
Notulen 13 december 2022 

1. Opening: 
Aanwezig: Margreet, Jeep, Karin, Herman, Tinus, Ted, Ans, Gerrit en Evert. 
Gasten: Jan Frikkee en Witte Lous. Joeri Kempen (gemeente) is niet gekomen en ook niet afgemeld. 

 
2. Notulen vorige vergadering: 
Wilma zou Yvo vragen verslag Zoom meeting. Evert niets van gehoord.  
Margreet: warmtevisie moet zijn energiebesparing. Witte Lous geeft korte samenvatting van de 
avond. Blijven nog veel vragen over.  
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: 
Geen. Worden bij de desbetreffende agendapunten behandeld.  
 
4. Verkeer 
Er komt onderhoud aan de dijken. Er komt nogal wat bij kijken. Door veengrond blijven de dijken 
zakken. Als voorbeeld dijkje naar Hobrede. Te zwaar verkeer over de dijken.  
Mail Tinus over parkeren busjes in de wijk. Discussie over voor wie het nu precies gaat gelden. 
ZZP’ers gaan hun bus niet op industrieterrein zetten is de verwachting. Evert stelt voor punt aan te 
houden omdat Joeri er ook niet is.  
Ans: dijk tussen Etersheim en Warder is weer open.  
Brug De Krommert naar Haagwindelaan wordt vervangen. Gaat 3 maanden duren. Donderdag is een 
bewonersbijeenkomst in Cafe Seevanck.  
 
5. GDO 
Verslag van 2 november is niet ontvangen. Belangrijk punt uit die vergadering dat je geen lid van de 
DR kan zijn als je op een kieslijst van een politieke partij staat. Speelt bij ons niet. Wie op onze 
website staat is DR lid en de andere zijn adviseurs.  
 
6. Penningmeester: 
Beschikking subsidie 2023 is binnen. Jeep leest voor op welke gronden verleend. Er hoeft geen 
financieel verslag meer opgestuurd te worden. Heeft waarschijnlijk te maken met aangenomen 
motie over lastenverlichting.  
Jeep verzoekt Ted en Tinus een klein stukje tekst aan te leveren voor het te maken jaarverslag.  
Financieel verslag zal begin 2023 aan een ieder worden toegestuurd. Evert geeft aan dat er wel een 
kascontrole plaats moet gaan vinden.  
 
7. Kerst: 
Opzetten kerstboom voldoende hulp aanwezig. Uitdelen attenties door Tinus en Karin op Winterfair 
11 december een succes. Geven beide toelichting. Hebben ook doel DR kunnen vertellen en 
aangehoord wat er bij bewoners leeft. Veel ontevredenheid.  
 
8. Sociaal Domein: 
Bij Koepel, Sociaal Domein zoekt men een vervanger voor Manon Dijkshoorn. 
Vluchtelingenopvang Baanstede kan kleren gebruiken voor mannen en vrouwen. 
Ted zit namens de Seniorenraad in een denktank toekomstige woonbehoefte senioren.  
Gemeente wil “buurtkamers” opzetten met hulp van vrijwilligers.  
Kosten realisatie gemeentehuis stijgen, in 2 fases verbouwen is duurder, fysio’s zijn al afgehaakt.  
 
9. Openbare ruimte(groen): 
Pand Bruinsma worden 6 appartementen, met daarbij bouw van 12 woningen erachter. 
Gerrit en Evert hebben met Frank van Dijk en Mark Wardenaar een schouw door het dorp gemaakt.  



De bezochte punten worden genoemd en toegelicht. Jeep stelt voor om de punten op papier te 
zetten.  
Evert wil in januari/februari een groen schouw samen met Tinus. Tinus staat hiervoor open, maar 
vindt ook dat er te weinig nog openstaande actiepunten worden opgepakt.  
Steegje vanaf de sporthal naar de Plus is slecht verlicht. Gevraagd om verlichting. Is afgewezen.  
 
 
 
10. Rondvraag: 
Karin: stelt voor om de media te benaderen over de ontevredenheid in het dorp en de zaken en die 
niet opgepakt worden. Evert wil dit het liefste toch bespreken met Joeri erbij.  
Witte Lous: doet verslag van de gedane en de nog komende werkzaamheden op het Westeinde. 
Huisaansluitingen zijn nog niet gedaan, lantaarnpalen werken niet en goot naast wegdek moet ook 
nog gedaan worden. In maart/april fase 2 en even daarna fase 3. Heeft gevraagd om zwaar verkeer 
te vermijden op Westeinde. Is afgewezen en zijn vraag om de weg als fietsstraat aan te merken is ook 
afgewezen.  
Ted:  
is er van de nieuwbouw een soort indeling? Witte licht toe en verwijst naar het bestemmingsplan.  
Ans: bij volgende vergadering jaarvergadering op de agenda.   
 
11. Volgende vergadering: 
De volgende vergadering is 7 februari 2023.  
 
12. Sluiting: 
Om 22.00 uur sluit Evert de vergadering. 
 


