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NIEUWSBRIEF
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN

►DE KALENDER
ma. 11 jan.
ma. 8 mrt.

nieuwsbrief jrg. 3 – nr. 1 komt uit
nieuwsbrief jrg. 3 – nr. 2 komt uit

► EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2021 GEWENST
Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde wenst haar leden en alle overige inwoners van
Vlagtwedde en directe omgeving een gezond en voorspoedig 2021. Hopelijk treffen we elkaar (hoe en waar dan
ook) binnenkort weer.

► BESTUURSLEDEN DORPSBELANGEN GEZOCHT
Dorpsbelangen Vlagtwedde is op zoek naar enthousiaste
bestuursleden! Onze vereniging is een constructief, gezellig en hecht team van momenteel vijf betrokken inwoners. Naast de activiteiten die we organiseren, vertegenwoordigen we de belangen van het dorp naar de gemeente Westerwolde toe en in diverse andere situaties. Ook
onderhouden we contacten met de andere verenigingen
en stichtingen in het dorp, om ervoor te zorgen dat Vlagtwedde een actief dorp is en blijft, met vele voorzieningen
en een bruisend dorpsleven.
We zoeken naar personen die bereid zijn om zich in te
zetten voor de belangen van het dorp, die zijn of haar
talent wil inzetten en die een netwerk heeft of bereid is te
investeren in een netwerk in Vlagtwedde. Communicatieve vaardigheden of organisatorische kwaliteiten en
motiverend vermogen zijn belangrijke competenties.
Natuurlijk kun je altijd meer of minder tijd in vrijwilligerswerk stoppen, maar voor deze functie moet je
rekening houden met een tijdsinvestering van gemiddeld
8 uur per maand. Dit betreft o.a. het voorbereiden van de
maandelijkse vergadering, het bezoeken van bijeenkomsten, het onderhouden van contacten, reageren op
stukken, afstemming met medebestuursleden en het
mede organiseren van activiteiten.
Ben jij of ken jij iemand die aan dit profiel voldoet en die
het wel ziet zitten of die het op zijn minst een overweging
waard vindt? Neem dan contact op met onze voorzitter,
Coba Lubben. Na aanmelding kan in een gesprek dan
bekeken worden in hoeverre en op welke manier er qua
taakverdeling inhoud kan worden gegeven aan de functie.
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► VAN HET BESTUUR
Met veel plezier presenteren wij u het eerste nummer
van de derde jaargang van onze tweemaandelijkse
nieuwsbrief. In de hoop dat u de feestdagen en de jaarwisseling op een leuke en gezonde manier bent doorgekomen, hopen wij ook in 2021 onze leden op een
goede manier op de hoogte te houden van de meest
recente zaken die op het pad van Dorpsbelangen Vlagtwedde komen.
In dit nummer treft u een verslag aan van de eind
november gehouden dorpsschouw. Op tal van zaken
hebben we intussen van de gemeente al een reactie
gehad, maar vanwege de coronamaatregelen is het
bestuur nog niet in de gelegenheid geweest deze te
bespreken. Zodra die mogelijkheid er wel is zullen we
dat gaan doen en de uitkomsten ervan met u delen.
In maart komen we met de volgende nieuwsbrief en we
hopen in dat nummer een aantal actuele zaken met u te
delen. Maar blijf in die tussentijd vooral gezond …….
Coba Lubben, voorzitter

► SUBSIDIE DUURZAAM OMGAAN MET REGENWATER
Regen- en ander hemelwater is schoon water. U kunt dit
water afkoppelen. Afkoppelen betekent dat het regenwater van uw dak of ander verhard oppervlak niet
langer direct in het riool verdwijnt. U kunt hiervoor subsidie aanvragen die door de gemeente Westerwolde uit
het jaarlijks beschikbare budget op volgorde van binnenkomst wordt verstrekt. De hoogte van de subsidie is
afhankelijk van de grootte van het af te koppelen oppervlak. Voor de eerste 150 m² is € 400,00 beschikbaar.
Boven de 150 m² bedraagt het subsidiebedrag € 2,50
per m² met een maximum van € 5000,-. Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente Westerwolde: www.westerwolde.nl / regenwater
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► DANK VOOR VERKREGEN MAILADRESSEN

► DORPSSCHOUW VLAGTWEDDE 2020

Tegelijk met het versturen van de “Dorpsvisie Vlagtwedde 2020 – 2030” en (voor sommigen) de nota voor de
contributie van onze vereniging, vroegen wij u nogmaals
ons uw mailadres te verstrekken voorzover dat nog niet
was gebeurd. Veel leden gaven aan deze laatste oproep
gehoor, zodat wij ons adressenbestand wat dit betreft
weer behoorlijk hebben kunnen updaten.
Dank daarvoor en naar alle waarschijnlijkheid hebben ook die leden nu
deze nieuwsbrief in hun mailbox
gevonden. Het aanleveren van
mailadressen kan nog steeds bij
het secretariaat van Dorpsbelangen
Vlagtwedde (info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl)

Maandagochtend 30 november vond in samenwerking
met de gemeente Westerwolde de “Dorpsschouw Vlagtwedde - 2020” plaats. Van de kant van de gemeente
waren gebiedsregisseur mevr. Nina Heeres en dhr. Wilco Prigge aanwezig. Omdat de groep niet groter dan vier
personen mocht zijn, vertegenwoordigden alleen Wilma
Arnoldus en Harm Jan Pleiter de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde. Gelukkig hadden tal van inwoners
uit het dorp de moeite genomen zaken voor deze
dorpsschouw aan te dragen, zodat er een lijst van ruim
dertig kleinere en grotere onderwerpen aan de orde
konden komen. Op de fiets werd er een rondje door het
dorp gemaakt en zodoende werden er veel van de
aangedragen knelpunten bezocht en uitvoerig bekeken.
In hoofdlijn kwam dit neer op de volgende zaken:
1. De (minder goede) onderhoudstoestand van wegen,
fietspaden en voetpaden en de daaruit voortvloeiende
gevaarlijke situaties voor de verschillende verkeersdeelnemers;
2. De verkeersproblematiek m.b.t. de Wilhelminastraat.
Veel inwoners ervaren (zo blijkt uit de inventarisatie)
overlast van het vele, grote en soms te hard rijdende
verkeer, waarbij de diverse oversteekplaatsen en voorrangssituaties als gevaarlijk worden beschouwd.
3. De problematiek m.b.t. de leegstand van woningen
aan de Oostersingel en Slotlaan;
4. De mogelijkheid tot realisatie van woningbouw op
locaties die daarvoor bestemd zijn (o.a. Boermarke 3);
Daarnaast werden nog verschillende, kleinere specifieke
situaties (zoals o.a. informatie- en verkeersborden) benoemd. De gebiedsregisseur maakt van deze schouw
een verslag en in de bestuurs- en jaarvergadering van de
Dorpsbelangen zal deze dorpsschouw hopelijk t.z.t. aan
de orde komen. Daarnaast zal de dorpsschouw een
agendapunt zijn in het overleg met de bestuurders van
de gemeente Westerwolde.

►AED’S IN VLAGTWEDDE
Met subsidiegelden, verkregen van de Eems Dollard Regio (EDR) en de Gemeente Westerwolde, heeft de Stichting Hartveilig Westerwolde het aantal beschikbare AED’s
in de gemeente kunnen uitbreiden. In totaal zijn in de
afgelopen maanden twintig extra AED’s aan het netwerk
in Westerwolde toegevoegd, waarbij de beschikbaarheid
van AED’s voor burgerhulpverleners in de openbare
ruimte is toegenomen van 26 naar 46.

Graag geven wij u een overzicht van de negen aangemelde AED’s in Vlagtwedde en directe omgeving die 7 x
24 uur bereikbaar zijn. Daarnaast is er nog een aantal
AED’s dat alleen bij openingstijden van bv. een winkel,
sportvereniging of huisartsenpost beschikbaar is.
* Dr. P. Rinsemastraat 7b, naast de ingang van de biblioTheek (zie bovenstaande foto);
* Wilhelminastraat 35a, bij de jeugdsoos Bthere;
* Schoolstraat 86 (Badweg), bereikbaar aan het begin
(rechts vanaf de Schoolstraat) van de Badweg;
* Wischmei 4b, bij de sporthal links naast de hoofdingang;
* Irenestraat 58, via BHV van De Bölderborg;
* Wollinghuizerweg 164, naast de voordeur aan de zijkant van de woning;
* Heuvelweg 1 - (Parc Emslandermeer), aan de woning
bij de slagboom;
* Smeerling 11, achter boerderij / kantoor Natuurmonumenten;
* Wedderstraat 39, bij de ingang van de werkplaats van
waterschap Hunze en Aa’s.
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Dorpsbelangen is iedereen, op welke manier dan ook,
zeer erkentelijk voor het meedenken en aandragen van
zaken. Het bestuur denkt dat onderwerpen, die normaliter tijdens de jaarvergadering aan de orde komen, op
deze manier ook terecht komen daar waar ze het best
besproken en aangepakt kunnen worden, namelijk bij
de bestuurders en ambtenaren van de gemeente Westerwolde.
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