VERENIGING DORPSBELANGEN ANLOO
Jaarvergadering 19 maart 2015
Locatie: Dorpshuis Anloo
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: 20 personen en 5 bestuursleden
Bert Knijp voorzitter, Luciënne van der Boor secretaris, Joan Gros penningmeester,
Roelof Oosterlaan, Ellen Klinkenberg notulist.
Afwezig met kennisgeving: Otto Burggraaf en Meyke Beekman
AGENDA Jaarvergadering
1.
Opening en rondgaan presentielijst
2.
Ingekomen stukken en mededelingen
 Volgens afspraak leggen diverse verenigingen hun financieel jaarverslag
ter inzage tijdens de jaarvergadering.*
3.
Verslag jaarvergadering 13 maart 2014
4.
Jaarverslag 2014/2015 (secretaris)
5.
Financieel jaarverslag 2014/2015 (penningmeester)
6.
Verslag kascommissie (W.Paping en A.Hovius)
 Benoeming nieuw kascommissielid
7. Bestuurswisseling
 Aftredend en niet herkiesbaar: Ellen Klinkenberg
 Aftredend en niet herkiesbaar: Otto Burggraaf
 Kandidaat bestuurslid **: Roelof Oosterlaan
 Kandidaat bestuurslid**: Meyke Beekman
8.
Webmaster
9.
Dorpsagenda
10. Verkeersveiligheid Esweg-Brinkstraat
Aan de orde bij het punt verkeersveiligheid van de Esweg en de Brinkstraat komt de
bespreking van mogelijkheden van verkeersremmende maatregelen.
11. Rondvraag
Pauze
Na de pauze zal de heer Otto de Boer een uiteenzetting geven over de
mogelijkheden van het gebruik van glasvezel.
12.

Afsluiting

*Hieronder wordt verstaan: clubs/stichtingen/verenigingen die geen eigen
ledenvergadering houden.
**Kandidaat-bestuursleden kunnen tot een half uur voor de vergadering worden
aangemeld bij het bestuur.
De agenda van 19 maart 2015 en het verslag van de jaarvergadering van 13 maart
2014 zijn beschikbaar op www.anloo-info.nl

1, Opening.
Bert opent de vergadering, heet iedereen welkom en meldt dat Otto en Meyke
wegens ziekte afwezig zijn.
2, Ingekomen stukken en mededelingen.

-Vitaal Platteland. De provinciale subsidieregeling voor dorpsinitiatieven staat sinds 1
maart weer open voor het indienen van projecten die de leefbaarheid op het
platteland versterken. De gevraagde bijdragen moeten tussen € 2000 en € 25.000
liggen.
- Op 2 maart vond de officiële start plaats van het Breedband Platform Drenthe. Dit
platform is opgericht om bewonersinitiatieven verder te helpen met hun plannen en
kennis en ervaring te delen. Het is een samenwerking tussen provincie, gemeenten
en dorpsinitiatieven met het doel om heel Drenthe te voorzien van glasvezelkabel.
Eco Oostermoer doet voor Aa en Hunze de coördinatie.
-Het paasvuur mag vanwege de Habitat regeling uit Natura 2000 niet meer op de
Paasbrink plaatsvinden. Op verzoek van Dorpsbelangen wil Jan Hadders zijn land
aan de Schipborgweg voor het paasvuur beschikbaar stellen. In het geval dat het
gewas daar vroeg ingezaaid moet worden is ook het land van Jan Mulder aan de
Schipborgweg voor het paasvuur beschikbaar. Eventueel is er nog een andere
locatie van Jan Harders beschikbaar aan de oostzijde van de Schipborgweg.
De vergunning voor 2015 is aangevraagd, de Gem Aa en Hunze is positief maar
moet de vergunning nog afgeven.
Diverse verenigingen en organisaties leggen hun financieel jaarverslag ter
inzage tijdens de jaarvergadering.
Anloo Actief, Guus Houtsma licht een schriftelijk financieel verslag toe. In 2014
weinig inkomsten gehad. Geen acties gepland, er is een keuze gemaakt om iets in te
teren op de spaarrekening. De actie met potgrond in maart 2015 was een groot
succes.
Zomerfeest – Evenementencommissie, een mondeling verslag van Hendrik
Wieldraaijer. 2014 was geen goed jaar Op het zomerfeest was een negatief saldo
van €1000. Er was o.a. concurrentie van het WK voetbal en er was minder afzet van
consumpties.
Dorpshuisbestuur, Henk Tiems. Henk doet mondeling verslag. Het Dorpshuis heeft
sinds kort zonnepanelen die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld.
Dorpshuisbestuur hoopt de energiekosten daarmee laag te houden. De
exploitatiekosten van het Dorpshuis zijn sinds vorig jaar onder verantwoordelijkheid
van het bestuur. Het Dorpshuisbestuur heeft nog een spaarrekening met redelijke
reserves achter de hand. Inkomsten komen van de gebruikers van het Dorpshuis.
Stichting Etstoel, Herman Paping geeft uitleg van het schriftelijk financieel verslag.
Etstoel heeft een naar jaar achter de rug i.v.m. het overlijden van Bram Hadderingh
en door de brand die in het begin van het jaar de schuur met Etstoel spullen in de as
legde. Het bestuur heeft alle zeilen bijgezet om hier boven op te komen. De opkomst
was in 2014 met ongeveer 4500 betalende bezoekers iets minder dan in 2013 en
2012. De Stichting Etstoel is van plan om in 2016 de toegangsprijs te verhogen.
3, Verslag jaarvergadering 13 maart 2014.
De notulen worden als zodanig aangenomen.
4, Jaarverslag 2014/2015 (secretaris).
Luciënne bespreekt de activiteiten van Vereniging Dorpsbelangen van het afgelopen
jaar en benoemt de openstaande actiepunten van de Dorpsagenda. De contacten
lopen grotendeels via de contact ambtenaar van Aa en Hunze de heer Harm Jan
Vos.
5, Financieel jaarverslag 2014/2015 (penningmeester).
Joan geeft een toelichting op het financieel jaarverslag.
De kopieerkosten van het Dorpsnieuws komen altijd voor rekening van
Dorpsbelangen. De kosten zijn het laatste jaar opgelopen. Het Dorpsnieuws wordt

goed gelezen en geeft een goed overzicht van de activiteiten van diverse
verenigingen.
6, Verslag kascommissie.
Willy Paping doet het woord, Albert Hovius is vanavond verhinderd.
De kascommissie heeft het financieel jaarverslag goed bevonden.
Benoeming nieuw lid kascommissie, Willy Paping blijft in 2016 en Henk Meijer komt
in de plaats van Albert Hovius.
7, Bestuurswisseling.
Aftredend en niet herkiesbaar: Ellen Klinkenberg
Aftredend en niet herkiesbaar: Otto Burggraaf
Kandidaat bestuurslid **: Roelof Oosterlaan
Kandidaat bestuurslid**: Meyke Beekman
Otto is al een poosje wegens ziekte afwezig en treedt nu af.
Ellen treedt na 6 jaar af als bestuurslid en krijgt een mooie bos tulpen.
Roelof Oosterlaan en Meyke Beekman treden toe tot het bestuur.
8, Website.
Pim heeft 8 jaar voor de website gezorgd en wil nu ook graag dat een ander het
overneemt. Na een oproep in het Dorpsnieuws heeft Hans van Prooijen zich
beschikbaar gesteld om de website voor Anloo opnieuw op te bouwen. De structuur
van de website is zoals die van Historisch Anloo. Hans blijft voorlopig de website
beheren en wil bestuursleden instructies geven om zelf wijzigingen in te voeren.
Pim wordt door het bestuur bedankt voor zijn inzet en krijgt 2 flessen wijn cadeau.
9, Dorpsagenda.
Luciënne heeft over de punten op de Dorpsagenda contact gehad met HJ Vos. Eind
2015 zal er, volgens HJ Vos, door de gemeente een verkeers- vervoersplan
gepresenteerd worden. Wat dit voor Anloo inhoud is niet duidelijk. Wij vragen al een
aantal jaren om aanpassingen in de snelheid van 50 km naar 30 km vanaf de
Bosweg of de Molenberg naar, en op de Brinkstraat tot voorbij Speelman. Ook zijn er
snelheidsbeperkende maatregelen op de Esweg nodig.
Ons verzoek om een fietspad tussen Anloo en Schipborg aan te leggen wordt niet
gehonoreerd. Wij laten deze wens toch op de Dorpsagenda staan.
10, Verkeersveiligheid Esweg – Lunsenhof.
De Esweg wordt als sluiproute gebruikt en er wordt soms te hard gereden.
Dorpsbelangen wil samen met enkele inwoners een werkgroep vormen en een
inventarisatie van het probleem maken. Hierna kunnen we een gesprek met de
gemeente aanvragen om over de problematiek te praten. De gemeente heeft de
voorgenomen aanpassingen m.b.t. de verkeersveiligheid, nu de N33 weer geopend
is, nog niet uitgevoerd.
11 Rondvraag.
Jaap laat weten dat twee projecten van Historisch Anloo in aanmerking zijn gekomen
voor de prijs van “Een Kern met Pit” van de Heide Mij.
De prijs bestaat uit € 1000 en een bordje waarop de prijs vermeld staat.
Onderzoek en restauratie van het onderduikershol en het project Blik op de kerk.
Albert Okken vraagt of de gemeente de 14 kavels achter de melkfabriek kan
uitgeven. Kopers zouden mogelijk voor nieuwe leerlingen op de OBS kunnen zorgen.

Hobe Smeenge en Albert Okken vragen Dorpsbelangen opnieuw om aan de
gemeente te vragen of er iets aan de overstort aan de Annerweg gedaan kan
worden. B.v. een extra buis in de overstort aanbrengen om de stank 25 meter te
verplaatsen. De bewoners worden dan meer ontzien. Het telefoonnummer voor de
melding staat op de website en regelmatig in het Dorpsnieuws.
Dita Sikkema vraagt of er voor de peuterspeelzaal in Gasteren werving is in andere
dorpen? Gezinnen in Anderen wisten niet dat de peuterspeelzaal in Gasteren een
doorstart heeft gemaakt.
Dorpsbelangen brengt dit punt in op de vergadering van het Drie-dorpenoverleg in
april.
Dorpsbelangen wil in het najaar het initiatief nemen om huiskamergesprekken te
gaan voeren over diverse onderwerpen die de leefbaarheid in Anloo kunnen
versterken.
12, Sluiting 21.30 uur.
Na de pauze spreekt Otto de Boer uit Gasteren over het gebruik van glasvezelkabel.

