
Jaarverslag 2022-2023 
 
 
We hebben onze 24-ste jaarvergadering gevierd met gebak. De vereniging bestond vorig 
jaar 25 jaar. Ook in dit jubileumjaar zijn er weer diverse activiteiten uitgevoerd en 
bespreekonderwerpen behandeld. We nemen u graag mee.  
 
NL Doet - Zwerfvuil 
Zaterdag 19 maart 2022 hebben we met een aantal vrijwilligers de omgeving van Ansen 
weer schoon gemaakt. Voor 2023 hebben we gekozen voor een vervangende activiteit. Op 
het brinkje willen we graag een insectenhotel plaatsen en een bloemenstrook inzaaien. Dit 
initiatief wordt ondersteund door NL Doet van het Oranje Fonds. Deze activiteit vindt plaats 
op zaterdag 1 april 2023.   
 
Oproep social sofa 
In de Anser Wiezen van 1 april hebben we om ideeën gevraagd voor een ontwerp van een 
social sofa die we wilde plaatsen tegenover de glasbak aan de Kerkdijk. We hebben één 
reactie gehad met het verzoek om hiervan af te zien. Omdat we als Dorpsbelangen toch 
graag een nieuwe zitgelegenheid willen creëren, hebben we gekozen voor een andere optie.  
  Wij vertellen u graag meer over bij het plaatsen van een nieuwe zitgelegenheid bij   
  agendapunt Dorpsvisie. 
 
AED Cursus  
In 2022 vond de jaarlijkse cursus weer plaats, verzorgd door Aise. We nog steeds op zoek 
naar vrijwilligers. Na de cursus kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener bij het 
reanimatie-oproepsysteem Hartslag.nu.  
 
Paasvuur 2022 
Voor het Paasvuur van 2022 kregen we geen vergunning voor oorspronkelijke plek. In 
overleg met VVVo, gemeente en burgemeester is er vergunning verstrekt aan de Noorddijk. 
Na ernstig verkeersongeval in de gemeente De Wolden is in overleg met de burgemeester 
de viering van het Paasvuur versoberd. Paasvuur 2023 is op 9 april 2023 (locatie nader te 
bepalen).   
 
Mobiele mast KPN 
KPN heeft ons benaderd om een bewonersavond te organiseren om een mobiele mast te 
plaatsen in Ansen. Nadat we een datum hadden afgesproken heeft KPN aangegeven dat ze 
opnieuw gekeken naar de dekking en dat ze door aanpassingen in bestaande (verdere) 
masten afzien van een plaatsing. 
 
Museumjaarkaart 
We hebben een inwoner van de schoolkring een museumjaarkaart aangeboden voor de 
inzet en zorg voor de omgeving van Ansen 
 
Wonen en duurzaamheid 
In april hebben we een bijeenkomst bijgewoond van de gemeente over wonen en 
duurzaamheid van de gemeente.  

Wij vertellen graag meer over het ontwerp wonen bij agendapunt Dorpsvisie. 
 
Kennismaking met de nieuwe dorpscontactfunctionaris Suzanne Lammers 
In mei hebben we samen met VVVo en bestuur van de Bastogne kennis gemaakt met de 
nieuwe dorpscontactfunctionaris Suzanne Lammers. We hebben Suzanne een beeld 
geschetst wat er zoal gebeurt in Ansen door de vrijwilligers. 
 
Fietspad Dwingelerweg 



31 mei is er in samenwerking met de gemeente een inloopavond georganiseerd om de 
aanleg van het fietspad langs de Dwingelerweg te bespreken met de direct aanwonenden 
Ansers. De verkeersambtenaren waren aanwezig en wethouder Turksema. Conclusie van de 
avond was dat er geen behoefte is aan een fietspad maar meer behoefte aan 
snelheidsbeperkende maatregelen op dat gedeelte van de weg. Op 26 januari 2023 is in de 
gemeenteraad formeel akkoord gegeven op het niet aanleggen van het fietspad. 

Wij vertellen u graag meer over het onderwerp verkeer bij agendapunt Dorpsvisie. 
 
Deelname voorzittersoverleg (14 verenigingen in De Wolden) van de gemeente de Wolden  
Op 5 september hebben we een voorzittersoverleg gehad waarin we in gesprek zijn gegaan 
over de rollen van Dorpsbelangen. Hier waren alle 14 verenigingen van dorpen uit de 
Wolden bij betrokken.  
 
Oud papier 
De Oud papier inzameling is ten einde. De 
komende jaren vindt er een afbouwregeling plaats 
van de vergoedingen. We bedankten Wim en de 
andere vrijwilligers tijdens de laatste inzameling op 
zaterdag 24 december 2023.  

- Regeling  
- Foto laatste keer.  

 
Boermarkepad 
Wij hebben onderhoud gepleegd aan Boermarkepad wat bestond uit het schoonmaken van 
het pad en snoeiwerk van de bosschages.    

 
Dorpsvisie 

- Verspreid aan de inwoners van Ansen 
- Gepresenteerd in de gemeenteraad november 2022 
- Gepresenteerd aan college van B&W in januari 
- Staat online ter inzage  

 
Afscheid Wim Nijland 
In 2022 werd het stokje van secretaris overgedragen aan Gerika Lubbinge. Om Wim te 
bedanken voor de inzet heeft er een uitje plaatsgevonden. Het was een gezellige middag in 
Vogelpark Ruinen en bij Tante Ans.  
 
Kledinginzameling 
Ook in 2022 zijn er weer flink wat zakken kleding ingezameld. Er zijn in 2022 vier 
inzamelmomenten geweest.  
 
Rondje langs de Landman 
In november/december hebben de bestuursleden contact gezocht met de boeren van Ansen. 
We vonden het belangrijk om te weten wat er zoal leeft bij de 'Landmannen' van Ansen, kan 
Dorpsbelangen of de gemeente wat voor hun betekenen, wat zijn de verwachtingen. Een 
conclusie uit de gesprekken was, dat er veel onzekerheid heerst bij de boeren, veel 
regelgeving, onduidelijkheid over het voortbestaan van het bedrijf in relatie tot de 
stikstofmaatregelen vlakbij een Natura 2000 gebied. Er zijn geen verwachtingen 
uitgesproken naar Dorpsbelangen, het is wel positief ervaren dat we dit hebben gedaan. 
Inmiddels zijn er acties gestart om samen met EnergieKansen en de boeren te onderzoeken 
hoe en in welke mate de boeren kunnen bijdragen aan het biovergistingsproject van 
EnergieKansen. 
 
 
 



Collegebezoek 
Op 16 januari 2023 heeft er een werkbezoek plaatsgevonden met het een aantal 
afgevaardigden van het college van Gemeente de Wolden. De bespreekonderwerpen 
gedurende de avond: Thema Verkeer, Thema Wonen, Vakantiepark Rheelanden (oproep 
gedaan om het dorp mee te nemen in de ontwikkelingen), Dorpsvisie, Communicatie met de 
bewoners, Input wijkagent en Welzijn de Wolden.   

 
 
 
 


