NOTULEN JAARVERGADERING DORPSBELANGEN ANLOO
4 APRIL 2019
Aanwezig: Bert Knijp (voorzitter), Yvonne Speelman, Marleen Völlink, Roelof Oosterlaan,
Meyke Beekman (notuliste) + 16 aanwezigen
1) Bert opent de vergadering. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2) Geen ingekomen stukken. De financiële jaarverslagen worden doorgenomen van het
zomerfeest, de Etstoel, Anloo Actief en het dorpshuis: alle financieel gezond.
3) Het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar wordt goedgekeurd.
4) Yvonne doet het jaarverslag 2018/2019 van Dorpsbelangen.
5) Het financieel jaarverslag van Dorpsbelangen wordt doorgenomen.
a. De aansprakelijkheidsverzekering van Univé gaat fors omhoog. Check goed wat er
allemaal onder de verzekering valt, of iedereen gedekt is en of er geen dubbele
dekkingen zijn. Dorpsbelangen schrijft de verenigingen hier binnenkort over aan.
b. Er zijn momenteel ongeveer 10 woningen géén lid van Dorpsbelangen. Bij nieuwe
mensen gaan we langs en doen we een kaartje in de bus.
6) De kascommissie (Froukje en Joan) keuren het financieel jaarverslag goed. De nieuwe
kascommissie bestaat uit Joan Gros en Rob Abel.
7) De rol van Dorpsbelangen/ verwachtingen:
a. Deel meer met het dorp wat Dorpsbelangen doet: wees zichtbaarder en minder
bescheiden hierin: “kijk eens wat Dorpsbelangen allemaal doet!”, noem
periodiek in het Dorpsnieuws wat de vooruitgang is van projecten. Dit geldt
overigens ook voor andere verenigingen en commissies.
b. We hebben een heel vitaal dorp met veel reuring, maar in het Dorpsnieuws
komt het ‘saai’ over.
c. Wel jammer dat we het Dorpsnieuws zo willen beperken tot 2 A4 en dus minder
kopij accepteren, we zouden de extra kosten op de koop toe moeten nemen.
8) Nieuws van de commissies:
a. Glasvezel: Er is een nieuwsbrief verzonden naar de mensen die zich hebben
aangemeld. In mei wordt er begonnen in de kern van Annen. Het totale traject
duurt naar schatting anderhalf jaar. Als stichting kunnen we monitoren en een klein
beetje bijsturen. Er is 1 hoofdaannemer: Glasvezel Buitenaf en dit wordt ook de
beheerder.
b. Woonwensen: De plannen voor nieuwbouw voor starters, jonge gezinnen en
ouderen die in het dorp willen blijven wonen worden gestaag concreter. De
uitdaging is het zoeken naar een vorm waarbij we wel invloed hebben op wie er
komen wonen: de gemeente kan hierin géén onderscheid maken, maar als we een
CPO oprichten kan de CPO wel eisen en kaders stellen. Het contact met de
gemeente is goed.
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c. Verkeer:
• De nieuwe hoge verkeersdrempels voldoen aan de normen en zorgen voor
minder sluipverkeer en minder hard rijden.
• Wat nog wel een zorg is, is de Brinkstraat. Daar wordt soms 80 km/uur gereden
en ingehaald in de bocht. Misschien werkt een eigen aangeschaft matrixbord?
Of snelheidsmetingen?
• De sloot bij de ABZ stinkt niet meer.
• Verlichting wordt snel hersteld. Dat gaat goed!
• De wens van een fietspad naar Schipborg houden we op de agenda.
• De beschadigde stenen bij de nieuwe verkeersdrempels hoeven niet hersteld.
d. School: Het gaat heel goed met de school. De school krimpt niet en is erg actief.
De leerlingenraad heeft een boekje vol ideeën en is zeer betrokken. Er zijn 20
vrijwilligers actief na school.
9) Dorpsnieuws:
a. Hartelijk dank aan de redactie!
b. Om het Dorpsnieuws goed te kunnen financieren: misschien de contributie
omhoog? En/of werken met sponsors/advertenties?
c. Veel verenigingen leveren geen berichten aan: de Etstoel, de Speulkoel. De
redactie van het Dorpsnieuws vraagt aan alle verenigingen om een bijdrage:
het kan een klein verslagje zijn met een link naar een website of Facebook,
bijvoorbeeld.
d. Deel bijvoorbeeld: wat gebeurt er met het Etstoel-geld? En de kerk wil meer
contact met het dorp: dat kan ook via Dorpsnieuws.
10) Evenementenbord:
a. Dorpsbelangen legt het dorp het idee voor om een evenementenbord te plaatsen
in Anloo: één bij de Gasterenseweg en één bij de Anderenseweg, vergelijkbaar met
het evenementenbord in Annen. Enige verschil: in Annen zijn er 6 smalle borden,
en in Anloo willen we 3 brede borden. Het is esthetischer om evenementen (zoals
de stekjesmarkt, de Etstoel, de Speulkoel, etc.) op deze manier aan te kondigen.
Het is bedoeld voor evenementen voor de inwoners van Anloo. Als het dorp
hiermee instemt, betekent dit ook dat er binnen de bebouwde kom van Anloo geen
andere aankondigingen als posters etc worden opgehangen. Buiten de bebouwde
kom mag het natuurlijk wel. De aanwezigen gaan akkoord. Dorpsbelangen zal het
ook tijdens het grootbestuur vragen aan de dan aanwezige verenigingen.
11) Rondvraag:
a. De printjes van de wandeling Anlooer omloopje in het Homanshof zijn op en
moeten worden bijgevuld. Het staat als pdf op de site. Wie doet dit? Er moet
wat tekst worden aangepast.
b. Er zijn zorgen over hoeveel toeristen hier zijn, zeker op de zondagen. Waarom
wordt het zo gestimuleerd? Wie profiteert hiervan? Het beïnvloedt het
woonplezier en zorgt voor zwerfafval. En er zijn dan geen parkeerplaatsen
meer. Staatsbosbeheer luistert niet. Dit punt zet Dorpsbelangen op de agenda
van het driedorpen-overleg.

Pagina 2 van 3

c. Laat verenigingen bij de aankondigingen van hun evenementen in het
Dorpsnieuws ook vermelden of/ hoe je mag vlaggen: bij het Zomerfeest, Anloo
Aktief, ook bij de Etstoel, alleen bij de Etstoel NIET vlaggen op de brink.
12) Bert bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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