NOTULEN ALV Dorpsbelangen Anloo 12 april 2018
Aanwezig: Bert Knijp (voorzitter), Lucienne van der Boor, Marleen Völlink, Roelof Oosterlaan, Meyke
Beekman (notuliste), + 21 verdere aanwezigen.
1: De presentielijst wordt ingevuld.
2: Diverse verenigingen leggen hun financieel jaarverslag ter inzage.
Anloo Actief heeft in 2017 een goede potgrond-actie gehad. De BBQ, fietstocht en winterkostavond waren
ook een succes.
De Etstoel had een goed jaar. Net als vorige jaren waren er rond de 3500, 3600 bezoekers tijdens de Etstoel.
Er kon weer een goed bedrag worden overgemaakt aan de Stichting Vrienden van de Magnuskerk.
3: Het verslag van de ALV- jaarvergadering in 2017 wordt goedgekeurd.
3a: Lucienne geeft een jaarverslag van het jaar 2017-2018 van Dorpsbelangen. In deze periode is er 10 x
samen vergaderd. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd. Er zijn verschillende werkgroepen: BSO Anloo
(via Joan), glasvezel (via Bert), verkeer (via Roelof), huiskamergesprekken/ woonwensen (via Meyke). Het
contact met de gemeente is goed. Dit zijn onder andere Harm Jan Vos (inmiddels overgenomen door Ria
Rademakers), en Gert Ebels. Er zijn goede vorderingen met de verkeersveiligheid in het dorp, woningbouw
plannen en de stinksloot. In 2017 en 2018 was het paasvuur een groot succes: in 2017 op het land van Jan
Mulder en in 2018 op het land van Jan Hadders. Nogmaals hartelijk dank, en ook aan alle vrijwilligers!
Op 21 maar was het Driedorpenoverleg, dit jaar in Anderen. Op 19 april was de Drentse dorpen dag. In mei
2017 is er een bijeenkomst georganiseerd in verband met het torenuurslag en in juni/juli een petitie
georganiseerd tegen de gaswinning, in samenwerking met de BOKD. Op 31 oktober kwam het B&W op
bezoek in Anloo als onderdeel van College bie ’t pad. Daar zijn de thema’s school, verkeer, woningbouw en
de stinksloot behandeld. Op 16 november was de grootbestuur vergadering. Op 21 februari was er een
bijeenkomst om de woonwensen verder te concretiseren. Ook is er een gebruikersbijeenkomst van het
dorpshuis geweest. Op 10 maart was NL Doet waar in korte tijd erg veel goed werk is verzet. Iedereen
bedankt! Op 15 maart was er een bijeenkomst met de gemeente, Dorpsbelangen, Anloo Vergroent en
Stichting Rondom Magnus en op 21 maart een gesprek met René Mensen over de stinksloot.
De automatische incasso van het donateursgeld loopt goed. Nieuwe inwoners van Anloo worden
verwelkomd met een welkomskaart. Het dorpsnieuws is 11 keer verschenen: redactie: hartelijk bedankt! En
de website wordt goed beheerd door Hans van Prooijen: ook hartelijk bedankt!
4: Financieel jaarverslag Dorpsbelangen Anloo:
De tent is een keer verhuurd (vorig jaar vijf keer). Van de opbrengst wordt een bedrag gereserveerd voor
onderhoud en vervanging van de tent. De kopieerkosten zijn gedaald. Daar zijn we erg blij mee! Het
paasvuur heeft subsidie ontvangen.
5: De kascommissie (Henk Meijer en Yvonne Speelman) zijn akkoord en verlenen decharge.
Jan Mulder zegt dat het inleveren van het as van het paasvuur geld kost: het gewicht van het as dat wordt
ingeleverd is bepalend voor hoeveel wordt gekort op de toegezegde subsidie. Daar kunnen we rekening mee
houden. De nieuwe kascommissie bestaat uit Froukje en Joan.
6: Meyke wordt herkozen als bestuurslid. Yvonne wordt verwelkomd als nieuw bestuurslid. Lucienne
vertrekt als bestuurslid omdat haar termijn erop zit. Heel erg bedankt voor je inzet, Lucienne!
7: Nieuws uit de commissies:
Verkeer: Er is veel gebeurd. Er is een proefopstelling met nieuwe lantaarnpalen op de Brinkstraat. Er komen
nieuwe armaturen. Bij de ABZ is een oversteek gerealiseerd. De belijning wordt nog gedaan en de inrit voor
de fietsers wordt verbeterd. Er zijn paddestoeldrempels gekomen bij de Esweg/ Lunsenhof en Doornakkers
van verschillende hoogten. Ze hebben effect. Er is een drempel gekomen bij de Anderenseweg en de drempel

bij school is verhoogd. De school heeft een verkeersveiligheidslabel gekregen. Er is een wens voor een
veilige schoolroute tussen Anloo en Zuidlaren (Schipborgerweg).
De sloot: De gemeente heeft een nieuwe pomp geplaatst met een twee keer zo grote capaciteit. De volgende
stap wordt om met een camera door de rioolpijpen te gaan om te kijken of de aansluitingen op het riool
kloppen. Er wordt hard aan gewerkt en een oplossing is (hopelijk) nabij. De gemeente is bereidwillig. Indien
nodig komt er nog een bijeenkomst tussen waterschap, de gemeente en Dorpsbelangen.
De bulten van de Esweg / Lunsenhof zijn erg hoog. Inmiddels heeft de gemeente een verkeersbord geplaatst
die waarschuwt voor de drie obstakels. Ze helpen wel! Het is belangrijk dat ook vrachtwagens (bijvoorbeeld
vanaf de Schipborgerweg) de bulten zien aankomen: anders zou er nog eens een keer een vrachtwagen
kunnen kantelen als de bestuurder er niet op bedacht is.
Werkgroep woonwensen: de werkgroep woonwensen heeft contact met de gemeente, de BOKD en
Woonborg. Er wordt ingezet op woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. De vaart zit er goed in.
Werkgroep school: De school loopt goed. En het project BSO loopt ook goed. Er komen ook kinderen uit
andere dorpen. Er is goede onderaanwas, ook vanuit Annen en Gasteren. De school komt vaak in de krant.
Werkgroep glasvezel: Het initiatief gaat op in een groter initiatief: het Drents Glasvezel Collectief. Er wordt
solide werk geleverd: liever goed dan snel. Provincie Drenthe zet er op in dat eind 2019 heel Drenthe is
aangesloten op glasvezel. In ieder geval komen er drie providers om uit te kiezen.
8: Rondvraag:
- de kar bij de Schipborgerweg: deze wordt verwijderd als de grond wat droger is.
- Fit Plus: iedereen is welkom om mee te doen!
- 21 april is er stekjesmarkt
- Het financieel verslag van het Dorpshuis ontbreekt (misverstand)
- er zijn vrijwilligers nodig voor het BSO, korte projecten. De Werkgroep School neemt het over van Elsje
Zaalberg. Het verzoek is er duidelijk over te communiceren. Lucienne meldt zich aan als vrijwilliger.
- verlichting bij het fietspad richting Annen: de gemeente wil daar geen extra verlichting: ze houden het daar
donker voor de natuur.
- Stuur aankondigingen en nieuwtjes door naar de webmaster (webmaster@anloo-info.nl): zodra je ze weet,
en niet pas aan het eind van de maand.
- Op 21 mei is er Campina boerderijendag. Er kunnen wel 1500 bezoekers komen.
- In de Speulkoel worden veel bijeenkomsten georganiseerd.
- Naar aanleiding van de gebruikersgroep bijeenkomst van het dorpshuis komt er een afspraak met een
wethouder en Rikus Kors over de plannen, met een bouwkundige.
- de nieuwe oversteekplaats bij de ABZ: je bent nu zo gefixeerd op auto’s aan de overkant dat je niet meer op
de fietsers let.
9: Bert sluit de vergadering.

