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►DE KALENDER 

ma. 09 nov. Bestuursvergadering VvDV (ovb) 
wo. 11 nov. Sint-Maarten in Vlagtwedde 
ma. 23 nov. Dorpsschouw Vlagtwedde 
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VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE 
Secretariaat: Kromme Elleboog 5 – 9541 BS Vlagtwedde 

www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 

► VAN HET BESTUUR 
Hoewel ook wij als bestuur van Dorpsbelangen sinds de 
zomervakantie weinig tot geen activiteiten hebben kun-
nen ontplooien, presenteren wij u met veel plezier deze 
vijfde en laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar.  
Gelukkig hebben we wel de (papieren) dorpsvisie de 
afgelopen weken bij alle leden in de bus kunnen laten 
glijden. We hopen dat u dit document in alle rust tot u 
kunt en wilt nemen. Van de kant van het bestuur zullen 
we ons beraden hoe we hopelijk de komende tijd tot 
een concrete uitwerking van dit in onze ogen waarde-
volle plan zullen komen. Mocht u op voorhand willen 
reageren op deze dorpsvisie, dan kunt u te allen tijde – 
hoe dan ook – contact opnemen met het bestuur. 
Rest ons nog u allen, ondanks de heersende proble-
matiek, goede en gezonde laatste weken van het jaar te 
wensen. We treffen elkaar vast en zeker weer…….. 

Coba Lubben, voorzitter 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

maandag 4 januari 
 

 

 

► SINT-MAARTEN EN SINTERKLAASINTOCHT  
Nu de periode van de kinderfeesten weer is aange-
broken, hierbij in het kort de stand van zaken. 
Nadat eind oktober de Halloween-optocht in het dorp 
vanwege de coronamaatregelen geen doorgang kon vin-
den, mogen kinderen op 11 november “gewoon” met hun 
lampionnen langs de deuren gaan. Zolang er van over-
heidswege geen verbod op deze traditie komt, zullen de 
winkeliers in Vlagtwedde in ieder geval hun medewerking 
verlenen. Voor deze gang langs de deuren worden wel 
algemene richtlijnen (zie Westerwolde Actueel) aange-
geven, welke hopelijk goed in acht worden genomen. 
Voor de Sinterklaasintocht is er dit jaar geen vergunning 
afgegeven. Een en ander betekent dat het organisatie-
comité nog druk doende is een alternatief hiervoor te 
bedenken. Wat dat wordt is bij het verschijnen van deze 
nieuwsbrief nog niet bekend. Wat dit betreft verwijzen wij 
u dan ook graag naar de regionale pers, die hier de 
komende weken ongetwijfeld over zal berichten. 
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► DORPSSCHOUW VLAGTWEDDE 

Maandagmiddag 23 november  wordt er andermaal 
een “Vlagtwedder Dorpsschouw” georganiseerd. Een 
dorpsschouw houdt in dat er door ambtenaren van de 
gemeente Westerwolde samen met bestuursleden van 
Dorpsbelangen Vlagtwedde in het dorp ter plekke zal 
worden gekeken naar problematiek in de meest brede 
zin van het woord. Helaas kunnen hier dit jaar i.v.m. de 
coronamaatregelen geen inwoners vanuit het dorp bij 
aanwezig zijn. Uiteraard bestaat er voor de inwoners 
van Vlagtwedde wel de mogelijkheid zaken voor deze 
dorpsschouw in te brengen. Als u vóór  22 november 
a.s. een mailtje stuurt of een bestuurslid van Dorps-
belangen aanspreekt, dan wordt uw  probleem meege-
nomen. De mail kan gestuurd worden naar: 

info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

► ONDERSTEUNING VOOR INWONERS-
INITIATIEVEN 
Dat u kunt genieten van uw woon- en leefomgeving 
vinden wij als gemeente Westerwolde belangrijk. Voor-
zieningen, zoals parken of een dorpshuis zijn belangrijk 
voor de leefbaarheid in uw buurt. Maar ook de contacten 
tussen buren en een gevoel van veiligheid bepalen of u 
ergens prettig woont. Dit willen wij samen met u behou-
den en verbeteren. Heeft u een initiatief dat ten goede 
komt aan de leefbaarheid in uw woon- en leefomgeving? 
Maar mist u nog een stukje financiering? Wellicht komt 
uw initiatief in aanmerking voor een subsidie uit het fonds 
Leefbaar Westerwolde. Kijk voor meer informatie op: 

westerwolde.nl/fonds-leefbaar-westerwolde 
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 ► VERKOOP VLAGTWEDDER VLAG GESTART 
Begin juli van dit jaar is door de Vereniging van Dorps-
belangen Vlagtwedde het winnende ontwerp van de 
Vlagtwedder vlag gepresenteerd. Dit ontwerp werd 
aangeleverd door Bart Pleiter en hij mocht zelf de vlag 
ten top hijsen op het schoolplein van MFA ’t Aambeeld. 
Nu is het zover dat de vlag in twee formaten te koop 
wordt aangeboden. Het direct kopen van de vlag is al 
vanaf 1 oktober mogelijk bij Blokker Vlagtwedde. De 
kleine vlag (100 x 70 cm.) kost € 14,95 en de grote vlag 
(100 x 150 cm.) kost € 19,95. Voor dezelfde prijs kan de 
vlag tot 1 januari ook besteld worden bij de Vereniging 
van Dorpsbelangen Vlagtwedde. Men kan één of meer-
dere vlaggen bestellen door een mailtje te sturen naar 
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl  De bestelde vlaggen 
zullen, indien voorradig, zo snel mogelijk geleverd 
worden. Indien de vlaggen niet meer voorradig zijn, 
streeft Dorpsbelangen er naar deze binnen zes weken te 
leveren. Dorpsbelangen heeft op dit moment nog 
enkele vlaggen op voorraad. Een ieder die met spoed 
een vlag nodig heeft (bv. om als cadeau weg te geven) 
wordt verzocht dit eveneens via bovenstaand mailadres 
kenbaar te maken. Na 1 januari zullen de dan bestelde 
vlaggen bij Dorpsbelangen Vlagtwedde twee euro per 
stuk duurder worden.  
 

► RABO-BANK CLUBSUPPORT 
Evenals voorgaande jaren heeft de Vereniging van 
Dorpsbelangen Vlagtwedde weer meegedaan aan de 
RABO ClubSupport. Door deelname aan deze actie kan 
een vereniging, club of stichting sponsorgeld verwerven 
middels stemmen van de leden van de bank. Dit keer 
kreeg Dorpsbelangen een mooie bijdrage van € 386,41. 
Iedereen die gestemd heeft op onze vereniging willen 
we daarvoor dan ook hartelijk bedanken. 
 
 

 

►DORPSVISIE EN CONTRIBUTIENOTA’S DE DEUR 
UIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de maand oktober is er door het bestuur van onze 
vereniging hard gewerkt om voor elkaar te krijgen dat 
alle leden een papieren versie van de “Dorpsvisie 
Vlagtwedde 2020 – 2030” in de bus kregen. Mede door 
het coronavirus had deze verspreiding enige vertraging 
opgelopen, maar we denken dat iedereen nu in het bezit 
is van de dorpsvisie. Zodra de tijd het weer toelaat zullen 
we de dorpsvisie nog officieel presenteren en het 
document ook met de bestuurders van de gemeente 
Westerwolde delen. Hierbij en in overleg is het belangrijk 
te bepalen welke zaken uit de dorpsvisie prioriteit 
krijgen. Wat dit betreft houden we u op de hoogte. 
Tegelijkertijd hebben die leden die niet via automatische 
incasso hun contributie betalen een nota gekregen om 
deze te voldoen. Uiteraard hopen we dat het geld z.s.m. 
wordt overgemaakt. Daarnaast zat er voor een aantal 
leden wat de contributie nog een herinneringsnota in de 
envelop. We rekenen erop dat ook deze op korte termijn 
wordt voldaan. 
In de bijgevoegde brief stond ook nog een oproep als lid 
uw mailadres aan de Vereninging van Dorpsbelangen ter 
beschikking te stellen. Dit om zaken zoals bv. deze 
nieuwsbrief op een snelle en eenvoudige manier met u te 
delen. We hopen dat we veel mailadressen binnen 
krijgen. 
 

 
 
 

► ENQUÊTE OPENBAAR VERVOER PROVINCIE 
GRONINGEN 
In het kader van het onderzoekssemester aan de Hanze-
hogeschool is een tweetal studenten aan het onderzoe-
ken hoe het is gesteld met de mobiliteit op het Groninger 
platteland, met name gericht op het openbaar vervoer. 
Ook het dorp Vlagtwedde staat hierbij centraal. De 
studenten hebben gevraagd of de Vereniging van Dorps-
belangen Vlagtwedde wil helpen bij het uitzetten van 
deze enquête. Daaraan verlenen wij graag onze mede-
werking en bij deze nieuwsbrief vinden de leden van 
onze vereniging dan ook een link naar de enquête. We 
hopen dat  
deze veel wordt 
ingevuld en op- 
gestuurd. Het  
invullen kost 
ca. 5 minuten. 
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