
  
Notulen Jaarvergadering 2018 
 

 

  
Datum : woensdag 21 maart 2018  
Aanvang : 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur)  
Locatie : Dorpshuis Bastogne 
 

1 Opening door de voorzitter  
De voorzitter opent de 20e jaarvergadering, waarbij stil gestaan wordt bij dit lustrumjaar middels taartje  
 

2 Mededelingen  
muntjes worden aangeboden door dorpshuis en dorpsbelangen, zaterdag is zwerfvuildag en het paasvuur 
word eerste paasdag om half 8 aangestoken 
 

3 Notulen jaarvergadering 22 maart 2017 
Aanwezige merkt op dat de in de volksmond bekende varkensruggen officieel bekend staan als 
bochtenwringers 
 

4 Secretarieel jaarverslag over 2017 
In bestuursjaar 2017 heeft het bestuur 11 algemene bestuursvergaderingen gehouden. Het aantal leden 
van DB in dit jaar was 235 en we hebben nog steeds 1 donateur.  
 
Het afgelopen bestuursjaar zijn een heel aantal onderwerpen afgesloten door Dorpsbelangen. 
Bijvoorbeeld de uitvoering van het verkeersplan, het Boermarkepad en de  aanleg van het Glasvezel. 
Hierover tijdens de presentatie van het beleidsplan meer. 
 
Door middel van het groot onderhoud van de weg in de kern van Ansen werden de kruispunten aangepast. 
Deze werkzaamheden zijn middels een laatste schouw opgeleverd. Met deze oplevering werd dit 
onderwerp dan ook ten einde gebracht. 
 
Het Boermarkepad werd veel gebruikt dit jaar. Dorpsbelangen heeft oog voor het onderhoud van dit pad. 
Tijdens NL Doet dit jaar werd het weer voorjaarsklaar gemaakt. 
 
Over Glasvezel zijn afgelopen jaar een tweetal avonden georganiseerd in samenwerking met Glasvezel de 
Wolden. De kabel werd overal aangelegd. Installatie is helaas nog niet op alle plekken naar volle 
tevredenheid, maar het merendeel van Ansen heeft nu snel internet. 
 
Als nieuw onderwerp is verlichting een groot aandachtspunt geweest. In werkgroep verband is hier hard 
aan gewerkt, waarbij het bestuur van dorpsbelangen ook deelnam. Albert Smand en Arend Mekkes willen 
wij dan ook via deze weg bedanken voor hun inzet op dit onderwerp afgelopen jaar. 
 
Afgelopen jaar nam de Aanser Wiezer redactie afscheid. Deze redactieleden hebben er jaren voor gezorgd 
dat de Aanser Wiezer en zijn dan ook persoonlijk door ons in het zonnetje gezet. Een nieuwe redactie is 
ondertussen van start gegaan en heeft het eerste nummer al met verve verzorgd. 
 
Zoals gebruikelijk en naar alle tevredenheid werd ook dit jaar het paasvuur georganiseerd en is de 
kerstboom op het Brinkje geplaatst, beide activiteiten samen met de VVVo. Het waren beiden weer 
succesvolle activiteiten en wij bedanken de VVVo voor deze goede samenwerking.  
 



Onder DB vallen een heel aantal werkgroepen en vrijwilligers, die zeer gewenste taken uitvoeren in en om 
het dorp. Allen worden dan ook uitdrukkelijk bedankt door het bestuur voor hun inzet van het afgelopen 
jaar. 
 

5 Financieel verslag 2017 
Penningmeester Alice verklaard wat ter tafel ligt, er rijzen verder geen vragen en ook de kascommissie  
Albert Smand en Bob van Driel verlenen decharge. Bob is aftredend  en Margaret Feenstra meldt zich aan 
 

6 Begroting 2018 
Aanwezige vraagt wat het voorstel is mbt dekking van het begrotingstekort, Alice verklaart de ervaring te 
hebben dat er gedurende het jaar regelmatig toch weer potjes aangeschreven worden en mocht dit een 
jaar niet lukken dit uit eigen middelen te kunnen opvangen  
 

7 Beleidsplan 2018-2019 
Voorzitter vat het beleidsplan als volgt samen 
1 dorpsvisie en sociale samenhang 
2 verlichting 
3 glasvezel 
4 wonen 
5 ooievaarsnest 
Ad 1 
We stellen ons de vraag of Ansen af is, mede door de inzet van met name onze vorige voorzitter, Arend 
Mekkes, speciale dank wordt uitgesproken op de manier waarop hij als aanjager een belangrijke rol heeft 
gespeeld bij het afronden van de laatste dorpsvisie. 
In overleg met stichting welzijn en de gemeente, die aangeeft daarvoor de financiële middelen 
beschikbaar te stellen, zijn we voornemens weer opnieuw middels een enquête en een daarvoor in het 
leven te roepen commissie een nieuwe dorpsvisie opstellen, Dhr. Jan Gorter heeft zich na de vergadering 
hiervoor opgegeven 
Ad 2 
De verlichtingscommissie heeft d.m.v. diverse informatieavonden en vergaderingen met de gemeente een 
plan ontwikkeld voor de openbare verlichting in de kom van Ansen. Inmiddels zijn ook de 
subsidieaanvragen de deur uit en wanneer daar meer over bekend wordt kan er hopelijk nog dit jaar 
worden begonnen met de uitvoer van het plan 
Ad 3 
Glasvezel is nog niet bij iedereen aangelegd, diverse aanwezigen spuien hun ongerief over het niet of niet 
volledig werken van de installatie. Aanwezige Robert Hoogendorp biedt aan gebundelde klachten door te 
willen geven aan de betrokkenen, besloten wordt dat klachten kunnen worden gemaild naar het bestuur. 
Ad 4 
Wonen, plan Wink en Prinses op de Es bieden beide nog ruimte voor respectievelijk 2 en 1 
belangstellenden. Met de gemeente gesproken tijdens het jaarlijks overleg om jeugd die geïnteresseerd is 
een kans te bieden, ervaring van de gemeente is dat over het algemeen de voorgestelde vraag groter is 
dan de werkelijke. Aanwezige beaamt dit door hun huurwoning eerst aangeboden te hebben in de Aanser 
Wiezer waarop geen reactie kwam 
Ad 5 
Voorstel tot onderzoeken een camera te plaatsen bij het ooievaarsnest op de Berkenhof. Aanwezige 
vraagt zich af of dit niet leid tot een enstige schending van de privacy van eerdergenoemde ooievaars 
Ter afsluiting vraagt de voorzitter of er nog vragen zijn m.b.t. het beleidsplan. Deet Hoogveld stelt dat 
EnergieKansen anders moet worden opgesteld en zal worden aangepast, Arend Mekkes vraagt zich af hoe 
het is met het fietspad Armweide-Oosteinde. Voorzitter verklaart dat het bestuur een locatiebezoek heeft 
gedaan en contact gehad met de eigenaar, meest Staatsbosbeheer, en dat deze heeft verklaard geen 
belang te hebben in een fietspad op deze locatie. Bob van Driel vraagt of de verkeersremmende maatregel 



 

d.m.v. een smiley niet van korte duur was, bestuur geeft aan dat de periode idd standaard twee weken is, 
na overleg zal er informatie worden ingewonnen wat de mogelijkheid tot een blijvende Smiley. Theresia 
geeft tenslotte aan dat door de verkeersremmende maatregelen op de kruising Meulekaamp-Kerkdijk het 
lawaai behoorlijk is toegenomen doordat er harder wordt gereden dan 30  
 

8 Bestuursverkiezing  
Aftredend als bestuurslid en secretaris en niet herkiesbaar voor functie is Kirsten Feenstra, Voorzitter 
bedankt haar voor haar inzet want 5 jaar is best lang en een en ander wordt bekrachtigd met een 
bloempje. Het bestuur stelt voor de functie van secretaris Wim Nijland voor. Het bestuur stelt verkiesbaar 
als bestuurslid Alet Vlot, zij wordt door de vergadering met applaus begroet en geeft aan dat 5 jaar 
eigenlijk zo voorbij is. 
 

9 Rondvraag  
Theresia vraagt hoe het komt met de postcoderoos, Deet geeft aan dat dit bij de cooperatie energiekansen 
ligt en dat er gewerkt wordt aan de mogelijkheid op de stallen bij Laarman. 
Kobie geeft aan 1 keer de heggetjes te hebben geknipt en dat het de volgende keer al klaar was, we wijten 
dit aan niet welingelichte medewerkers van de gemeente en stellen voor het hier maar bij te laten 
 

10 Beleidsplan 2017 Stichting Dorpshuis Ansen.  
Voorzitter dorpshuisbestuur Frans Westenbrink geeft verslag van het reilen en zeilen van de Bastogne 
 

11 Na de pauze heeft afdelig de Wolden van veilig verkeer nederland een quizz georganseerd waarbij Koos 
Oosten en Roelof Tissing in de prijzen vielen middels een fantastisch regenscherm 
 

12 Sluiting rond 22.00 


