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Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen nodigt u uit om aanwezig te zijn op
de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de vorige ALV kreeg het bestuur de
opdracht om dit bestuursjaar te kijken of het mogelijk is om een (1) gezamenlijke
vereniging te maken, of een gezamenlijk bestuur voor alle verenigingen. Het
bestuur van Dorpsbelangen heeft daartoe elke vereniging uitgenodigd om mee te
praten over de (on)mogelijkheden. Slechts twee verenigingen hebben zich bereid
getoond mee te praten. Dat is reden voor het bestuur om de opdracht terug te
geven.
Op de Algemene ledenvergadering van 26 november 2015 treden de huidige
bestuursleden af en zal er een nieuw bestuur gekozen worden. Ieder lid van de
vereniging kan zich verkiesbaar stellen. Belangstellenden kunnen zich
voorafgaand aan of tijdens de vergadering melden bij een van de bestuursleden.
De verenging Dorpsbelangen heeft een aantal onderwerpen onder handen waar
het nieuwe bestuur zich over mag buigen. Het gaat om:
- een invulling geven aan het stuk grond / weiland achter de kerk
- lichtlinie, een initiatief van de stichting 250/400
- dorp belevingsonderzoek
Grevelinckhuis
Sinds 1 maart 2015 woont een groep van 17 jongeren van Flinq-jeugd in het
Grevelinckhuis. Hun aanwezigheid geeft reuring (en meer dan dat) op het dorp.
Omwonenden, jongeren en hun begeleiders zijn over de incidenten in gesprek. In
een eerste gesprek heeft iedereen vooral zijn of haar hart kunnen luchten en zijn
afspraken gemaakt over te nemen maatregelen. Een volgend gesprek staat
gepland op 17 juni. Ook Dorpsbelangen heeft met de organisatie gesproken.
Een gesprek van de buurt met de begeleiders resulteerde in een aantal
voorstellen van de buurt om de overlast te verminderen, het ging met name om
zeer harde muziek. Een der voorstellen was de bewoners te voorzien van
koptelefoons om naar hun muziek te luisteren. Helaas had dit nauwelijks
resultaat. Een nieuwe bijeenkomst, waarbij ook onze dorpsagent aanwezig was,
leidde tot de afspraak dat bij herhaald harde muziek apparatuur in beslag
genomen zal worden of het uitplaatsen van enkele bewoners. Enige tijd na deze
bijeenkomst heeft de politie inderdaad ‘s nachts apparatuur in beslag genomen
en is een tweetal bewoners overgeplaatst. Op dit moment is het relatief rustig.

Dorpsbelangen / MFC
Flinq- jeugd is een samenwerkingsverband tussen De Zijlen uit Groningen en
Van Boeijen uit Drenthe. Medewerkers zijn 24 uur per dag aanwezig.
Bewoners van het Grevelinckhuis maar ook de buren kunnen altijd aankloppen
en overleggen als er vragen zijn over zaken die het woongenot verstoren.
De locatie Grevelinckhuis is bereikbaar op het volgende nummer:
06-13518042 (tevens de slaapdienst)
De tweede medewerker is bereikbaar op 06-12994696.
Per mail: ellentshoek@vanboeijen.nl
Dorpsbelevingsonderzoek
Zoals u weet zijn in ons dorp verschillende ontwikkelingen gaande die de
leefbaarheid beïnvloeden (krimp, verdwijnen voorzieningen, vergrijzing,
opheffen school, windmolens, .....). Vanuit het BOKD (Vereniging van Drentse
Dorpen en Dorpshuizen) komt het initiatief om in samenspraak met de
bewoners van het dorp een plan te maken om met deze problematiek om te
gaan. Een zogeheten Dorpsplan, en om dit te realiseren worden de bewoners
hier actief betrokken. Een eerste stap is het Dorpsbelevingsonderzoek dat
ontwikkeld is door de BOKD in samenwerking met de hogeschool Van Hall.
Ook welzijnsorganisatie Impuls is bij het onderzoek betrokken.
Het onderzoek vindt plaats tussen oktober 2015 en februari 2016. De basis van
het onderzoek is een vragenlijst die op maat wordt gemaakt voor de specifieke
situatie van ons dorp, om de beleving en de meningen van de bewoners te
peilen over de verschillende actuele onderwerpen. Er wordt een werkgroep
samengesteld om vooraf de behoefte en de wensen van de bewoners te gaan
bepalen. Deze werkgroep moet een afspiegeling van de inwoners in het dorp
vormen. BOKD en Impuls ondersteunen de werkgroep. Uiteindelijk wordt er
een vragenlijst gemaakt die huis-aan-huis verspreid wordt, zodat alle
bewoners hun inbreng kunnen hebben. En dat laatste is heel belangrijk!

no 86, blad 2
Dorpsvlag
De dorpsvlag is voor € 12,50 te koop bij
Sander Muskee.
Feestcommissie FC 2000
Mocht u metalen willen aanbieden,
neem contact op met
Luc Tieben, tel. 0598 - 491204 of
Harrie de Jonge tel. 0598 - 468210

MFC
0598 - 491017
Gezienus Menninga
Otto Pauwels
reserveringen via Otto
06 - 11926956
Calamiteiten/Storingsnummers
van de Gemeente
0592 - 267733 [24 uur per dag]
Voor storing aan de openbare
straatverlichting of klachten kunt u
bellen met
Tel: 140592 of mailen naar

gemeente@aaenhunze.nl

Bij storing aan het netwerk
038 - 8516110
Milieuklachten: 0592 - 365303
Wijkagenten: 0900 - 8844

Dit onderzoek kan in deze tijden van verandering heel wat opleveren en de
mening van alle inwoners van ons dorp is daarbij van groot belang. Zoals u in
de brief van het MFC heeft kunnen lezen zijn zij er ook bij betrokken. Mocht u
mee willen met dit onderzoek meldt u zich dan bij hen.
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Annerveenschekanaal.

