners van Vlagtwedde. Na het
samenstellen van een werkgroep van verschillende
disciplines, mee-praat-sessies en een terugkoppelingsavond onder leiding van Anne Jan Toonstra, is er de
afgelopen periode hard gewerkt aan de definitieve versie
van de dorpsvisie.
De bedoeling was om de dorpsvisie te presenteren en uit
te reiken tijdens de algemene ledenvergadering van de
Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde. Helaas is
inmaart jl. de algemene ledenvergadering geannuleerd
i.v.m. het Coronavirus en was het niet mogelijk de
dorpsvisie te presenteren. Omdat het belangrijk is de
dorpsvisie te delen met de inwoners en stakeholders van
Vlagtwedde is hiervoor een participatieplan opgesteld en
is ervoor gekozen om dit mede digitaal te verzorgen. Alle
leden van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde
ontvangen de komende periode een originele versie in de
brievenbus en de dorpsvisie wordt aangeboden aan de
stakeholders. De Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is blij het document met de leden en alle
stakeholders te kunnen delen en zet zich de komende
jaren samen met hen in voor de uitwerking van de
punten in dit plan. De Dorpsvisie Vlagtwedde is in
samenwerking met Groninger Dorpen gerealiseerd.
Hiernaast ziet u de voorkant van de dorpsvisie. Het
document is in z’n geheel te vinden op de website van de
vereniging via onderstaande link.

► VAN HET BESTUUR
Met veel plezier bieden wij u bij deze – iets later dan
gepland – de vierde nieuwsbrief van dit kalenderjaar
aan. Na een enigszins lange “zomerstop” heeft ook het
bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde de draad weer opgepakt en bereidt zich voor op
een intensief najaar. Zo zullen we er voor zorgen dat
binnenkort bij alle leden de “Dorpsvisie 2020 – 2030”
in de bus valt, met daarbij de factuur voor de contributie en de vraag om meer, voor ons nog onbekende
mailadressen. Wat dit laatste betreft hopen we dat u
aan deze oproep gehoor geeft, want des te gemakkelijker wordt het voor ons zaken via de digitale
snelweg met u te delen. Verder hopen we de jaarlijkse
dorpsschouw te organiseren, waarbij uw medewerking
en inbreng binnenkort gevraagd zal worden. Daarnaast
hopen wij met het college van B & W van de gemeente
Westerwolde tot overleg te komen. En dan willen we
ook nog proberen de Vlagtwedder vlag te koop aan te
bieden. Kortom, er is genoeg werk aan de winkel,
waarbij we uw steun voortdurend kunnen gebruiken.
Coba Lubben, voorzitter

https://www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl/37-dorpsvisievlagtwedde-2020-2030

►ENIGE WETENSWAARDIGHEDEN ……….
* Onlangs is op aandringen van Dorpsbelangen Vlagtwedde de veiligheid aan het begin van het fietspad langs
de Barlagerweg verbeterd. Door het leggen van klinkers
zijn de putdelsels nu (beter) in het wegdek verwerkt.
*Eind juli is er door de gemeente Westerwolde een kapvergunning voor acht eikenbomen aan de Kerkstraat
aangevraagd. Dit na het verzoek van de VvDV het
voetpad langs deze straat beter begaanbaar te maken.
* Onlangs is men begonnen met het aanleggen van een
nieuwe toegangsweg voor het bedrijventerrein aan de
Feenselweg.
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► KINDEREN VAN TWEE TOT VIER JAAR WELKOM OP

► ONTWERP VLAGTWEDDER VLAG IS BEKEND

PEUTEROPVANG IN WESTERWOLDE!
De gemeente Westerwolde biedt peuteropvang aan alle
kinderen in de gemeente van twee tot vier jaar. Op de
peuteropvang spelen kinderen met elkaar en ontdekken
ze nieuwe dingen. Dat is goed voor hun ontwikkeling.
Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat alle kinderen, als voorbereiding op de basisschool, naar de
peuteropvang gaan. En dat kan in Westerwolde: in
vrijwel elk dorp is peuteropvang aanwezig.
Voor wie is peuteropvang?
Peuteropvang is voor alle kinderen van twee tot vier jaar
die in de gemeente Westerwolde wonen. Kinderen kunnen twee dagdelen van vier uren naar de peuteropvang.
Dat is dus acht uren per week spelen, leren en ontwikkelen.
Voor- en vroegschoolse educatie
Op elke peuteropvang in Westerwolde is er voor- en
vroegschoolse educatie (vve). Kinderen die een extra
steuntje nodig hebben mogen vier dagdelen naar de
peuteropvang in plaats van twee. Daardoor krijgen ze
extra veel activiteiten aangeboden. En dat is goed voor
hun ontwikkeling. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling. Kinderen oefenen in praten en luisteren en ze
leren nieuwe begrippen.De
pedagogisch medewerkers
werken met speciale vveprogramma’s. Zij kijken per
kind wat het al kan en waar het kind extra stimulans
nodig heeft. Ouders van kinderen met een vve-indicatie
hoeven voor de extra uren peuteropvang niet te betalen.
Aanmelden voor peuteropvang
De gemeente Westerwolde roept ouders en verzorgers
op om vooral gebruik te maken van de mogelijkheid van
peuteropvang. Verschillende kinderopvangorganisaties
bieden deze peuteropvang aan. Ouders en verzorgers
kunnen hun kind inschrijven bij de peuteropvang van
hun keuze. Dat kan per telefoon of per e-mail. Het is ook
altijd mogelijk om vooraf een bezoek te brengen aan de
peuteropvang. Meer informatie en een overzicht van
alle aanbieders is te vinden op:
westerwolde.nl/peuteropvang-westerwolde.

Donderdagavond 2 juli jl. vond op het plein bij MFA ’t
Aambeeld de prijsuitreiking van de ontwerpwedstrijd
van de Vlagtwedder vlag plaats. Gedurende de maand
februari werden de inwoners van Vlagtwedde (en
daarbuiten) in de gelegenheid gesteld een ontwerp voor
de vlag in te leveren. De jury, bestaande uit Trijn de
Vries, Gerbert Schoot en Antonia Tonnis, vond bijgevoegd ontwerp de beste vlag voor Vlagtwedde. Het
ontwerp werd ingeleverd door Bart Pleiter. Als prijs
kreeg hij de eerste Vlagtwedder vlag aangeboden. Bij de
jeugd werd het ontwerp van Bentley Potze als beste
beoordeeld. Hij kreeg zijn ontwerp op een mok met
daarop afgebeeld zijn eigen ontwerp van de vlag. Ook
Marin v.d. Schuur en Edo Auke Meijer viel dit geschenk
ten deel. Totaal waren er 83 inzendingen, hetgeen als
een erg mooi aantal kan worden beschouwd. Dorpsbelangen Vlagtwedde wil dan ook iedereen die deelgenomen heeft, bedanken voor de inzending van een
ontwerp.

► ………………….
……………

► OPROEP AAN ALLE VLAGTWEDDERS
Zoals u vast en zeker met eigen ogen heeft kunnen
constateren is het onderhoud van de straat(randen), de
voetpaden en de fietspaden in Vlagtwedde en directe
omgeving op dit moment van een matige kwaliteit. Dit
probleem hebben wij op verschillende manieren bij de
gemeente Westerwolde neergelegd. Echter, het onderhoudsniveau is de laatste jaren behoorlijk teruggeschroefd. Daarom willen wij een oproep doen aan alle
Vlagtwedders de straat(rand), de stoep en eventueel het
fietspad in de directe nabijheid van de woning van een
stukje onderhoud te voorzien. Het lijkt ons een kleine
moeite en het komt ten goede aan ons dorp.
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