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NIEUWSBRIEF
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VLAGTWEDDE

►DE KALENDER
do. 3 maart
ma. 14 maart
14/15/16 maart
vrijdag 8 april
maandag 11 april
17 t/m 19 juni
dinsdag 21 juni

Bijeenkomst karakteristieke panden
Bestuursvergadering VvDV
Gemeenteraadsverkiezingen
Zwerfvuilactie dorp Vlagtwedde
Bestuursvergadering VvDV
Landbouwbeurs Vlagtwedde
Algemene Ledenvergadering VvDV

► ZWERFVUILACTIE IN VLAGTWEDDE
Om ons dorp er met het oog op de naderende zomer
weer zo netjes mogelijk bij te laten liggen, organiseren we
een zwerfvuilactie. Hierbij hebben we natuurlijk enige
hulp nodig. Doet u mee op vrijdag(avond) 8 april a.s.
vanaf 18.30 uur ?! De start is op het plein bij MFA ’t
Aambeeld en voor (opruim)materiaal wordt gezorgd.
Opgave is mogelijk bij een bestuurslid van Dorpsbelangen
of door een mailtje te sturen naar:
info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl

.
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► VAN HET BESTUUR
Voor u ligt alweer een nieuwe editie van onze nieuwsbrief. De eerste nieuwsbrief van 2022 en gezien de huidige ontwikkelingen kunnen we er vanuit gaan dat onze
algemene ledenvergadering in juni plaats kan vinden en
dat wij weer samen kunnen komen met onze leden. Dit
vinden wij als bestuur erg fijn. Hopelijk zien wij u vaker
dit jaar, bij de activiteiten die wij willen gaan organiseren. Er zijn een aantal activiteiten uitgesteld, welke we
dit jaar zo veel mogelijk willen gaan plannen. Houd onze
nieuwsbrief hiervoor in de gaten. Heeft u in de tussentijd zaken die u bij ons onder de aandacht wilt brengen,
schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
Coba Lubben, voorzitter

►ALGEMENE LEDENVERGADERING – 21 JUNI
Zoals u wellicht weet, organiseert Vereniging van Dorpsbelangen elk jaar een Algemene Ledenvergadering
(ALV). Tijdens deze vergadering worden het inhoudelijke
jaarverslag en het financieel jaarverslag besproken en
goedgekeurd. Daarnaast is er ruimte voor leden om
vragen te stellen en mee te praten over allerhande
zaken die spelen en die van belang kunnen zijn voor
Dorpsbelangen. Helaas heeft corona de afgelopen twee
jaar roet in het eten gegooid. Het was niet mogelijk met
een grote groep bijeen te komen en de vergadering is
tot twee keer toe uitgesteld.
Gelukkig is er goed nieuws! Gezien de huidige ontwikkelingen en de positieve vooruitzichten heeft het bestuur
besloten om een datum te prikken voor een ALV. Om te
voorkomen dat deze wederom afgezegd zou moeten
worden, heeft bestuur ervoor gekozen niet in maart bij
elkaar te komen, maar in juni. Dinsdag 21 juni 2022 om
precies te zijn. Uiteraard volgt er nog een uitnodiging
met tijden, locatie en stukken, maar u kunt de datum
alvast in uw agenda noteren. Er zal ook weer een
spreker gevraagd worden voor deze avond. Houdt u
vooral ook onze nieuwsbrief in de gaten voor meer
informatie over deze avond!

► IN DIT NUMMER O.A.:

vrijdag 8 april – 18.30 uur
De volgende nieuwsbrief verschijnt
maandag 18 april
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De kalender
Van het bestuur
Zwerfvuilactie Vlagtwedde
Algemene Ledenvergadering (21 juni a.s.)
Een berichtje van de gemeente
Karakteristieke panden in Vlagtwedde
Vacature bestuurslid / penningmeester
Informatie over ’t Slotje ?!?
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►EEN BERICHTJE VAN DE GEMEENTE …………

►ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Het blad is inmiddels van de bomen en ook de bladkorven zijn weer weggehaald. Op dit moment worden
de laatste resten blad opgeruimd door de gemeente.
Toch blijkt dat er toch nog nieuwe bulten blad in het
openbaar groen worden gestort. Het verzoek is om hiervoor de groene container te gebruiken. De groene container wordt het hele jaar door gratis geleegd. Door het
blad en ander groenafval in de groene container te
gooien houden we Vlagtwedde en de overige dorpen in
de gemeente samen netjes.

Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde is een constructief, gezellig en hecht team van
momenteel zeven 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 via

►KARAKTERISTIEKE PANDEN IN VLAGTWEDDE
De gemeente Westerwolde is voornemens karakteristieke panden in de gemeente aan te wijzen. Deze
panden mogen niet zomaar worden gesloopt. Ze horen
bij de streek en maken het gebied uniek en herkenbaar.
Daarnaast gaat de gemeente de unieke en herkenbare
kwaliteiten van elf dorpen vastleggen, zodat ook deze
bewaard blijven. De gemeente is trots op deze panden,
dorpen en het gebied en wil zuinig zijn op deze rijke
cultuurhistorie.
Inwoners en andere geïnteresseerden kunnen meedenken over de kwaliteiten van de elf dorpen en karakteristieke panden in de hele gemeente. Hiervoor worden
drie bijeenkomsten georganiseerd, waarvan ook een
avond voor ons dorp en directe omgeving:
Donderdag 3 maart 2022 om 19.00 uur voor (de
omgeving van) Wedde, Veelerveen, Vlagtwedde en
Bourtange.
Afhankelijk van de coronamaatregelen vinden de bijeenkomsten op locatie of online plaats.

voorzitter@dorpsbelangenvlagtwedde.nl
of via tel 06 480 19 389.
Maakt u ons bestuur weer compleet …….. !?

►INFORMATIE OVER ’T SLOTJE ?!?
Met het oog op onze Algemene Ledenvergadering (ALV)
op 21 juni a.s., zijn we op zoek naar informatie m.b.t. ’t
Slotje. Weet u iets over de geschiedenis van dit bijzondere pand aan de Slotlaan of weet u iets over de bewoners ervan, dan graag een reactie naar het bestuur van
Dorpsbelangen Vlagtwedde. Het mailadres vindt u bovenaan deze nieuwsbrief. Mocht u iets kunnen vertellen, dan
hopen we op een reactie.
Een karakteristiek pand is een gebouw dat door ouderdom, de bouwstijl of (vroegere) functie waardevol is.
Een kwaliteit van een dorp kan bijvoorbeeld bepaalde
bebouwing of het straatbeeld van de betreffende plaats
zijn.
Tijdens deze bijeenkomsten presenteert adviesbureau
Libau per dorp de eerste resultaten voor beide opdrachten. Aanwezigen kunnen daarna hun aanvullingen of
wijzigingen delen. Aanmelden om mee te denken over
één van de dorpen of karakteristieke panden kan via
gemeente@westerwolde.nl. Noem daarbij de datum en
over welk dorp of pand u wilt meedenken.
****************************
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► ZATERDAGOCHTEND 12 MAART (vanaf 8.15 u.)
OUD PAPIER VERZAMELEN IN VLAGTWEDDE
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