
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
2020/2021

Plan Wink is voor 95% 

uitgevoerd.

volgen afrondende fase college benaderd en 

dorpsvisiecommissie voor evt 

verdere woonwensen

monitoren

Voorzieningen

Actuele situatie Ondernomen activiteiten Bereikt Nieuwe activiteiten Te realiseren in  
2020/2021

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. Extra 

aed op Armweide geplaatst 

bewoners doen mee in 

opleidingsproject

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.

klachten inventarisatie en 

doorgave

wordt vervolgd
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Mobiele netwerk  in/rondom 

Ansen is niet stabiel.

Bij gemeente geïnformeerd mbt 

mogelijkheden. Er werd 

verwezen naar providers.

is commerciele aangelegenheid

De Aanser Wiezer wordt veel 

gelezen en voorziet in een 

behoefte.

Aanser wiezer verschijnt nu in 

full color

Jaarlijks overleg houden.

goed werkende webste overstap nieuwe goedkopere 

webhost

inschakelen Jacco Struik als 

'websitebeheerder' werkt erg 

plezierig

Verder vullen van de website 

en deze goed en stabiel 

houden.

Recreatie en toerisme
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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 en evt 

samewerking met het 

wandelknooppuntennetwerk 

(ommetjes zouden hier in 

kunnen verwerkt)

Routes blijven goed te 

bewandelen evt 

informatiebord/startpunt naar 

dorpshuis

Diverse Bankjes langs de 

Wandelroutes verdienen 

onderhoud

uitzoeken wie eigenaar zijn/ 

waar budget vandaan

bankjes vervangen herplaatst bankjes opnemen in 

weginspectieronde

gereed

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. Ansen is een authentiek esdorp.

     In 2015 is Coöperatie EnergieKansen opgericht met als doelstelling Ansen energieneutraal in 2020. Dorpsbelangen onderschrijft het belang van deze 

     coöperatie en zal waar nodig deze ondersteunen.

Actuele situatie Ondernomen activiteiten Bereikt Nieuwe activiteiten Te realiseren in
2020/2021

Aanwezigheid zwerfvuil in en 

om Ansen.

Zwerfvuilactie gehouden. Zwerfvuilactie opnieuw 

organiseren.

Zwerfvuilactie is wederom 

georganiseerd.

Oud papier wordt door diverse 

verenigingen opgehaald het 

bestuur zamelt textiel in

Opstellen van schema’s en 

begeleiding inzameling.

Inzameling verloopt volgens 

plan.

Als dorp en verenigingen oud 

papier en textiel blijven 

inzamelen.

Een deel van de heggen langs 

het fietspad naar Ruinen zijn in 

beheer van Ansen.

De snoeiploeg  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.

door diverse 

graafwerkzaamheden zijn 

bloemenbermen naar 

achtergrond geraakt

bij dorpsingangen zijn 

bloembollen en pioenrozen 

geplant 

komt mooi op er wordt in samenwerking met 

landschapsbeheer drenthe 

gezocht naar mogelijkheden in 

en om ansen

fleurige bermen

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.

oproep nieuwe vrijwilligers 

geplaatst

geen aanmeldingen
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organiseren fruitpersdag dit jaar ivm opbrengst fruitpersdag afgelast weer fruitpersdag organiseren

Verkeer en veiligheid

Actuele situatie Ondernomen activiteiten Bereikt Nieuwe activiteiten Te realiseren in
2020/2021

er blijven klachten 

binnenkomen over  hardrijders 

ondanks meerdere containers 

met "30 KM"

30 KM stickers beschikbaar 

gesteld

duidelijk inzicht gekregen over 

de mate van 

snelheidsovertredingen

acceptabel verkeersgedrag 

door zowel passanten als zeker 

ook inwoners

De verlichting is  afgerond. enkele lantaarns nog 1/4 

draaien, en overleg 2 extra 

lantaarns kleine esweg

aanvraag extra lantaarns 

afgewezen

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 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.

Ontmoeting en sociale samenhang

Actuele situatie Ondernomen activiteiten Bereikt Nieuwe activiteiten Te realiseren in
2020/2021

Jaarlijks organiseert DB i.s.m. 

VVVo de plaatsing van de 

kerstboom op het Brinkje

Vlaggemast met Fairybell 

geplaatst in samenwerking met 

VVVo. (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.

paasvuur ivm droogte spontaan 

ontbrand

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

er is een nieuwe 

dorpsvisiecommissie 

samengesteld 

Gemeente en Welzijn de Wolden 

benaderd voor ondersteuning.

Wensen vanuit het dorp 

inventariseren om te komen 

tot een Visie 2019- 2024

Er ligt een 5- jarenplan voor de 

nabije toekomst.
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