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Bestuurszaken
Bestuursleden
Voor Marjolein Kromhout is dit jaar een einde gekomen aan een periode van 6 jaar als bestuurslid van de
VDK. Haar functie was secretaris en daarnaast zette ze zich in voor diverse projecten zoals het bos en het
onderhoud/herstellen van beschadigde graven.
De rest van het jaar bestond het bestuur uit John van de Rijdt, Jolanda Stallaert, Erik Kuiper en Geert
Doornbos.

Leden
In 2014 waren er 133 gezinnen en 46 alleenstaanden lid van de VDK. Dat zijn 179 adressen, ongeveer 70%
van totaal 250 adressen. We zien het aantal jaar op jaar afnemen.

Verenigingen en stichtingen
Om een goed beeld te krijgen van alle verenigingen en stichtingen in het dorp heeft Loes Huitsing dit in
kaart gebracht. We hebben het werk van Loes Huitsing in ontvangst genomen. Ze heeft tevens uitgezocht
wie de contactpersonen hiervan zijn.

Commissies
De volgende commissies zijn in 2014 actief geweest. Elke commissie maakt een eigen jaarverslag (incl.
financieel jaarverslag).




Commissie Sociaal en Cultureel Werk
Speeltuin t Spruddernust
Denktank

Financiën
De vereniging heeft op 31 december 2014 een saldo van €3164,- en heeft een resultaat van €-364,-.
Voor meer informatie wordt verwezen naar het financieel verslag.
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Stimuleringsprijs
De stimuleringsprijs is een geldprijs en is bestemd voor vrijwilligers, verenigingen of instanties die zich
onderscheidend of verdienstelijk hebben ingezet voor ons dorp. Dit jaar is de stimuleringsprijs gegaan
naar Jan Croeze.
Jan is al jaren vrijwillig terreinmeester bij het voetbalveld. Hij zorgt ervoor dat alle velden altijd perfect in
orde zijn. Daarnaast is Jan altijd bereid om dorpsgenoten een handje te helpen. Of het nu gaat om klusjes
binnenshuis of buitenshuis, Jan staat voor iedereen klaar. De VDK heeft gemeend deze inzet van Jan de
afgelopen decennia te waarderen met deze geldprijs.

Denktank
Er heeft zich in het begin van het jaar, na een oproep in t Lougnijs, een groep gevormd van een 10-tal
mensen. De NAM heeft vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid een aanbod gedaan om een
project te financieren. De insteek is dat het moet gaan om een duurzaamheid- en/of leefbaarheid
verhogend project. Eind januari vond de eerste vergadering plaats. Bij deze vergadering waren de
betreffende personen van de NAM aanwezig voor uitleg van de spelregels.
De commissie is gaan brainstormen en heeft diverse ideeën verzameld. Hierin zijn mede de suggesties
opgenomen die tijdens het dorpsonderzoek zijn aangedragen. Tevens zijn de verzamelde ideeën op
haalbaarheid en uitvoerbaarheid getoetst.

Dorpenronde
Ook is er in 2014 weer een dorpenrode gehouden. De dorpscoördinator en enkele bestuursleden hebben
een reeks zaken besproken. Het gaat hierbij voornamelijk om de stand van zaken van de actielijst met de
afgevaardigde van de gemeente Eemsmond te bespreken.

Buurtschouw
De buurtschouw heeft plaatsgevonden door middel van een bijeenkomst in t Schienvat. Naast enkele
bestuursleden waren er 20 dorpsbewoners aanwezig die aandacht vroegen om een aantal ‘groen en grijs’
zaken. De gemeente heeft alle zaken beschreven (inclusief termijnen) en wij hebben deze zaken verwerkt
naar een overzichtelijke weergave. Hiermee kunnen we de invulling en uitvoering van bepaalde zaken
goed monitoren.
Door het goede contact met de gemeente is de communicatie vanuit de gemeente richting de
dorpsbewoners ook verbeterd, resulterend in aan paar nieuwsberichten in onze dorpskrant ’t Lougnijs.
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Begraafplaats / Urnenmuur
Het onderwerp ‘Urnenmuur’ heeft reeds vanaf januari op de vergaderagenda gestaan. De gezamenlijke
wensen en ideeën van de VDK en van de begrafenisvereniging zijn voorbereid middels een paar
bijeenkomsten om besproken te worden met het college van de gemeente Eemsmond. Uiteindelijk heeft
er eind september een gesprek met de gemeente plaatsgevonden, waarbij is toegezegd de mogelijkheden
te onderzoeken. De gemeente heeft aangegeven de invoering van een urnenmuur in breder verband te
plaatsen zodat het systematisch toepasbaar is voor alle dorpen/begraafplaatsen binnen de gemeente.
Aan het eind van het jaar heeft de gemeente gemeld dat het vooronderzoek volop in beweging is en dat
het uiteindelijk tot realisatie moet gaan leiden. Het traject neemt een vervolg in 2015.

Zoutbak
Ons dorp heeft vanuit de gemeente Eemsmond de beschikking gekregen over zoutkisten met strooizout.
Het is de bedoeling dat vrijwilligers de wegen en paden bestrooien die niet zijn opgenomen in de
strooiroutes van de gemeente.
Er zijn twee zoutkisten geplaatst. Eén langs de Bredeweg (nabij hertenkamp) en op de hoek
Kerkhofsweg/Pastoriepad.
De volgende vrijwilligers hebben een sleutel:





Ger Martini, Pastorieweg 10
Gerad Werkman, Meidoornstraat 3
Cor Broekhuizen, Pastorieweg 25
John van de Rijdt, Langestraat 27

Verkeersveiligheid
Ook dit jaar hebben we weer aandacht gevraagd om de verkeersveiligheid van onze wegen.

Oosterweg/Kantsterweg en Bredeweg
De situatie aan de Oosterweg/Kantsterweg en Bredeweg is schrijnend ten tijde van enige waterval. De
bermen worden dan zacht en al snel is het een vreselijk gezicht en vooral ook gevaarlijker. Niet alleen het
landbouwverkeer, maar ook het normale verkeer dat onfatsoenlijk genoeg geen gebruik maakt van de
passeerhavens, zorgen hiervoor. We denken dat er in principe genoeg passeerhavens zijn, maar vanwege
het maaibeleid zijn we er niet gerust op het verkeer elkaar ziet.
Tijdens een gesprek met de gemeente is er gesproken over grastegels, om langs de wegen te maken.
Echter deze kunnen niet duurzaam worden aangebracht vanwege de fundering van de weg. Binnen korte
tijd zouden deze gaan verschuiven. Er is toegezegd frequenter en breder te maaien en opschietend
stuikgewas drastisch te snoeien.
De toezeggingen zijn door de gemeente uitgevoerd en er is zelfs opnieuw geasfalteerd aan de Oosterweg.
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Langestraat en Middelstumerweg
Eind september is er een bespreking geweest met de gemeente over de problematische verkeerssituatie
op deze locaties. Het probleem van ‘groot verkeer’ als van te snel rijden wordt door de gemeente
onderkend. Tegen groot verkeer zijn weinig oplossingsmogelijkheden; een verbod met uitzondering voor
bestemmingsverkeer is niet te handhaven, chauffeurs weten dit ook.
Voor te hoge snelheid van het verkeer zijn wel wat mogelijkheden, maar ook hier geldt dat handhaving
door de politie niet gedaan wordt. Hier wordt geen prioriteit aan gegeven. Er wordt gekozen voor een
tijdelijke oplossing door middel van een snelheidsdisplay, waarmee ongeveer 15% reductie kan worden
gehaald. De gemeente gaat in overleg met de provincie, om verbeteringen te kunnen realiseren.

Bijdrage Hanzehogeschool
Aan de studie bouwkunde & civiele techniek van de Hanzehogeschool is een bijdrage geleverd aan een
lesprogramma waarbij specifiek werd ingegaan op de sociaalmaatschappelijke gevolgen van de
aardbevingen in de provincie.

