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►DE KALENDER 

ma. 3 mei nieuwsbrief jrg. 3 – nr. 3 komt uit 
ma. 5 juli nieuwsbrief jrg. 3 – nr. 4 komt uit 

       VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE                    mei 2021 – jaargang 3 – nummer 3      

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

www.dorpsbelangenvlagtwedde.nl 
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl 

► VAN HET BESTUUR 
Voor u ligt al weer de nieuwe editie van onze nieuws-
brief. De afgelopen periode hebben we niet stil gezeten 
en zijn we volop in ontwikkeling. We hebben drie be-
oogde nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen die 
met ons mee zullen gaan draaien en hopelijk in onze 
Algemene Ledenvergadering, welke we hopen te hou-
den in het najaar, bevestigd zullen worden. Er zijn nieu-
we projecten in ontwikkeling, waar we u hopelijk snel 
van op de hoogte kunnen stellen. En de uitwerking van 
de dorpsvisie is in volle gang en ondanks dat veel pun-
ten een lange doorlooptijd zullen hebben, alvorens er 
resultaat is, zijn wij erg positief. En dan hebben we nog 
ons jaarlijks, zeer positief overleg met het college ge-
had. Kortom we zijn flink aan de bak!  

Coba Lubben, voorzitter 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

maandag 5 juli 
 

 

 

       NIEUWSBRIEF 

► IN DIT NUMMER O.A.:  
• De kalender 

• Van het bestuur 

• Dodenherdenking gaat niet door 

• Geen 5 mei-activiteiten dit jaar 

• Overleg met college van B&W gem. Westerwolde 

• Nieuwe bestuurssamenstelling VvDV 

• Glasvezelnetwerk in Vlagtwedde 

• Mobiliteit in Groninger dorpen 

• Samenvatting uitkomsten poll 

• Brief aan de leden van de gemeenteraad 

• Reflecterende  huisnummerbordjes 
 
 

 

 

 

► OVERLEG MET COLLEGE VAN B&W VAN DE GE-
MEENTE WESTERWOLDE 
Op donderdag 15 april jl. hebben wij ons jaarlijks overleg 
gehad met het college. Dit overleg is bedoeld om lopende 
zaken te bespreken die de aandacht vragen. In dit overleg 
hadden wij de volgende thema`s ingebracht: het zwem-
bad, het woningbestand, het onderhoud openbare ruimte 
en veiligheid. Voorafgaand aan dit gesprek hadden wij een 
poll gehouden onder onze bewoners om te peilen wat 
hun standpunt hierin is. Meer info hierover vindt u elders 
in de nieuwsbrief. Onderstaand een verslag van de be-
langrijkste punten uit het overleg met B&W. 
Tijdens dit overleg hebben we uiteraard aangegeven dat 
het zwembad een groot punt van zorg is. Wij en onze 
bewoners vinden het van groot belang dat het zwembad 
behouden blijft. Het college gaf aan nog steeds erg 
positief tegenover de aankoop te staan, maar dat de 
termijn van hoger beroep door de zwemschool een 
kritische factor is en zij deze willen afwachten. Ze hopen 
in de raadsvergadering van juni het aankoopvoorstel te 
presenteren aan de raad. Wij hebben met klem verzocht 
om maximale inzet hiervoor en hopelijk dat er vanuit de 
gemeente ook een bijdrage geleverd kan worden aan een 
overgangsovereenkomst, zodat het zwembad niet daad-
werkelijk gesloten hoeft te worden op 1 mei. 
In eerdere overleggen, naar aanleiding van onze dorps-
visie met de afdeling wonen, hebben wij gevraagd om 
diverse opties en locaties te onderzoeken om het woning-
bestand te vergroten. In dit overleg kwam naar voren dat 
er serieus wordt gekeken om de plannen van Boermarke 2 
te realiseren. De gemeente geeft aan dat het plan voldoet 
aan de woonvisie en dat zij hiervoor een woonprogramma 
aan het opstellen zijn. Daarna wordt gekeken of het plan 
in aanmerking komt voor de provinciale subsidieregeling 
versnelling woningbouw. Hopelijk is hierover snel meer 
duidelijkheid. 
Ook de onderhoudsstaat van wegdekken is aan de orde 
gesteld. Helaas laat deze op sommige plekken flink te 
wensen over. Het college deelt deze mening, alleen is het 
ontbreken aan voldoende liquiditeit het probleem om dit 
alles op korte termijn op te lossen.  
Verder is het thema veiligheid uitgebreid en breed be-
sproken. Punten als ambulancezorg, AED’s, verkeersvei-
ligheid en overlast zijn aan de orde gekomen. Het is fijn  
 

Vervolg op bladzijde 2 
 
 

 

 
 

► ZWEMBAD PARC EMSLANDERMEER BLIJFT 
VOORLOPIG OPEN 
Groot was de opluchting toen ook het bestuur van 
Dorpsbelangen Vlagtwedde donderdag 29 april hoorde 
dat het zwembad van Parc Emslandermeer voorlopig 
niet wordt gesloten. De Stichting Belangen eigenaars 
Parc Emslandermeer (SBPE) heeft onlangs besloten dat 
het bad tot en met 30 juni open blijft. Op die datum 
gaat de gemeenteraad zich buigen over het al dan niet 
kopen van het zwembad. Tot en met 30 juni zullen de 
zwemlessen in het bad dan ook gewoon doorgaan. 
Uiteraard hopen we dat het zwembad door de ge-
meente Westerwolde gekocht wordt. In deze nieuws-
brief kunt u notie nemen van een brief die wij aan alle 
leden van de gemeenteraad hebben gestuurd, met de 
vraag zich in te zetten voor het behoud van het bad. 
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►GLASVEZELNETWERK IN VLAGTWEDDE 
Glasvezel is een hele dunne draad van glas en maakt het 
mogelijk data te transporteren, met hoge snelheid over 
grote afstanden. Veel meer bestanden en veel sneller 
dan met kabel of ADSL. Bij glasvezel is sprake van een 
unieke verbinding tussen twee punten, elke gebruiker 
heeft een eigen glasvezelkabel naar de meterkast en 
hoeft die verbinding niet te delen. Oorspronkelijk werd 
glasvezel toegepast op hoofdroutes omdat daar de mees-
te capaciteit nodig is. Voor de distributie naar de wonin-
gen en bedrijven boden de koper- en COAX verbindingen 
voldoende capaciteit. Inmiddels zijn grote delen van de 
leidingen door glasvezel vervangen en rukt glasvezel 
steeds verder op richting de consument.  
Bent u op de hoogte van het project voor het aanleggen 
van een glasvezelnetwerk in Vlagtwedde? Er wordt de 
mogelijkheid geboden dat in de toekomst iedereen de 
beschikking kan hebben over een glasvezelaansluiting in 
de gemeente Westerwolde. Wilt u hierover meer infor-
matie, kijk dan op www.glasdraadgroningen.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

►NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING 
Na een intensieve publiciteitscampagne met herhaalde 
oproepen is het onze vereniging toch gelukt drie nieuwe 
bestuursleden te vinden. Het bestuur bestaat nu weer 
uit acht personen. Er wordt nog gezocht naar een ne-
gende kandidaat. 
In de eerste plaats verwelkomen we Harmien Bruining 
als nieuw bestuurslid. Harmien woont aan de Wolling-
huizerweg. Erwin Vieregge, wonend aan de Wilhel-
minastraat, wordt de komende tijd ons jongste be-
stuurslid. Nummer drie in de rij van nieuwelingen is 
Esther van Es; zij woont aan de Kerkstraat. Samen met 
Coba Lubben, Wilma Arnoldus, Maaike Wilts, Mark 
Brands en Harm Jan Pleiter vormen zij voorlopig het  
 

vervolg hiernaast 
 

 

 

► VERVOLG OVERLEG MET COLLEGE VAN B&W  
om gezamenlijk te erkennen dat de overlast is afgeno-
men en dat de ingeslagen wegen hun vruchten afwer-
pen. Er wordt gewerkt aan het uitbreiden van het aantal 
AED`s en/of het 24/7 beschikbaar zijn van AED’s. 
Wanneer het weer mogelijk is zullen we gezamenlijk 
kijken naar een opleiding van burgerhulpverlener. 
Wij hebben dit overleg als erg positief ervaren. Er is 
goed naar ons geluisterd en we hebben onze punten 
goed duidelijk kunnen overbrengen. Gezamenlijk wer-
ken we aan een prachtig Vlagtwedde! 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

► WATERTAPPUNT IN VLAGTWEDDE 
Als je met het openbaar vervoer reist, is het fijn als er 
onderweg handige voorzieningen zijn. Bijvoorbeeld een 
watertappunt waar je nog éven voor vertrek je flesje 
kunt vullen. Op een heel aantal hubs (overstapplaatsen 
van busverbindingen) staan al watertappunten en daar 
kwamen er in april maar liefst vijftien bij! Waarvan één 
in Vlagtwedde bij de bushalte nabij het Marktplein. 
Men kan de watertappunten ook nu, in tijden van coro-
na, veilig gebruiken. De watertaps worden regelmatig 
schoongemaakt en gecontroleerd op waterkwaliteit. 
Gebruik je een watertappunt? Raak dan het gedeelte 
waar water uitstroomt niet aan en raak de drukknop 
alleen aan met schone 
handen of gebruik een 
stukje schoon papier. 
Zo kan iedereen veilig 
de watertappunten ge-  
bruiken.  
Het watertappunt is 
aangeschaft via orga- 
nisatie ‘Join the Pipe’. 
Join the Pipe finan- 
ciert met het geld  
diverse waterprojec- 
ten in de stad Man- 
gochi in het zuiden  
van Malawi. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

►(vervolg) NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING 
bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagt-
wedde. U kunt het bestuur of één van hen altijd aan-
spreken betreffende vragen of problematiek aangaande 
het dorp Vlagtwedde. 

 
 

 

 

 

►RUIMTE VOOR WONINGBOUW IN VLAGTWEDDE 
Komen hier de toekomstige nieuwe woningen voor Vlagt- 
Wedde aan de Oude Gracht? Laten we het hopen ……. Zie 
het artikel op bladzijde 1 “Overleg met het college van 
B&W”. We houden u op de hoogte. 
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►MOBILITEIT IN DE GRONINGER DORPEN 
In de tweede helft van 2020 werd er ook in Vlagtwedde 
een enquête uitgezet m.b.t. de mobiliteit in de Gro-
ninger dorpen. De Vereniging van Dorpsbelangen Vlagt-
wedde verleende hieraan haar medewerking. De doel-
stelling van dit onderzoek was dat de opdrachtgever een 
goed beeld kreeg van hoe het gesteld is met de 
mobiliteit in de dorpen in de provincie Groningen. Het 
onderzoek werd door een tweetal studenten van de 
Hanzehogeschool Groningen uitgevoerd voor opdracht-
gever Groninger Dorpen, een vereniging die de be-
langen van de vele aangesloten Groninger dorpen be-
hartigt. De samenvattende conclusie vanuit het onder-
zoeksrapport m.b.t. het dorp Vlagtwedde kan als volgt 
worden geciteerd: 
“Concluderend kan men zeggen dat het met de 
mobiliteit in Vlagtwedde redelijk gesteld is. De bewoners 
van het dorp zijn blij dat er überhaupt nog iets van 
openbaar vervoer is. De bewoners zijn vaak afhankelijk 
van het openbaar vervoer. Dit komt vooral omdat, zoals 
uit de enquêtes bleek, een groot deel niet de beschikking 
over een auto heeft, wat toch erg opvallend is. Buiten dit 
opvallende punt dat een groot deel van de bewoners 
geen auto heeft, hebben sommige bewoners erg veel 
moeite met het openbaar vervoer wat er momenteel is. 
De OV-aansluitingen zijn gemiddeld niet voldoende en 
daar loopt men (te)vaak tegen aan. De meest voorko-
mende klacht is dat de bus maar eens in het uur gaat en 
mede hierdoor de aansluitingen slecht zijn. Hierdoor 
komen scholieren te laat op school, alleen doordat de 
aansluiting om op tijd te komen er niet is. Wanneer het 
openbaar vervoer niet goed overloopt in elkaar of 
wanneer iemand niet de beschikking over een auto 
heeft, wordt er vaak gekozen om te carpoolen of met 
een buurtgenoot mee te rijden.  
Uit de enquête blijkt verder dat ongeveer driekwart van 
de respondenten niet van plan is om in de toekomst te 
verhuizen naar een grotere plaats met meer voor-
zieningen, terwijl wel twee derde vindt dat de voordelen 
van het wonen op het platteland niet opwegen tegen het 
beperkte aanbod openbaar vervoer. Positieve punten 
zijn dat er, ondanks het kleine dorp, toch nog wel een 
bus rijdt. Dit wordt gewaardeerd door de inwoners, is 
ook gebleken uit de enquêtes en de interviews”  
De volledige weergave van dit onderzoek is te vinden op 
de site van de Vereniging van Dorpsbelangen. U vindt 
het verslag onder de link “Documenten”. 
 
 
 
 

►SAMENVATTING UITKOMSTEN POLL 
Met regelmaat heeft de Vereniging van Dorpsbelangen 
Vlagtwedde overleg met ambtenaren van de gemeente 
Westerwolde, het college van B & W van de gemeente 
Westerwolde alsmede andere organisaties. Door het 
niet kunnen organiseren van een fysieke (jaar)verga-
dering heeft het bestuur gemeend begin april 2021 haar 
leden en andere inwoners van Vlagtwedde digitaal een 
kleine poll voor te leggen. Middels de uitkomsten van 
de poll hoopt het bestuur de juiste informatie te 
hebben gekregen m.b.t. een viertal actuele zaken en om 
zodoende de diverse gesprekken op een goede manier 
te kunnen voeren. Totaal 170 personen namen de 
moeite de poll in te vullen. Van dit aantal gaven 160 
personen aan inwoner van Vlagtwedde te zijn. De 
overige tien wonen in de directe omgeving van Vlagt-
wedde. 
De resultaten in percentages bij de gestelde vragen zijn 
de volgende: 
Vindt u dat het woningbestand in Vlagtwedde vol-
doende op peil  is? 

Ja – 50 antwoorden  = 29,4 % 
Nee – 120 antwoorden  = 70,6 % 

Ervaart u overlast van het verkeer in het dorp ? 
Ja – 73 antwoorden  = 42,9 % 

Nee – 97 antwoorden  = 57,1 % 
Vindt u dat de algemene veiligheid gewaarborgd is ? 
(denk aan aanrijtijden ambulance, AED, sociaal etc.) 

Ja – 115 antwoorden  = 67,6 % 
Nee – 55 antwoorden  = 32,4 % 

Heeft u de behoefte aan een dorpenavond (forum-
avond) met alle gemeentelijke politieke partijen tussen 
de verkiezingen door om dorpszaken te bespreken ? 

Ja – 78 antwoorden  = 45,9 % 
Nee – 92 antwoorden  = 54,1 % 

Bij iedere vraag werd een behoorlijk aantal opmer-
kingen geplaatst. Veel van deze opmerkingen komen 
overeen met datgene wat in de aanloop naar de 
uiteindelijke dorpsvisie ook naar voren kwamen. Hoe-
wel het gros van de uitkomsten van de poll geen ver-
rassend beeld oplevert, is het bestuur van Dorpsbe-
langen diegene die de moeite heeft genomen de poll in 
te vullen, daarvoor zeer erkentelijk. De percentages “ja” 
en “nee” en de vele opmerkingen zijn voor het bestuur 
een mooie leidraad de gesprekken met ons gemeente-
bestuur nu en in de toekomst op een goede manier aan 
te gaan. Wie weet komen we t.z.t. nog eens bij u terug 
met een dergelijke mini-enquête. 
 

 

 

 

 
 

 

 

► GEEN 5 MEI-ACTIVITEITEN DIT JAAR 
Het “Comité 5 mei – Vlagtwedde” heeft besloten dat er 
(ook) dit jaar geen activiteiten / festiviteiten in het ka-
der van Bevrijdingsdag zullen plaatsvinden. Het comité 
gaat voorlopig een “slapend” bestaan leiden en zal zich 
eind dit jaar beraden op de vraag of er in 2022 
festiviteiten kunnen worden georganiseerd. 
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►BEDANKT, WUBBE ALVERING …… ! 
Ook de Vereniging van  
Dorpsbelangen Vlagt-  
wedde wil Wubbe  
Alvering hartelijk be- 
danken voor zijn inzet  
gedurende de afgelo- 
pen jaren om het (nu)  
Westerwolder Lougblad  
uit te brengen in Vlagt- 
wedde en omgeving.  
We hopen dat het blad 
nog lang mag bestaan. 
 
     
► DODENHERDENKING GAAT NIET DOOR 
Evenals in 2020 vindt er ook dit jaar op 4 mei geen do-
denherdenking plaats op de manier zoals we dat al jaren 
gewend zijn in Vlagtwedde. Wel zullen er in de loop van 
die dag door het gemeentebestuur en het comité “Vier 
mei - Vlagtwedde” een krans en bloemen bij het monu-
ment aan de Kerkstraat worden gelegd. Hierbij mag 
i.v.m. de geldende coronamaatregelen geen publiek 
aanwezig zijn. In de volgende nieuwsbrief zullen we een 
aantal foto’s van deze plechtigheid plaatsen. 
 
 
 
 
 
 

►BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD 
VAN WESTERWOLDE 
Wij, bestuursleden van Vereniging van Dorpsbelangen 
Vlagtwedde, vragen uw aandacht voor het volgende. 
Vorige week bereikte ons het bericht dat de Stichting 
Belangen eigenaars Parc Emslandermeer voornemens is 
per 1 mei te starten met de sloop van het zwembad 
Emslandermeer. De stichting gaf aan geen vertrouwen 
meer te hebben in de gemeente en ook het hoger be-
roep inzake het zwembad niet langer af te willen 
wachten.  
Inmiddels is bekend geworden dat de daadwerkelijke 
sloop uitgesteld is, maar dat het zwembad vooralsnog 
wel op 1 mei gesloten wordt. 
Wij maken ons grote zorgen. Uit alle peilingen blijkt dat 
de bewoners in en rondom Vlagtwedde het zwembad 
willen behouden. Het zwembad heeft een belangrijke 
functie, tenminste 50% van de bezoekers op jaarbasis 
komen uit onze eigen regio voor zwemles en doelgroep 
activiteiten. Zonder het zwembad kunnen kinderen uit 
de wijde omgeving geen zwemles ontvangen. En dat in 
een land waar water een grote rol speelt. Wanneer het 
zwembad verdwijnt, gaat dat dus onherroepelijk ook 
gevolgen hebben voor de zwemvaardigheid en veiligheid 
van de jeugd. Dit baart ons, maar bijvoorbeeld ook de 
vaksectie lichamelijke opvoeding van gemeente Wester-
wolde, grote zorgen. 
Hetzelfde geldt ook voor de ondernemers in ons dorp. 
Tijdens, na en voor de zwemlessen worden de inkopen 
gepland in ons dorp, een goede bron van inkomsten voor 
onze ondernemers. Het sluiten van het zwembad treft 
onze lokale economie en de gemeente hard. Zo blijkt uit 
onderzoek dat het sluiten van het zwembad zorgt voor 
een 50-70% lagere bezettingsgraad van de vakantie-
huisjes op het Parc Emslandermeer, met een grote 
daling aan toeristenbelasting en minder ozb door waar-
dedaling van de panden op het parc en in het dorp tot 
gevolg.  
Daarnaast zal het ontbreken van een zwembad ook geen 
goede uitgangsfase zijn om de gedroomde vervolgfase te 
realiseren. Iets wat alleen maar positieve ontwikkelingen 
met zich meebrengt voor het verhuurrendement parc, 
onze inwoners en bedrijven. En dus ook voor de ge-
meente. 
Kortom het zwembad is van belang voor heel veel facet-
ten in en om het dorp, betreffende gezondheid, veilig-
heid, lokale economie, toerisme en groei. Het betreft 
dus geen zwembad voor het parc alleen. En dat ook nog 
eens het hele jaar door, want het zwembad is 365 dagen 
per jaar open! 
Onze vraag aan u is dan ook of u zich vanuit uw rol als 
gemeenteraadslid in zou willen zetten om enerzijds de 
sluiting op 1 mei te voorkomen en anderzijds te probe-
ren het zwembad in Vlagtwedde te behouden voor de 
toekomst. 
Wij hopen op korte termijn van u te horen. 

******************** 

 

 

►REFLECTERENDE HUISNUMMERBORDJES 
Het is natuurlijk van groot belang dat uw huisnummer 
dag en nacht goed zichtbaar is.  Als iedere seconde telt 
en hulpdiensten zeer snel bij het correcte adres moeten 
zijn, komt het heel vaak voor dat er geen of slecht 
leesbare huisnummers zijn. Oorzaken zijn dan vaak het 
te ver van de weg, achter een struik of boom, of aan de 
zijkant van de brievenbus of het huis plaatsen van een 
huisnummer. Door het slecht kunnen lezen van huis-
nummers verliezen hulpdiensten enorm veel tijd. Voor 
zowel u als de hulpdiensten is het meer dan vervelend 
als ambulance, politie, brandweer of de huisarts bij het 
verkeerde huis staat. Zorg er daarom voor dat uw huis-
nummer dag en nacht goed zichtbaar is, vanuit een rij-
dende auto liefst met 50 km. per uur. U kunt zelf iets 
maken, maar u kunt ook een reflecterend huisnummer-
bordje bestellen die dag en nacht, zowel van links of 
rechts komend goed te zien is. Het bordje kan aan een 
hek, muur of paaltje bevestigd worden. 
Bovenstaande is in deze  
nieuwsbrief opgenomen,  
omdat wij onlangs vragen  
kregen m.b.t. de aanschaf  
van dergelijke reflecteren- 
de huisnummerbordjes.  
Op dit moment is het een ieders eigen verantwoor-
delijkheid al dan niet over te gaan tot de koop en het 
plaatsen van een reflecterend huisnummerbordje. 
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► ZATERDAGOCHTEND 8 MEI 
OUD PAPIER VERZAMELEN IN VLAGTWEDDE 

 
 

 

 


