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Notulen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
Geen wijzigingen.

3. Mededelingen
In het najaar zal de gemeente aan de Fam. Bronsweg eikenbomen in combinatie met struiken laten
plaatsen. Dit vanwege de grote essentaksterfte die heerste in de huidige groenstrook.

4. Verslag jaarvergadering 30 maart 2016
Het verslag ‘jaarvergadering 30 maart 2016’ is akkoord bevonden.

5. Verslag penningmeester
De penningmeester doet verslag van de werkzaamheden in 2016 en geeft toelichting op de
uitgerekende exploitatie – overzicht over 2016. Voor het volledige overzicht wordt verwezen naar de
desbetreffende financiële stukken.

6. Verslag kascontrolecommissie
Dhr. Koning en dhr. Smit hebben een bezoek gebracht aan de penningmeester. De rekeningen en
boeken zijn gecontroleerd. Er zijn over 2016 geen onregelmatigheden gecontracteerd.

7. Benoeming Kascontrolecommissie
Overeenkomstig het voorstel voor het jaar 2017 met algemene stemmen de heren Smit en Klimp
benoemd tot leden van de kascontrolecommissie.

8. Wagenborger Investerings Fond (WIF)
8.1 Jaarverslag 2016 door de voorzitter
Volgende week staat er een afspraak gepland met diverse partijen betreffende de begraafplaats
aan de Hoofdweg. Momenteel wordt het onderhoud verzorgd door twee partijen. Het

gemeentelijke deel wordt onderhouden door de gemeente en het gedeelte van de Petruskerk
wordt onderhouden door vrijwilligers. Er bestaat onvrede over het onderhoud over het
gemeentelijk deel.
Tevens wordt er gekeken naar de mogelijkheden tot het uitbreiden van de begraafplaats aan de
voorzijde. Dit perceel behoort tot de woning aan de linkerzijde van de oprijlaan. Er zijn diverse
mogelijkheden om dit perceel vorm te geven, bijvoorbeeld een uitbreiding van het aantal graven
(indien wettelijk mogelijk) of een plek om uren te plaatsen.
Verder is er een kandidaat koper voor het perceel aan de Hibiscusstraat. De kandidaat koper is
druk bezig met het verkrijgen van de vergunningen. Er moet nog even gewacht worden met het
vervolgtraject hiervan.

8.2 Jaarverslag 2016 door de penningmeester
De penningmeester (dhr. Schrikkema) doet verslag van de werkzaamheden in 2016 en geeft een
toelichting op het financiële overzicht van 2016. Voor het volledige overzicht wordt verwezen
naar de desbetreffende financiële stukken.

Pauze
9. Bestuursverkiezing
Recent heeft mevr. Karin van Tol – Meertens zich voorgesteld in ODHW. Zij heeft zich kandidaat
gesteld voor een bestuursfunctie. Dhr. Weemhof en mevr. Van Weerdenburg zijn aftredend en
tevens beide herkiesbaar. Alle drie de kandidaten worden unaniem zonder schriftelijke stemming
benoemd.

10.

Begroting 2017

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2017. Voor het volledige overzicht
wordt verwezen naar de desbetreffende financiële stukken.

11.

Jaarplan 2017

11.1

Toekomstplan

Dhr. Bos is erg teleurgesteld dat het een enige periode geen communicatie is geweest over het
toekomstplan. Het bestuur laat weten dat het VDW niet mocht communiceren over het
toekomstplan nadat de onderhandelingen hadden plaatsgevonden. Deze onderhandelingen
hebben enige periode geduurd.
Er zal een informatie avond worden georganiseerd voor alle dorpsbewoners met alle partijen om
het toekomstplan voor Wagenborgen te presenteren.

11.2

Windmolenpark

Dhr. Brons is zeer teleurgesteld dat er zeer weinig dorpsbewoners actief actie voeren tegen de
windmolens die geplaatst gaan worden. Na aanleiding van zijn oproep in het blad Op de Hoogte
heeft hij nauwelijks respons mogen ontvangen. Hij is bang dat de dorpsbewoners pas in actie
komen op het moment dat het te laat is.
Dhr. Bos zou graag willen weten wat de gevolgen zijn als hij een andere mening zou hebben als
VDW over de bouw van de windmolens. De secretaris laat weten dat iedereen vrijheid van

meningsuiting heeft en hier zullen geen consequenties aan verbonden zijn voor Dhr. Bos of
iedere ander lid.

12.

Rondvraag

Dhr. Bos zou graag zien dat VDW een helpende hand zou uitsteken naar de jeugdsoos. Dhr. Weemhof
laat weten dat er op dit moment druk aan gewerkt wordt om de vereniging over te hevelen. Het doel
is om de ruimte op te knappen en dan opnieuw aan te bieden aan de jeugd. Verdere informatie zal te
zijner tijd gedeeld worden door middel van persberichten in Op de Hoogte.
Dhr. Bos vraagt zich af in hoeverre het bestuur invloed heeft gehad in de invulling van het oude
schoolgebouw van ‘De Blinke’. De penningmeester laat weten dat er geen invloed is geweest.
Verder zijn er diverse dorpsbewoners die zich ongerust maken over de veiligheid van de Hoofdweg.
De weg kan niet ingericht worden als een 30 km zone aangezien het een provinciale weg is. Tevens is
de staat van de weg erg slecht. Het bestuur zal dit meenemen naar het eerstvolgende bestuurlijk
overleg.
Mevr. Bosma zou graag willen weten of VDW invloed heeft op de mogelijke locatie van de
huisartsenpraktijk. Dhr. Oosterom zegt dat dit niet het geval is. De huisarts zal zelf beslissen waar de
praktijk gevestigd zal worden. Op dit moment is hij nog druk met onderhandelingen over de
mogelijke locatie. Dhr. Bos laat weten dat de huisarts sinds vandaag een plek heeft geclaimd in
Siddeburen. Dhr. Oosterom laat weten dat Menzis hier niet mee akkoord gaat aangezien Siddeburen
al een huisarts heeft. Waarom de huisarts een locatie geclaimd heeft in Siddeburen is onbekend.
Meerdere bewoners maken zich ongerust over de mogelijke nieuwe fietsroutes voor schoolgaande
kinderen naar het Groot – Bronswijk terrein. De voorzitter laat weten dat de gemeente onderzoek
gaat doen naar de verkeersveiligheid en de mogelijke fietsroutes.

13.

Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.

