
Wonen en leefklimaat

     Ansen waardeert de eigen buurt als goed. Het wonen wordt als ‘vriendelijk en sociaal’ gezien.

Actuele situatie Ondernomen activiteiten Bereikt Nieuwe activiteiten Te realiseren in
2018/2019

Plan Wink is voor 70% 

uitgevoerd.

Op uitnodiging van de gemeente 

viering hoogste punt 

bijgewoond.

Correspondentieadres: Kerkdijk 24, 7964 KB ANSEN, tel. 0522-852457, e-mail: bestuurdorpsbelangen@ansen.eu



Voorzieningen

Actuele situatie Ondernomen activiteiten Bereikt Nieuwe activiteiten Te realiseren in  
2017/2018

Ansen heeft een florerend dorpshuis, dat sinds 2008 bestaat. 

Ansen heeft een goed 

functionerende AED en een 

betrouwbaar netwerk van 

vrijwilligers, welke 

gecöordineerd en bekostigd 

wordt door DB Ansen.

Bijscholing reanimatie en AED-

bediening georganiseerd.

Een betrouwbaar en actief AED-

netwerk met gediplomeerde en 

bijgeschoolde vrijwilligers.

Herhalingscursussen voor AED-

vrijwilligers organiseren.

Een operationeel AED-netwerk 

behouden.

Geld gereserveerd voor inzet en 

onderhoud AED.

Jaarlijks zorgen voor budget en 

onderhoud AED.

Monitoren of nieuwe 

vrijwilligers nodig zijn voor 

instandhouden van het 

netwerk

Glasvezel aanleg in Ansen is 

afgerond.

Nogmaals een informatie avond 

gehouden ism glasvezel de 

Wolden.

Alle inwoners van Ansen zijn 

actief van informatie voorzien 

rondom glasvezel, zowel de 

aanleg als de abonnementen.

Actief alle inwoners die zich nog 

niet aangemeld hadden bezocht.

Mobiele netwerk  in/rondom 

Ansen is niet stabiel.

Bij gemeente geïnformeerd mbt 

mogelijkheden. Er werd 

verwezen naar providers.

Contacten leggen met 

providers om mogelijkheden te 

onderzoeken voor beter 

netwerk.

Sterker en stabieler mobiel 

netwerk in de schoolkring is 

gerealiseerd. 

De Aanser Wiezer wordt veel 

gelezen en voorziet in een 

behoefte.

De oude redactie heeft afscheid 

genomen en is daar uitgebreid 

voor bedankt. Nieuwe redactie 

leden zijn benaderd.

Nieuwe redactie is 

geïnstalleerd.

Jaarlijks overleg houden.
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Voorzieningen (Vervolg)

Actuele situatie Ondernomen activiteiten Bereikt Nieuwe activiteiten Te realiseren in
2017/2018

In samenwerking met 

Dorpshuis en VVVo is in de 

herfst 2016 de nieuwe website 

gelanceerd. Deze is goed en 

stabiel.

Een eenvoudiger  te beheren 

website.

verenigingen enthousiasmeren 

zoveel mogelijk (historie) van 

vereniging te plaatsen.

Verder vullen van de website 

en deze goed en stabiel 

houden.

 Overleggen tussen 

websitebeheerder en 

verenigingen organiseren.

Brievenbussen staan onder 

druk. Er werden in de 

gemeente verscheidene 

verwijderd.

Navraag gedaan bij BOKD mbt 

het blijven staan van de bussen 

in schoolkring Ansen

Brievenbussen blijven staan.
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Recreatie en toerisme

Actuele situatie Ondernomen activiteiten Bereikt Nieuwe activiteiten Te realiseren in
2017/2018

Ansen heeft drie 

dorpsommetjes.

Controle bewegwijzering routes.

Routepaaltjes zijn gereinigd en 

daar waar nodig vervangen.

Verspreiding routefolders bij 

ondernemers, in folderrek op 

brinkje en bij dorpshuis.

Routes controleren. Routes blijven goed te 

bewandelen.

Er werd verzocht na om de 

mogelijkheden na te gaan van 

een recreatief fietspad dat 

Armweide met de Larijweg 

verbindt.

Dit is onderzocht middels 

navraag bij de landeigenaren.

Het onderzoek is afgerond. Het 

is niet mogelijk een fietspad te 

realiseren.

Boermarkepad is veelvuldig in 

gebruik.

Pad is middels onderhoud 

grasvrij gemaakt.

 Het Boermarkepad met 

bankjes en informatiebord is 

onderhouden.

Voorzien in  onderhoud van 

pad, berm, bankjes en bord.

Er ligt een onderhoudsplan 

voor het Boermarkepad.
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Natuur en milieu

     Ansen heeft een goed milieu en leefklimaat.

     In 2015 is Coöperatie EnergieK Ansen opgericht. Dorpsbelangen onderschrijft het belang van deze coöperatie.

     Ansen is een authentiek esdorp.

Actuele situatie Ondernomen activiteiten Bereikt Nieuwe activiteiten Te realiseren in
2017/2018

Aanwezigheid zwerfvuil in en 

om Ansen.

Zwerfvuilactie gehouden. Zwerfvuilactie opnieuw 

organiseren.

Zwerfvuilactie is wederom 

georganiseerd.

Oud papier wordt door diverse 

verenigingen opgehaald.

Opstellen van schema’s en 

begeleiding inzameling.

Inzameling verloopt volgens 

plan.

Als dorp en verenigingen oud 

papier blijven inzamelen.

Een deel van de heggen langs 

het fietspad naar Ruinen zijn in 

beheer van Ansen.

In 2017 is de snoeiploeg voor het 

eerst actief geweest en heeft de 

heggen prachtig gesnoeid.

Heggetjes staan er netjes bij. Snoeien van de heggen 2 keer 

per jaar.

De karakteristieke heggen 

blijven behouden.

Een zelfredzame 

vrijwilligersploeg.

Er is een onderhoudsbrigade 

voor behoud beplanting 

landschapsproject.

Aansturing en overleg 

onderhoudsbrigade.

Fruitbomen staan er prachtig 

bij.

Overleg met 

onderhoudsbrigade.

Ingezette activiteiten worden 

behouden.

Bijwonen voorlichtings- 

vergadering Landschaps Beheer 

Drenthe

Brandstofvergoeding verstrekt 

door Landschaps Beheer 

Drenthe.

Geplande voorlichtings- 

vergaderingen bijwonen.

Landschapsbeheer Drenthe 

heeft voorstel gedaan voor 

gebiedsplan Ansen-Armweide

Er is een overleg geweest met 

LBD mbt het gebiedsplan.

LBD houdt de regie op dit plan.

Er zit al jaren een ooievaarsnest 

op de Berkenhof

Gade geslagen naar 

tevredenheid.

Onderzoeken of er 

belangstelling is voor een 

webcam op het nest.
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Verkeer en veiligheid

Actuele situatie Ondernomen activiteiten Bereikt Nieuwe activiteiten Te realiseren in
2017/2018

Het verkeersplan 'Ansen veilig, 

da's Mooi!' voor herinrichting 

Kerkdijk - Dwingelerweg in de 

dorpskern is afgerond.

Tijdens de werkzaamheden 

vinger aan de pols gehouden. Na 

de werkzaamheden is oplevering 

geweest van de weg in bijzijn van 

aannemer en afgevaardigde van 

de gemeente.

Het wegdek in de dorpskern is 

vernieuwd en netjes 

opgeleverd.

De verlichting in de dorpskern 

is verouderd en de lantaarn-

palen staan niet overal op de 

juiste plek.

Overleg geweest met de 

gemeente mbt mogelijkheden 

voor andere verlichting.

Er wordt uitvoering gegeven 

aan het opgestelde plan.

Verlichting wordt in de gehele 

bebouwde kom aangepast, 

naar passend bij de nieuwe 

verkeerssituaties en het dorp.

Instelling van werkgroep 

verlichting om het plan verder 

uit te werken, incl. subsidie 

mogelijkheden.

Groot onderhoud van de 

wegen: in bebouwde kom is 

wegdek vernieuwd. Buiten de 

kom stonden geen wegen op 

de nominatie.

Overleg tussen gemeente en 

Dorpsbelangen m.b.t. wensen 

groot onderhoud is geweest.

Aangeven welke wegen 

komend jaar in aanmerking 

moeten komen voor groot 

onderhoud.

Blijvend goed contact met de 

gemeente. In aanmerking 

komende wegen zijn in groot 

onderhoud meegenomen.

Toestand wegen en bermen: 

Wegen zijn over het algemeen 

goed, bermen en wegkanten 

behoeven voortdurend 

aandacht.

Actief doorgeven van knelpunten 

/gebreken wat betreft wegen- en 

bermonderhoud in februari, 

waarbij gewezen is op een aantal 

direct te nemen maatregelen ivm 

verkeersveiligheid.

Een aantal situaties met kleine 

gebreken zijn direct opgepakt 

door de gemeente.

Blijvend goede wegen en 

bermen. Inwoners stimuleren 

om zelf knelpunten door te 

geven aan de gemeentewinkel.
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Verkeer en veiligheid (vervolg)

Actuele situatie Ondernomen activiteiten Bereikt Nieuwe activiteiten Te realiseren in
2017/2018

Verkeer en veiligheid is middels 

de afsluiting van het 

verkeersplan grotendeels 

opgepakt.

Bij opstellen nieuwe dorpsvisie 

opnieuw vragen naar wensen 

van inwoners.

Monitoren of de aangepaste 

situaties betere 

verkeersveiligheid opleveren.                            

Mogelijkheden onderzoeken 

voor vernieuwingen om 

verkeersveiligheid te vergroten.

Evaluatie mbt aangepaste 

situaties en uitvragen van 

nieuwe wensen middels de 

nieuwe dorspvisie.

Zowel binnen als buiten de 

bebouwde kom wordt (te) snel 

gereden.

Wijkagent is verzocht om in en 

rondom Ansen te blijven 

controleren.

Er heeft een smiley gehangen 

met snelheidsmeter (geen 

controle).

Controles blijven gewenst, ook 

om bovenstaande te 

monitoren.

In de Kleine Esweg is een 

afwatergoot aangebracht, waar 

paarden vaak weigeren verder 

te lopen.

Onderzocht wat de 

mogelijkheden zijn om 

voorgaande op te lossen.

Monitoren of gemeente de 

goot schildert.

Beter zichtbare goot, zodat 

paarden kunnen doorlopen op 

dit punt.

Gemeente verzocht de goot te 

schilderen in een lichtere kleur 

voor betere zichtbaarheid voor 

de paarden.
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Ontmoeting en sociale samenhang

Actuele situatie Ondernomen activiteiten Bereikt Nieuwe activiteiten Te realiseren in
2017/2018

Jaarlijks organiseert DB i.s.m. 

VVVo de plaatsing van de 

kerstboom op het Brinkje

Boom geplaatst. (Het was een 

hele mooie…)

Een mooi verlichte grote 

kerstboom op het Brinkje

Zo doorgaan

Er is elk jaar een Paasvuur op 

de Es.

Organisatie ligt bij de VVVo.

DB. ondersteunt 

bij het toezicht van snoeihout.

Er was een prachtig Paasvuur Zo doorgaan

Communicatie leden: in 

jaarvergadering wordt 

verantwoording afgelegd over 

te voeren en gevoerde beleid 

van Dorpsbelangen. Via email 

en website worden leden 

gedurende het jaar op de 

hoogte gehouden.

Het sturen van ledenberichten. 

Nieuws doorgegeven via de 

website. Drie keer artikel 

geplaatst in Aanser Wiezer.

Een goede en tijdige 

berichtgeving

Op dezelfde wijze voortzetten

Dorpsvisie gemaakt in 2012 is 

voor het grootste deel 

afgerond.

Gewerkt aan de nog 

openstaande punten van de 

Dorpsvisie 2012

Realiseren van een aantal 

punten genoemd in de 

Dorpsvisie

Wensen vanuit het dorp 

inventariseren om te komen tot 

een Visie 2018- 2023

Er ligt een 5- jarenplan voor de 

nabije toekomst.

Gemeente en Welzijn de Wolden 

benadert voor ondersteuning.

Er zijn afspraken gemaakt 

omtrent de mogelijkheden voor 

een nieuwe dorpsvisie.

Instellen van een nieuwe 

dorpsvisie werkgroep.

Tijdens Burendag is een 

activiteit georganiseerd in 

samenwerking met het 

dorpshuis.

Gezellige dag met inwoners.
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