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Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen

VDW

(Concept) notulen

Algemene Ledenvergadering 11 april 2018 in Ons Centrum te Wagenborgen.
Zie de presentielijst voor de aanwezigen.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
Geen wijzigingen.

3. Mededelingen
Geen mededelingen.

4. Verslag jaarvergadering 12 april 2017
Het verslag ‘jaarvergadering 12 april 2017’ is akkoord bevonden.

5. Jaarrekening 2017 door penningmeester
De penningmeester (dhr. Brandsma) doet verslag van de werkzaamheden in 2017 en geeft een
toelichting op het financiële overzicht van 2017. Voor het volledige overzicht wordt verwezen naar
de desbetreffende financiële stukken.

6. Verslag kascontrolecommissie
Dhr. Smit en dhr. Klimp hebben een bezoek gebracht aan de penningmeester. De rekeningen en
boeken zijn gecontroleerd. Er zijn over 2017 geen onregelmatigheden geconstateerd. Er wordt aan
de penningmeester decharge verleend.

7. Benoeming kascontrolecommissie
Overeenkomstig het voorstel voor het jaar 2018 met algemene stemmen de heren Klimp en Meijer
benoemd tot leden van de kascontrolecommissie.

8. Wagenborgen Investerings Fonds (WIF)
8.1 Jaarverslag 2017 door de voorzitter
Het bestemmingsplan van het perceel aan de Hibiscusstraat is aangepast. De voorlopige
koopakte ligt voor de aspirant koper klaar om ondertekend te worden. Deze afspraak zal een
dezer dagen ingepland gaan worden.
De Steunhörn wordt steeds vaker gevonden door de bewoners in Wagenborgen. Meerdere
verenigen maken ondertussen gebruikt van het gebouw. Er wordt nauwkeurig op toegezien dat
het geen concurrentie is voor de bestaande locaties in het dorp.
Twee keer per jaar is er een overleg met de vrijwilligers van de algemene begraafplaats. Op dit
moment wordt er naar de mogelijkheden gekeken om de begraafplaats over te nemen van de

gemeente Delfzijl. De uitbreiding aan de voorzijde van de begraafplaats gaat niet door vanwege
de verkoop van de woning.
Lentis Erfgoed is al enige tijd op zoek naar een locatie in Wagenborgen voor hun nalatenschap. Er
wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een exploitatie voor het huidige pand van Vertisol
aan de Hoofdweg te Wagenborgen.

8.2 Rekening 2018
Dhr. Brandsma doet namens de penningmeester (dhr. Schrikkema) verslag van de
werkzaamheden in 2017 en geeft een toelichting op het financiële overzicht van 2017. Voor het
volledige overzicht wordt verwezen naar de desbetreffende financiële stukken.

9. Bestuursvergadering
Rooster van aftreden:
-

Nico Oosterom
Itie Doddema
Marten Brandsma
Evelien Hoeksema
Peter Soeters
Tamara Zijlstra –v. Weerdenburg
Menno Weemhof

Aftredend, herkiesbaar
Herkiesbaar, aftredend in 2019
Herkiesbaar, aftredend in 2019
Herkiesbaar, aftredend in 2019
Herkiesbaar, aftredend in 2019
Herkiesbaar, aftredend in 2021
Herkiesbaar, aftredend in 2021

Menno Weemhof en Karin van Tol – Meertens leggen beiden hun functies neer. Nico Oosterom is
aftredend en tevens herkiesbaar. Hij wordt unaniem zonder schriftelijke stemming benoemd.
Er wordt een dringende oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden.

10. Begroting 2018
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2018. Voor het volledig overzicht
wordt verwezen naar de desbetreffende financiële stukken.

11. Jaarplan 2018
Het Groninger Huis heeft het plan om twee ‘tiny houses’ te plaatsen op het Groot – Bronswijk
terrein. De vraag is of deze woningen extra komen naar de geplande twaalf levensloopbestendige
woningen of dat er totaal twaalf woningen komen. Het aantal ‘tiny houses’ dat geplaatst gaat
worden, wordt niet gecompenseerd van de levensloopbestendige woningen.
Binnen de gemeente Delfzijl wordt een lijst opgesteld met karakteristieke panden in Wagenborgen.
In Wagenborgen zijn veel woningen aangemeld, er wordt daarna een selectie ronde gehouden. Enkel
blijft de vraag of dit een positieve of een negatieve eigenschap is voor een woning bij
aardbevingsschade of de versterkingsprocedure. Hierop kan geen antwoord gegeven worden vanuit
het bestuur.
Een van de leden vraagt wat het standpunt is van het bestuur ten opzichte van windmolens. Meneer
vraagt zich af waarom er niet meer tegenspraak is gegeven. De dorpsbewoners voeren op
persoonlijke titel weinig tot geen actie hiertegen. Het bestuur blijft hetzelfde in haar mening ten
aanzien van de windmolens, zoals twee jaar geleden gegeven is. Meneer vindt de keuze van het

bestuur besluiteloos en verwacht dat het bestuur op deze wijze haar zeggenschap verliest. Het
bestuur deelt deze mening niet.

12. Rondvraag
Een van de leden vraagt of het bestuur tijdens het volgende overleg met de gemeente Delfzijl het
onderhoud van de Meerweg zou willen nemen.

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

