
 

 

Nieuwsbrief – april/mei 2018 

 

Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen  

 

 

Straatverlichting 

Het afgelopen jaar is Dorpsbelangen druk doende geweest met het sluitstuk van het project ‘Ansen 

Veilig, da’s Mooi!’. Dat sluitstuk is de vervanging en gedeeltelijke verplaatsing van de straatlantarens 

in de bebouwde kom van Ansen en de wegen Voorlanden / Om de Kamp. Zoals ook tijdens de 

jaarvergadering is besproken, is daartoe inmiddels een akkoord bereikt met de gemeente. Ook is een 

nieuw en duurzaam type lantaren uitgezocht. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is enkel nog 

wachten op een beslissing van Initiatiefrijk De Wolden over de subsidieaanvraag die een groot deel 

van de kosten van dit project zou moeten dragen. Als die beslissing positief is, gaat de 

verlichtingscommissie (Arend Mekkes, Albert Smand, Wim Nijland en Allert Jan ter Wee) verder met 

de gemeente in overleg over het moment waarop de plaatsing van de nieuwe verlichting plaatsvindt. 

U wordt daar natuurlijk van op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief, Anser Wiezer, e-mail etc.  

 

30 km in de bebouwde kom.. 

In overleg met Veilig Verkeer Nederland is begin april een sanctieloze laseractie uitgevoerd door 

enkele bestuursleden van Dorpsbelangen en een vrijwilliger van VVN. Dit omdat er op sommige 

plaatsen in de kom nog steeds te hard gereden zou worden. Het was bijzonder leuk om te zien welke 

Aansers haast hadden! Al moet ook gezegd worden dat de overschrijdingen nog redelijk binnen de 

perken bleven. We zullen de uitslagen van deze actie inventariseren en samen met VVN bekijken wat 

we in redelijkheid kunnen doen om ervoor te zorgen dat de toegestane snelheid binnen de kom van 

Ansen zoveel mogelijk gehandhaafd wordt. 

 

Glasvezel / klachten  

Tijdens de jaarvergadering is ook aan de orde gekomen dat klachten over de werking van het 

glasvezelnetwerk maar met name klachten over de providers (bijvoorbeeld haperende tv-ontvangst, 

telefoonverbindingen etc.) aan Wim Nijland (secretaris Dorpsbelangen – 

bestuurdorpsbelangen@ansen.eu) kunnen worden gestuurd. Die zal dan met een dorpsgenoot die 

toevallig wat dichter bij het spreekwoordelijke vuur zit die klachten doorsturen aan de providers 

zodat de kans het grootst is dat er wat mee wordt gedaan. 

 

Dorpsvisie 2018 – 2023 

 

Een belangrijke ‘kapstok’ voor het functioneren van Dorpsbelangen en misschien ook wel voor heel 

Ansen is de dorpsvisie. De laatste dorpsvisie heeft voor veel projecten van Dorpsbelangen, het 
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Dorpshuis en de VVVo een belangrijke ondersteuning gevormd. Met name in het kader van het 

aanvragen van de financiering voor die projecten. Bijvoorbeeld het Boermarkepad, ‘Ansen Veilig, da’s 

Mooi’ en vele andere projecten. Zonder zo’n dorpsvisie kunnen die projecten eigenlijk niet worden 

opgestart. Daarnaast vormt het opstellen van een dorpsvisie ook een mooie manier om met z’n allen 

te bekijken en te bespreken wat we in Ansen willen, wat er nog nodig is en waar we in meer of 

mindere mate aan moeten denken. Vanuit het bestuur van Dorpsbelangen zullen we met twee 

personen graag aan de nieuwe dorpsvisie willen werken. Ook Vrouwen van Nu heeft laten weten 

graag een afgevaardigde in zo’n commissie te laten plaatsnemen. Inmiddels hebben zich daarnaast 

nog twee vrijwilligers gemeld zodat we aan de slag kunnen. U hoort ook hier weer meer van!  

 

AVG – uw persoonsgegevens 

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing voor elke 

organisatie die gegevens van personen in een bestand bewaart. Ook de Vereniging Dorpsbelangen 

Schoolkring Ansen is zo’n organisatie. Nu verzamelt en bewaart Dorpsbelangen enkel eenvoudige 

persoonsgegevens van haar leden zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) doch ook 

dan moet aan de regelgeving voldaan worden. Bij het ophalen van de contributie in het najaar van 

2018 zullen we met een formuliertje de concrete toestemming daarvoor nog zeker stellen maar 

omdat de datum van 25 mei 2018 snel nabij komt, geldt voor nu alvast het volgende: 

 

• Alleen eenvoudige persoonsgegevens van leden van Dorpsbelangen (zoals naam, 

adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres) worden door het secretariaat van het bestuur van 

Dorpsbelangen verwerkt en beheerd.  

• De persoonsgegevens worden enkel digitaal bewaard op een laptop die enkel door de 

secretaris van Dorpsbelangen wordt beheerd en gebruikt. Die laptop is eigendom van 

Dorpsbelangen en wordt alleen maar voor activiteiten van Dorpsbelangen gebruikt. 

• Omdat Dorpsbelangen niet kan werken voor Ansen en de Ansers, zonder gebruik te maken 

van de persoonsgegevens (bijvoorbeeld om deze nieuwsbrief te sturen, uitnodigingen voor 

bijeenkomsten te versturen, contributie op te halen etc.) vormt die noodzaak een voldoende 

grondslag in de AVG om de persoonsgegevens te gebruiken.  

• In het najaar van 2018 zal verder voor alle zekerheid bij het ophalen van de contributie nog 

aan u worden gevraagd om uw akkoord voor het verwerken en beheren van de 

persoonsgegevens.  

• Uitsluitend het bestuur (en met name de secretaris) van Dorpsbelangen maakt van tijd tot 

tijd gebruik van de persoonsgegevens en heeft daar toegang toe.  

• U heeft altijd het recht om aan het bestuur van Dorpsbelangen te verzoeken welke 

persoonsgegevens van u in ons systeem staan.  

• Als u geen lid meer bent van Dorpsbelangen, worden uw gegevens binnen zes weken 

verwijderd uit onze systemen.  

Heeft u vragen over de AVG of andere vragen over dit onderwerp, mail dit dan naar 

bestuurdorpsbelangen@ansen.eu of spreek één van de bestuursleden aan.  

 

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen 
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