
  
Notulen Jaarvergadering 2022 
 

 

  
Datum : woensdag 16 maart 2022  
Aanvang : 20.01 uur  
Locatie : Bastogne 
Aanwezig: 37 personen 
 

1 Opening door de voorzitter  
De voorzitter Robert Hogendorp opent de 24e jaarvergadering en geeft aan wie er deze avond 
met kennisgeving niet bij kunnen zijn. 
 

2 Mededelingen  
We bestaan dit jaar 25 jaar waardoor we beginnen met koffie en een taartje, koffie wordt 
aangeboden door de Bastogne en Dorpsbelangen, die ook het taartje en de eerste consumptie 
voor rekening nemen. 
Robert loopt in kort overzicht door afgelopen jaar heen en benoemt onder meer de afgelopen 
coronaperiode, de ontwikkelingen rondom aanvraag fietspad Dwingelerdijk, nieuw contactpersoon 
naar gemeente de Wolden, opnieuw organiseren van een paasvuur en ommetjes die samengaan 
met wandelknooppuntennetwerk. Bert van Zanten krijgt het woord om enige toelichting te geven 
over de voortgang van park Rheelanden maar kan daar nog weinig over zeggen. Tenslotte wordt 
er nog gereageerd op de bevindingen van een ‘verkeers’-smiley, die aan de Kerkdijk en aan Om 
de Kamp heeft gehangen. 
 

3 Notulen jaarvergadering 2021 
Notulen waren vooraf aan de vergadering op de website te lezen en akkoord bevonden 
 

4 Jaarverslag 2022 
 
Voor het eerst in ons 25 jarig bestaan hebben we vorig jaar, om inmiddels voor iedereen bekende 
redenen, een digitale jaarvergadering gehouden. Het is zoals het is, maar geniet niet onze 
voorkeur en we zijn dan ook blij u dit jaar weer live te mogen verwelkomen. 
 
Naast schoonmaken en onderhoud aan het Boermarkepad zijn ook de ommetjes dit jaar niet aan 
onze aandacht ontsnapt, een aantal paaltjes zijn vervangen waarbij opviel dat 1 paaltje wel een 
heel kort leven was beschoren, amper 24 uur na plaatsing heeft een vers geverfd paaltje een 
functie elders gekregen. Naast de ommetjes waren wij in september ook bij de opening van het 
wandelknooppuntennetwerk van gemeente de Wolden. Onder auspiciën van recreatieschap 
Drenthe wordt dit netwerk in zuidwest Drenthe uitgerold, de rol van dorpsbelangen hierin was 
onder andere het ronselen van een aantal vrijwillige controleurs die de routes up to date houden. 
De vrijwilligers zijn bedankt met een presentje. De toekomst zal uitwijzen of dit 
knooppuntennetwerk uiteindelijk de paaltjesroute ’s zal kunnen vervangen. 
 
In het begin van het jaar werden wij verrast door het verwijderen van het bankje naast de 
glascontainer aan de Kerkdijk om ruimte te maken voor een kledingcontainer. In overleg met het 
bestuur van de Bastogne en de gemeente is de container achter de Bastogne geplaatst.     
 
Een rode draad in onze bezigheden is de ontwikkeling van een nieuwe dorpsvisie, aan de hand 
van de uitgewerkte enquête is er tussen de lockdowns door een fysieke behandeling van een 
vijftal hoofdthema’s uit de enquête gehouden. Het was in november een inspirerende avond in de 
Bastogne waaruit uiteindelijk een concept visie is gedistilleerd die vanavond voor u ligt. De 



dorpsvisie zal de komende 5 jaar een belangrijke leidraad zijn voor de bezigheden van onze 
vereniging. 
 
Naast het opstellen van onze eigen nieuwe dorpsvisie hebben we in een aantal online sessies 
met de gemeente bijdragen geleverd voor de nieuwe “Toekomstvisie 2022 – 2040 De Wolden”. 
Een nieuwe toekomstvisie die door de gemeenteraad rond deze tijd zal worden vastgesteld.  
 
Na de zomer zijn we in gesprek gegaan met onze dorpscontactpersoon André Strijker om de 
communicatie tussen ons en het gemeentelijk apparaat te verbeteren. André heeft inmiddels 
andere baan in Coevorden en zal Suzanne Lammers zijn werk overnemen. Zij treed aan per April 
en zullen haar dan uitnodigen voor een eerste kennismaking.   
 
In samenwerking met het Dorpshuisbestuur hebben we in oktober ‘een frisse Start’ georganiseerd 
tussen de oude en nieuwe inwoners van Ansen in de vorm van een ‘verenigingsmarkt’. Het 
verenigingsleven presenteerden zich onder andere middels workshops waarbij een kleine 100 
inwoners ‘soms hernieuwd’ kennis hebben gemaakt.  
 
We hebben dit jaar 11 keer vergaderd waarbij een aantal via Teams. We hebben deelgenomen 
aan de Webinar over de nieuwe Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen, de WBTR, het is goed 
te weten dat we aan alle voorwaarden voldoen. We hebben ons gemeld bij de Drentse 
dorpendag, georganiseerd door de BOKD deze keer in Ruinerwold. Gevolgde workshops over de 
thema’s  ontwikkeling dorpsvisie en wonen. Het bestuur heeft zich gemeld tijdens de 
dialoogbijeenkomst toekomstgerichte landbouw, waarna een enquête onder de deelnemers heeft 
plaats gevonden, wordt zonder twijfel vervolgd. Samen met de snoeiploeg hebben we ideeën 
uitgewisseld tijdens het Kerngroep overleg in Koekange. Middels een kort en bondig filmpje heeft 
het bestuur zich voorgesteld aan de nieuwe burgemeester en tenslotte verzamelen we zo’n 4 x 
per jaar textiel ten faveure van de kas onzer vereniging, zoals ook 10 verenigingen en 
buurtschappen 180 euro oud papiergeld hebben gekregen. 
 
Een uitgesteld bestuursuitje maakte dat we alsnog van oud voorzitter Allert Jan ter Wee en 
penningmeester Bert van Dijk afscheid hebben genomen. Middels een spoedcursus boswachter 
door Willem Borjeson en afsluitend diner bij Pedro werden beide heren op informele wijze bedankt 
voor hun inzet. Bestuurslid Gerlinda Muggen gaf aan haar drukke werkzaamheden niet langer te 
kunnen combineren met haar bestuursfunctie. Volgens statuten gaan we een vervanger voor haar 
resterende periode aanstellen. De redactie van de Aanser Wiezer is met drie nieuwe 
redactieleden ververst en de scheidende redactieleden hebben een presentje ontvangen, zoals 
ook afgelopen december de bezorgers van ons krantje spreekwoordelijk in de bloemetjes zijn 
gezet. 
 
Vanuit het verkeersplan ‘goed zo veilig zo’ rond 2008 heeft de gemeente jaarlijks subsidies 
aangevraagd om aanleg fietspad richting grens Westerveld te realiseren. Dit jaar is deze 
aanvraag, gedeeltelijk, vanuit de provincie gehonoreerd waardoor in eerste instantie een begin 
zou kunnen worden gemaakt van de kom Ansen tot aan de oude Dwingelerdijk . Ondanks de wat 
mindere start qua communicatie vanuit de gemeente, willen we ons inzetten om dit initiatief tot 
een verbetering van de verkeersveiligheid te laten worden. Er wordt besloten een informatieavond 
in de Bastogne te organiseren voor aanwonenden van het hele traject. Daarnaast zijn we een 
aanvraag gestart naar een social sofa, een stenen gemozaïkte bank nabij het nog te plaatsen 
informatiebord van het wandelknooppuntennetwerk. Tenslotte zullen uit de vernieuwde dorpsvisie 
nog aantal bestuurstaken voortvloeien 
 

5 Financieel verslag  
Jan Pieter geeft uitleg over het financieel overzicht en wanneer er geen vragen uit de vergadering 
komen geeft Roelof Tissingh aan decharge te verlenen, waarna Robert van Houwelingen zich 
aanmeld om aftredend kascommissielid Frans Westenbrink op te volgen  



 

De vraag om de contributie in het vervolg digitaal te innen wordt door meerderheid van de 
aanwezigen positief op gereageerd. Er wordt besloten bericht rond te sturen met voorstel tot 
machtiging 
 

6 Begroting 
We geven aan dat huidig vermogen aan de hoge kant is en doen oproep aan de vergadering na te 
denken op welke wijze we dit ‘terug’ kunnen geven aan het dorp. Eerste reactie vanuit de 
vergadering is reserveren voor de dorpsvisie of bijdragen aan zonnepanelen op het dorpshuis 
 

7 Vernieuwde dorpsvisie Ansen 
Robert behandeld de concept visie puntsgewijs en noemt bijvoorbeeld welke rol dorpsbelangen 
zou kunnen spelen bij de sociale cohesie van ons dorp. Dat vanuit de gemeente voorkeur uitgaat 
naar grotere kernen wat betreft nieuwbouw maar dat dit niet betekend dat Ansen op slot gaat voor 
met name kleinschalige vormen van wonen en woningbouw. En benadrukt dat de verantwoording 
bij de initiatiefnemers en direct betrokkenen moet liggen, en dorpsbelangen waar nodig kan 
ondersteunen. Met betrekking tot de ruimtelijke ordening wordt gesleuteld aan het oprichten van 
een werkgroepje terwijl voor verkeer en inrichting meer gemeente breed, alle dorpen samen, het 
verkeersgedrag willen beïnvloeden. Het hoofdstuk Duurzaam en Energie is natuurlijk al omarmd 
door energieKansen, en zal door dorpsbelangen waar nodig worden bijgestaan. 
 

8 Bestuursverkiezing  
De vergadering heeft middels Applaus ingestemd met toetreding tot het bestuur door Alwine Hut, 
als opvolger voor Gerlinda Muggen, en Gerika Lubbinge als opvolger voor secretaris Wim Nijland. 
Wim wordt middels een passende bloemenhulde bedankt voor zijn inzet. 
. 

9 Rondvraag  
Voor de rondvraag geeft Robert nog uitleg over de aanvraag van de social sofa, een en ander zal 
in de komende Aanser Wiezer worden toegelicht 
Arend van Dijk vraagt om ‘overstekend wild’ borden aan weerszijden van de broekdijk i.v.m. het 
toenemend aantal aanrijdingen met reeën. 
Arend Mekkes vraagt zich af waarom het herinrichtingsplan uit 2016 geen vervolg heeft gekregen, 
mist de communicatie van fietspad en wil graag weten hoe het staat met nog bij te plaatsen 
straatlantaarns. Het bestuur zal uitzoeken waarom en wanneer het herinrichtingsplan uit beeld is 
verdwenen en geeft aan zelf ook verrast te zijn door de aankondiging van het aan te leggen 
fietspad. Het bestuur had al beslist een schrijven rond te doen met uitleg én uitnodiging van een 
voorlichtingsavond maar wacht nog op een nader te bepalen datum vanuit de gemeente. 
Tenslotte is er inderdaad na aanleg van het verlichtingsplan korte tijd sprake geweest om ook de 
kleine Esweg toe te voegen aan het plan, maar is het verzoek door gemeente (mail 24 okt 2019) 
afgewezen. 
Theresia Sloots constateert dat er door het bestuur beter moet worden nagedacht over de 
papierwinkel op tafel tijdens de ALV.  
 

10 Beleidsplan 2021 Stichting Dorpshuis Ansen.  
Voorzitter dorpshuisbestuur Joris v.d. Ward heeft in verband met corona het stokje door moeten 
geven aan Secretaris Patricia van der Salm. Zij geeft duidelijk verslag bij de presentatie over hoe 
de Bastogne zich door de corona periode heeft weten te laveren. 
 

11 Sluiting  
Nadat Robert Arend en Niesje bedankt voor het draaien van de bardienst sluit hij de vergadering 
om 22:07 
 


