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Bestuur:
Het bestuur bestond in 2018 uit:
Dirk-Jan Roelfsema (voorzitter)
Harold Dolfing
(penningmeester)
Ineke Arends
(secretaris)
Jan Roelof Hoiting
(bestuurslid)
Jan Willem Pepping (bestuurslid)
Ton Reitsma
(bestuurslid)
Anton van der Laan (bestuurslid)
Gerard van der Scheer (aspirant bestuurslid)
Aad van Grevenbroek (aspirant bestuurslid)
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur.
Doel:
De vereniging heeft tot doel het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid in de drie
dorpen en het behartigen -in de ruimste zin van het woord- van de welzijnsbelangen van de
bevolking alsmede het bevorderen en versterken van de communicatie tussen de inwoners
onderling.
Om dit doel te bereiken heeft de vereniging een aantal middelen.
Het bestuur gaat in gesprek met (groepen) inwoners, met de gemeente en instanties maar
organiseert ook een aantal activiteiten om de onderlinge banden te verstevigen.

Activiteiten.
• Dart toernooi.
Het darten begint een stevige traditie te worden. Dit jaar waren er 10 deelnemers. Christian
Bos was als debutant de verrassende winnaar.
• Palmpasen.
Circa 25 kinderen maakten een haontie op een stokkie onder leiding van Annie Kuipers.
Daarmee blijft dit een groot succes. Voor Annie was dit de laatste keer dat zij de organisatie
op zich nam. We danken haar voor haar jarenlange inzet en wensen Gina veel succes als ze
haar opvolgt.
• Neutienschieten.
Ook bij het neutienschieten was de belangstelling vergelijkbaar met andere jaren. Er waren
43 volwassen deelnemers en 9 jeugdigen. We danken Tieme Hadders voor de spelleiding.
• Hutten bouwen.
In 2017 hadden we het vliegerfestival als nieuwe activiteit. Een groot succes en het viel ons
op dat er kinderen waren die niet gewend waren hun eigen vlieger te knutselen. Dit jaar
wilden we het grootser aanpakken. Met echte zagen, hamers en spijkers aan de slag. We
wilden hutten gaan bouwen. Helaas dacht onze jeugd hier anders over, er waren te weinig
die zich opgaven om mee te doen.
• Volleybaltoernooi.
Het jaarlijkse volleybaltoernooi was weer een succes. Opvallend is dat we hiermee ook
jongeren weten te bereiken. Het rad van fortuin was een zeer groot succes! Dit had
waarschijnlijk ook te maken met de prachtige prijzen die zijn gedoneerd en super hoofdprijs.
We danken het dorpshuis voor de mede-organisatie en alle sponsoren voor hun bijdrage.
• Debatavond.
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De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen werd afgetrapt in ons dorpshuis. Het was
een goed bezochte avond waarin alle acht politieke partijen die meededen aan de
verkiezingen met elkaar in debat gingen. Ook de zaal werd actief betrokken bij de politieke
vraagstukken.

AED-trainingen tot burgerhulpverlener.
In 2017 zijn we begonnen vrijwilligers op te leiden tot burgerhulpverlener onder leiding van
Henk Kleve. Hoewel het certificaat twee jaar geldig is hebben we er toch voor gekozen in
2018 herhalingstrainingen aan te bieden. Dit werd door de deelnemers erg positief ervaren.
Het was fijn nog even weer te oefenen zodat je zeker weet wat je moet doen als het ooit
nodig is. Ook in 2019 gaan we hiermee door.
Op bezoek bij het bestuur.
Iedereen kan op bezoek komen bij Dorpsbelangen.
Dit jaar maakten Close Up en VVN hier gebruik van.
Met Close Up hebben we kennis gemaakt en we onderzochten hoe we elkaar kunnen
versterken. Het kan zijn dat u op de Facebookpagina van Dorpsbelangen oproepen
tegenkomt voor de filmclub.
Met VVN (Veilig Verkeer Nederland) is onze verkeerscampagne besproken. VVN was zo
enthousiast over de plannen dat ze ons beloonden met het “buurtlabel veilig verkeer”. Dit
label werd uitgereikt door wethouder Alberts. De bijbehorende borden zijn ondertussen
opgehangen bij de komgrenzen. Voorwaarde om dit label te houden is dat er minimaal één
keer per jaar aandacht gegeven moet worden aan verkeersveiligheid.
Verkeerscampagne.
Uit de enquête die we eerder hielden in onze dorpen kwam naar voren dat onze inwoners
(vooral in Drouwen) zich nogal ergeren aan het te hard rijden van het verkeer. Daarom zijn
we begonnen met een verkeerscampagne.
De aftrap bestond uit een voorlichtingsavond voorafgaand aan de ALV en een uitgebreid
stuk in de dorpskrant. Daarnaast waren er tijdelijke meetkasten om de snelheid te
controleren, spandoeken en reikten we stickers uit met daarop 30/50 of 60 km/u. Deze
campagne gaat nog een aantal jaren door. Het doel is om weggebruikers bewust te maken
van de maximaal toegestane snelheid. Dit omdat gebleken is dat vooral de eigen inwoners
vaak veel te hard rijden wat weer overlast oplevert voor de rest van de bevolking.
Verenigingenoverleg.
Eens in de twee jaar organiseren we een verenigingenoverleg. Het doel hiervan is om alle
verenigingen in onze dorpen met elkaar in contact te brengen zodat ze van elkaar kunnen
leren en elkaar kunnen ondersteunen.
Dit jaar stond de avond vooral in het teken van de nieuwe privacywetgeving, de AVG. Een
spreker van welzijnsgroep Andes heeft ons goed wegwijs gemaakt in de praktische gevolgen
van deze nieuwe wet.
Asbestdak-vrij!
Asbestdaken zijn in 2024 verboden. In 2020 is de subsidiepot om daken te vervangen leeg.
De commissie Asbestdak-vrij! heeft geprobeerd om door samen aan te besteden de
asbestdaken in onze dorpen op een zo goedkoop mogelijke manier te vervangen.
Zij organiseerden een informatieavond en kregen het voor elkaar dat de deelnemers een
flinke korting kregen op het maken van een rapport. Ondertussen hebben alle deelnemers
een persoonlijke offerte gekregen waarmee de activiteiten van de commissie klaar zijn.

Dorpsbelangen
Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen

Belangenbehartiging.
Naast het organiseren van activiteiten richt Dorpsbelangen zich ook op het behartigen van
de belangen van onze inwoners.
Soms bestaat dit uit inwoners de weg wijzen naar het goede loket, vaak bestaat dit uit
contacten met instanties.
In 2018 was het met name de gemeente die veel vroeg van ons bestuur.
• Verlichtingsplan Buitengebied.
Dorpsbelangen heeft deelgenomen aan een klankbordgroep over de het verlichtingsplan
buitengebied.
• GVVP.
Dorpsbelangen heeft deelgenomen aan een klankborgroep Gemeentelijk Verkeer-en
vervoersplan.
• Dorpsagenda.
Nadat we in 2017 de dorpsagenda hebben afgerond is er nu ook een werkdocument. In dit
werkdocument staan de punten uit de dorpsagenda vertaald naar concrete actiepunten. Het
is de bedoeling dat elke afdeling van de gemeente dit document gebruikt bij het uitvoeren
van hun beleid. Het moet een interactief document worden.
Deze opzet werkt nog niet.
Toch hebben we al een aantal dingen van rood (moet nog gebeuren met prioriteit) kunnen
omzetten naar groen (afgerond).
Duidelijkst voorbeeld hiervan zijn de strepen die nu getrokken zijn op het fietspad DrouwenGasselte.
We zijn over dit fietspad nog wel in overleg met het Drent Landschap over het snoeien van
de begroeiing tussen het pad en de Gasselterstraat.
Verder kwam er een betere verlichting op de parkeerplaats in de Schoolstraat, werden er
kantstenen in enkele bochten geplaatst en verbeterde het Drents Landschap de paden op
het Drouwenerzand.
• Knelpuntenoverleg.
We voortdurend in overleg met de gemeente over knelpunten in de openbare ruimte. Dit kan
gaan over bermen, snoeien of slechte wegen. Binnen het bestuur is Ton Reitsma
aangewezen als verkeersminister. Hij onderhoudt de contacten met de gemeente en brengt
alle knelpunten in kaart.
In december werden alle plaatselijke belangenverenigingen uitgenodigd op het
gemeentehuis. De gemeente vond dat ze dit jaar wel een erg groot beroep op ons gedaan
hebben en beloonden ons met een gezellige avond en 1000 euro. Dit als blijk van
waardering voor de vrijwillige inzet van alle bestuursleden van de belangenverenigingen.
Contact.
Dorpsbelangen publiceert zoveel mogelijk in de dorpskrant. Samen met het dorpshuis
betalen we de huis-aan-huis bezorging van de dorpskrant in december.
Daarnaast heeft Dorpsbelangen een Facebookpagina, een website en een App. Helaas zijn
er technische problemen met de App. Deze lossen we zo snel mogelijk op.
Gelukkig weten onze inwoners ons wel steeds vaker te bereiken zowel via mail als door
bestuursleden persoonlijk aan te spreken.

