Jaarverslag 2016

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Ger de Maar – voorzitter
Rita Boekholdt – secretaris
Harry Visker – penningmeester
Ina Demandt – vice voorzitter
Jan Meendering – algemeen bestuurslid
Pascal Meinders – algemeen bestuurslid
Cornelis van der Poel – algemeen bestuurslid
Het bestuur heeft in het afgelopen verenigingsjaar 10 x vergaderd. Dit is
inclusief de algemene jaarvergadering 2016

Onderwerpen die besproken zijn in de vergaderingen:
 Diverse gemeentelijke stukken
 Windmolenproblematiek
 De Garst: de groengroep en hoe nu verder met de belevenisroute nu
die opgeleverd is
 Slag bij Heiligerlee 2018
 Enquête dorpsvisie en 1e concept nieuwe dorpsvisie
 Sluiting en verkoop F.T. Venemaschool
 Doorstart NGVW
 Veur Mekoar – mit Mekoar
 Verhuizing van de Steunstee naar De Tille van de creagroep en bestuur
VDW
 Jaarlijkse schouw met de gemeente
 Jaarlijkse schouw met Acantus
 Verkeersveiligheid Westerlee
 Buurtlabel Westerlee
In 2016 mochten we ook weer gasten en in onze vergaderingen
begroeten. Zo waren Rein Hofman namens de gemeente en Elzo
Bruggers van Stichting Welzijn Oldambt aanwezig in veel van onze
bestuursvergaderingen. Op deze manier zijn de lijnen kort en effectief.

Geanimeerd een opdracht uitvoeren
tijdens de ledenvergadering 2016

Bewonersavond gemeente Oldambt/VDW
Op donderdag 7 juli werd de bewonersavond gemeente Oldambt/VDW
gehouden.
Burgemeester Oldambt Pieter Smit en voorzitter VDW Ger de Maar konden
een volle zaal begroeten.
De opening van de avond werd gedaan door Jan Meendering van VDW, die
een toelichting gaf op de dorpsschouw die op 5 juni jl. is gehouden. De
getoonde foto’s zijn gemaakt en gepresenteerd door Jurjen Adam van de
gemeente Oldambt. Daarna was er gelegenheid voor de aanwezigen om
vragen stellen, waarbij vooral gediscussieerd werd over de veiligheid van de
Hoofdweg. Duidelijk werd dat er vaak heel hard wordt gereden, de
voorrangsregel “rechts gaat voor “ heel vaak niet wordt toegepast en de
bebording niet duidelijk genoeg is.
De burgemeester gaf aan dat verandering van voorrangsregels tijd nodig
heeft om goed tot de weggebruikers door te dringen en dat de politie soms
controleert ( de zaal vond dat dat veel vaker moest gebeuren ). Op initiatief
van VDW is in de afgelopen periode een paar keer een smiley
snelheidsaanduider langs de Hoofdweg geplaatst, maar het heeft toch vooral
te maken met houding en gedrag van de verkeersdeelnemers. Ger de Maar
gaf aan dat de verkeersveiligheid op alle wegen van Westerlee de aandacht
heeft van het bestuur van VDW.
De werkgroep Verkeersveiligheid van VDW is bezig geweest met het
verkrijgen van het buurtlabel van Veilig Verkeer Nederland. Westerlee krijgt
deze uitgereikt tijdens de feestweek in combinatie met allerlei
(verkeers)activiteiten voor de jeugd. Dit om de jeugd er zo vroeg mogelijk
van te doordringen dat veiligheid in het verkeer van levensbelang is.
Na afsluiting van het officiele gedeelte kon men bij diverse stands met
vertegenwoordigers in gesprek en informatie ophalen over – groengroep de
Garst – woonvisie gemeente Oldambt – Veur mekoar, mit mekoar –
windmolenpark N33 – de Tille - Westerlink – dorpsvisie Westerlee –
projecten VDW.
Hiervan werd door de aanwezigen veel gebruik gemaakt. Het
gemeentebestuur en het bestuur VDW hebben hun grote waardering
uitgesproken richting de organisatoren van de dorpsschouw en de
bewonersavond: Jurjen Adam gemeente Oldambt – Elzo Bruggers SWO – Jan
Meendering, Cornelis van der Poel, Ina Demandt en Pascal Meinders VDW.

Uitreiking Buurtlabel Westerlee door Veilig Verkeer
Nederland
Woensdagmiddag 24 augustus 2016 is in de feesttent aan de Rozenstraat
het buurtlabel van VVN uitgereikt door Anouck Veenstra samen met de
wethouder van gemeente Oldambt mevr. Van den Aker. De voorzitter van
de Vereniging Dorpsbelang Westerlee, de heer Ger de Maar, mocht het
buurtlabel in ontvangst nemen.
Het buurtlabel is voor een periode van drie jaar en om het buurtlabel te
behouden moeten er regelmatig acties gehouden worden die de
verkeersveiligheid bevorderen. We kunnen onder andere denken aan
voorlichting voor de schoolgaande kinderen, duidelijke markering van de 30
kilometerzone, aandacht vragen voor snelheidsbeperking enz..

Tevens werd er een remweg demonstratie gegeven in de Rozenstraat. De
vele aanwezige kinderen en een aantal ouders konden met eigen ogen zien
wat snelheid met de remweg doet. Er werd met een snelheid van 30 km per
uur en met 50 km per uur geremd. Het was duidelijk voor de kinderen dat
meer snelheid een langere remweg geeft, met alle gevolgen voor
overstekende mensen.
Hierna was het de beurt aan de schoolgaande kinderen om een eigen
verkeersbord te ontwerpen. Van de mooiste, leukste, origineelste tekening
zal een echt verkeersbord gemaakt worden. Zesenzestig ontwerpen werden
ingeleverd en de jury heeft alle ontwerpen bekeken en beoordeeld. Het
winnende verkeersbord is gemaakt door twee kinderen namelijk Florien
Jager en Lynn Leeuwerik.
We kunnen terugzien op een feestelijke uitreiking en dank aan alle mensen
die hun medewerking hebben gegeven.

Dorpsvisie Westerlee
De resultaten van de enquête dorpsvisie Westerlee zijn tijdens een
bewonersavond aan bewoners voorgelegd en met hen besproken. Dit vond
aansluitend aan onze Algemene Ledenvergadering plaats in 2016

Subsidie skatebaan
De provincie Groningen heeft het eindrapport over de besteding van de
subsidiegelden Skatebaan/speelplaats goedgekeurd. Daarmee is het project
“Speelplaats Westerlee “ afgesloten.

RTV LOGO
Het bestuur heeft positief gereageerd op het verzoek van RTV Logo om
samen Westerlee in hun programma Wijk en Dorp te promoten. RTV Logo
wil namelijk een serie programma’s maken waarin dorpen en wijken van de
gemeente Oldambt zich kunnen presenteren.

Hiervoor kunnen nog leuke items en mooie plekjes in Westerlee aangemeld
worden.

Samenwerkingsproject Westerlee
De gemeente Oldambt en SWO hebben een aantal verenigingen/stichtingen
uit Westerlee in contact gebracht met organisaties als Synergon, NOVO en
Buurtzorg. Samen wil men kijken of de sociale cohesie in het dorp kan
worden versterkt.

Groengroep “ de Garst “
Van de groengroep hebben 6 leden in 2016 de cursus motorkettingzagen
van Staatsbosbeheer met succes gevolgd. Ze zijn nu officieel gecertificeerd
om in het bosgebied De Garst te zagen. De groengroep “ De Garst “ is
ontstaan uit het project B(l)oeiende Bosranden en inmiddels 5 jaar actief om
samen met Staatsbosbeheer ons bosgebied De Garst aantrekkelijker te
maken voor bewoners en bezoekers.

Actief Westerlee
Voor het vierde jaar is de kerstmarkt in het centrum van Westerlee en de
kerstviering in de Sint Joriskerk gehouden. Zowel de kerstmarkt als de
kerstviering waren weer een groot succes. De deelnemers aan de
Kerstmarkt hebben goede zaken gedaan.
Na de kerstmarkt werd in de Sint Joriskerk de kerstviering gehouden, die
door ongeveer 100 personen werd bezocht. Voor het eerst trad het
kinderkoor Het Baken op, wat bij de bezoekers grote waardering oogstte.
Hopelijk kunnen we het eerste optreden van het kinderkoor uitbouwen tot
een traditie.
Tijdens de evaluatievergadering werd door de organisatoren de hoop
uitgesproken dat er in 2017 nog meer verenigingen/particulieren uit
Westerlee aan de Kerstmarkt deel willen nemen
De kerstmarkt/kerstviering is voor 2017 vastgesteld op vrijdag 16
december.

GROENGROEP DE GARST
De werkzaamheden 2016-2017 van de Groengroep zijn in goed overleg
tussen SBB, VDW en groengroep in beeld gebracht, afgewerkt en afgerond.
Staatsbosbeheer wil de onderhouds- en beheerswerkzaamheden van de
Beleefroute “Slag bij Heiligerlee” koppelen aan de onderhouds- en
beheerswerkzaamheden van het natuurgebied de Garst. In die situatie
komen meer verantwoordelijkheden rondom de Groengroep bij VDW te
liggen. Deze onwikkelingen hebben bij het bestuur VDW er toe geleid dat
het besluit is genomen om aan het eind van het seizoen 2016-2017 afscheid
te nemen van de groengroep De Garst als onderdeel van Vereniging
Dorpsbelangen Westerlee.
Dat past ook in de gedachtengang van Groengroep zelf over hun toekomst.
De groep verwacht dat Staatsbosbeheer meer faciliteiten kan bieden dan
VDW en willen in het nieuwe seizoen hun werkzaamheden uitsluitend nog
in samenwerking met SBB uit gaan voeren. Het overleg tussen SBB en de
Groengroep over de gewenste richting zullen in 2017 worden afgerond.
Het bestuur VDW wenst de groengroep de komende jaren veel werkplezier
toe in ons bosgebied de Garst. In de afgelopen jaren is wel gebleken hoe
waardevol de groengroep voor de Garst is. Er is in de afgelopen jaren
enorm veel werk verricht om ons bosgebied aantrekkelijker en
toegankelijker te maken voor de bewoners van Westerlee en bezoekers.
We zullen als VDW de Groengroep waar mogelijk blijven steunen.

Jaarverslag 2016 Veur mekoar, mit mekoar
Algemeen
Vanaf 2014 bestaat de initiatiefgroep Veur Mekoar Mit Mekoar (VMMM). De
vrijwilligers van VMMM proberen samen met Vereniging Dorpsbelangen
Westerlee, Het Oude Ambt, zorgaanbieders en de gemeente Oldambt invulling
te geven aan de veranderde samenleving in Westerlee. Daarnaast zijn er nauwe
contacten met de WMO-consulent van de gemeente. VMMM richt zich op
mensen die een hulpvraag hebben door het organiseren van directe of indirecte
hulp. Directe hulp wordt geboden door een vrijwilliger te koppelen aan iemand
die zorg vraagt. Indirecte hulp wordt geboden door het verstrekken van
informatie of het verwijzen naar instanties die hulp kunnen bieden. De
doelgroep van VMMM is zowel jong als oud. Het project wordt door wethouder
Bard Boon gezien als pilot voor de gemeente Oldambt.Ais geen vereniging of
stichting, maar ressorteert onder de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee, waar
ook de financien van VMMM zijn ondergebracht.
Visie document
Medio 2016 heeft VMMM een visie document “Op weg naar een zorgzame en
duurzame samenleving” opgesteld. Uit dit document is een jaarplan 2017
samengesteld van activiteiten die zij graag in dat jaar wil realiseren. Zowel het
visie document als het jaarplan 2017 zijn aangeboden aan de wethouder en
beleidsmedewerker WMO van de gemeente.

Vergaderingen VMMM
Eens in de zes weken vergaderde VMMM met vertegenwoordigers van
bovengenoemde instanties. Tijdens deze vergaderingen werd de voortgang van
de diverse projecten besproken. In 2016 werden daarnaast gasten uitgenodigd
om informatie te verstrekken over externe activiteiten die ook van belang
kunnen zijn voor Westerlee. Tevens heeft wethouder Boon en
beleidsmedewerker Kees de Warle zich op de hoogte laten brengen van de
diverse plannen en projecten van VMMM.
De werkwijze van VMMM is als volgt. Projecten worden opgestart vanuit VMMM.
Bij elk project worden vrijwilligers uit het dorp betrokken die het project verder
vorm gaan geven. Vanuit elk project wordt er in de vergaderingen van VMMM
een terugkoppeling gegeven, zodat de voortgang ervan kan worden gevolgt.
VMMM heeft op uitnodiging van het Oude Ambt een presentatie gegeven over
hun activiteiten aan belangenverenigingen in Heiligerlee en Westerlee.
Vertegenwoordigers van VMMM hebben in november de Dag van het dorpshuis
bezocht om inspiratie op te doen uit verhalen uit andere dorpen.

Projecten


Schoef mor aan: Een succesvol initiatief dat vier keer per jaar wordt
georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers die het eten
bereiden. De deelnemers betalen een bijdrage hiervoor en het maximum van
70 deelnemers wordt telkens gehaald. Schoef mor aan bestaat uit een
kernteam van vaste kokers die worden aangevuld met incidentele kokers.



Thee café: Er zijn plannen opgesteld om een Thee Café te starten in de Tille.
Het idee is om onder het genot van een kopje koffie of thee informatie te
laten geven over thema’s rondom ouder worden.



Dorpskrant Westerlink: In 2016 is de dorpskrant 3x verschenen met
verenigingsnieuws, actuele ontwikkelingen en verhalen uit het verleden van
Westerlee. Ook VMMM maakt gebruik van dit communicatiekanaal.



Burendag 2016: Burendag is dit jaar voor het eerst georganiseerd door
VMMM. De vitaliteit van ouderen stond tijdens deze dag centraal. Veel
ouderen hebben hun conditie laten testen en bloeddruk laten opnemen.
Deze test werd georganiseerd door “Vitaal Oldambt” en fysiotherapiepraktijk
Ton Schrantee. Daarnaast stonden er stands van diverse verenigingen en
waren er leuke activiteiten voor de kinderen. Deze eerste Burendag van
VMMM was een succes.



Duo Fiets: De duo fiets is gepresenteerd tijdens Burendag 2016. Er was veel
belangstelling voor de duo fiets en de wethouder heeft besloten om
Westerlee een duo fiets voor 2017 in bruikleen te geven.



Telefooncirkel: De eerste stappen zijn ondernomen om een telefooncirkel
op te zetten. Dit project is nog niet afgerond en krijgt een vervolg in 2017.



Sociale kaart: Door VMMM is een eerste aanzet gegeven om een sociale
kaart op te stellen met zorgaanbieders die actief zijn in Westerlee.



Steunstee: De gemeente heeft besloten om de Steunstee onder te brengen
in dorpshuis de Tille. VMMM stemt de hulpvragen af met de medewerker
van het Oude Ambt die in de Steunstee actief is en probeert op die manier
hulpvraag en -aanbod bij elkaar te brengen



Westerlee Samen Sterk: VMMM is in overleg met diverse partijen in
Westerlee, Synergon en NOVO om te kijken op welke wijze wij gebruik
kunnen maken van kennis en kunde om onze doelstellingen te realiseren.
Een combinatie bij het opzetten van een huiskamercafé behoort tot de
mogelijkheden.



Vitaal Oldambt: Tijdens de Burendag is een eerste aanzet gegeven om
mensen in Westerlee meer te laten bewegen. Nagedacht wordt om hier een
vervolg aan te geven.

Subsidie Leefbaarheid VDW
Op de Algemene Ledenvergadering VDW 2016 is gevraagd naar de
spelregels rondom het aanvragen van een subsidie Leefbaarheid.
Deze subsidie is bedoeld voor sociale activiteiten in Westerlee (b.v.
voor een buurt of straat, persoonlijke initiatieven t.b.v.
medebewoners) waarvoor extra onkosten worden gemaakt. De
hoogte van de subsidie is door het bestuur vastgesteld op maximaal
€ 100,-- om een eventuele groei van aanvragen op te kunnen
vangen. Mocht er aan het eind van het jaar nog geld over zijn dat
wordt gekeken of achteraf de toegekende subsidieverzoeken nog
aangevuld kunnen worden tot € 150,--. De subsidie kan
aangevraagd worden door middel van een aanvraagformulier.
Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de bestuursleden.

