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Plaats:
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Weerdenburg (notulist).

Aanwezige leden:

zie presentielijst

Notulen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
Dhr. Van der Vleugel zal graag een uitleg willen hebben over het toekomstplan van Wagenborgen. Dit
zal behandeld worden in agendapunt 9.3 Toekomstplan Wagenborgen.

3. Mededelingen
Dhr. Gelderloos vraagt of het een mogelijkheid is dat er in het vervolg gebruik wordt gemaakt van
een microfoon en beamer tijdens de algemene ledenvergadering.

4. Verslag jaarvergadering 1 april 2015
Dhr. Bos zou graag zien dat er meer met het dorp en de leden gecommuniceerd worden over
bepaalde onderwerpen, zoals de stand van zaken van het windmolenpark en het verloop van de
samenwerking van de basisscholen. Een voorstel van Dhr. Van der Vleugel is om periodiek in ODHW
een update te geven van de lopende zaken. Het bestuur zal dit onderwerp op de eerstvolgende
bestuursvergadering behandelen.

5. Verslag secretaris
De secretaris doet verslag van de werkzaamheden in 2015. Er is dit jaar hard gewerkt aan de
toekomst van Wagenborgen. Tevens is er een uitbreiding van het bestuur geweest en staat er een
voorgestelde benoeming op de agenda.

6. Verslag penningmeester
De penningmeester doet verslag van de werkzaamheden in 2015 en geeft een toelichting op het
uitgerekende exploitatie – overzicht over 2015. Voor het volledige overzicht wordt verwezen naar de
desbetreffende financiële stukken.

1

7. Verslag kascontrolecommissie
Dhr. Moedt en dhr. Koning hebben een bezoek gebracht aan de penningmeester. De rekeningen en
boeken zijn gecontroleerd. Er zijn over 2015 geen onregelmatigheden geconstateerd.

8. Benoeming kascontrolecommissie
Overeenkomstig het voorstel voor het jaar 2016 met algemene stemmen de heren Koning en Smit
benoemd tot leden van de kascontrolecommissie.

9. Wagenborger Investerings Fonds (WIF)
9.1 Jaarverslag 2015 door de voorzitter
Door de sluiting van Menterne moest er een nieuwe vergaderlocatie gevonden worden. Het WIF
is in contact getreden met de Rabobank organisatie om te kijken wat er mogelijk zou zijn met de
v.m. Rabobank. Dit pand stond immers al vele jaren leeg en het zou voor Wagenborgen een zeer
geschikte locatie zijn voor een steunpunt.
Inmiddels is er een overeenstemming bereikt tussen beide partijen tegen een zeer gunstige
aankoopprijs. Het streven is om het pand nog in het voorjaar van 2016 in gebruik te kunnen
nemen. De steunstee zal onder meer onderdak gaan bieden aan het vrijwilligersnetwerk. De
naastgelegen woning blijft beschikbaar voor verhuur. Het is niet de bedoeling, op welke wijze
dan ook, dat het gebouw functies gaat overnemen van de bestaande voorzieningen als Open
Poort en Ons Centrum.
Verder zijn er nog een drietal projecten gestart vanuit het WIF: het Proostmeer, de aanleg van
het hekwerk om de begraafplaats op Groot – Bronswijk (reeds afgerond) en de aankoop van het
perceel op de Hibiscusstraat (naar Performance). Er is een mogelijke koper voor laatstgenoemd
perceel maar die kijkt op dit moment nog naar de mogelijke bestemmingingen van het perceel.
Dhr. Van der Vleugel wil namens de ijsbaanvereniging Vertisol bedanken voor de zeer prettige
samenwerking vanwege de lage waterstand.

9.2 Jaarverslag 2015 door de penningmeester
De penningmeester (dhr. Schrikkema) doet verslag van de werkzaamheden in 2015 en geeft een
toelichting op het financiële overzicht van 2015. Voor het volledige overzicht wordt verwezen
naar de desbetreffende financiële stukken.

9.3 Toekomstplan Wagenborgen
Een aantal jaar geleden is er een Dorpsvisie geschreven voor geheel Wagenborgen.Het
Toekomstplan is vooral gericht op de kop van Groot – Bronswijk. De Dorpsvisie is in 2008
geschreven voor het gehele dorp, nog voor het oprichten van VDW. De gemeente heeft zijn
goedkeurig destijds gegeven en een bureau ingehuurd maar daarna is het stil komen te liggen.
Op initiatief van Woonstichting Groningen Huis is men met vijf partijen, waaronder VDW, gestart
met een Toekomstplan voor onder andere het terrein van Groot – Bronswijk. Onder regie van
Bureau Elles Bulder uit Scheemda wordt inmiddels de laatste hand gelegd aan een woon- en
leefbaarheidsplan voor het kerndorp Wagenborgen. Door het vervroegde vertrek van Menterne
is het Toekomstplan plotseling zeer actueel geworden en zijn er ingrijpende plannen in de maak.
Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest met de Stuurgroep alsmede met de onderliggende
focusgroepen:
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-

Wonen en zorg;
Levensloopbestendig en duurzaam (ver)bouwen;
Vrijwilligers netwerk (VNW)
In oktober 2015 is de vereniging VNW opgericht. In het bestuur van deze vereniging zitten
vertegenwoordigers vanuit meerdere geledingen van de bevolking.

Op dit moment wordt er nog druk geschreven aan het Toekomstplan. De definitieve deadline is
onbekend. De wijze waarop het Toekomstplan gepubliceerd zal worden, is evenmin bekend. Dit moet
namelijk eerst nog tussen de vijf desbetreffende partijen afgestemd worden.

Pauze
10.

Bestuursverkiezing

Recent heeft mevr. Hoeksema zich voorgesteld in ODHW. Zij heeft zich kandidaat gesteld voor een
bestuursfunctie. Mevr. Doddema en dhr. Brandsma zijn aftredend en tevens beide herkiesbaar,
mevr. Doddema als voorzitter en dhr. Brandsma als penningmeester. Alle drie de kandidaten worden
unaniem zonder schriftelijke stemming benoemd.

11.

Begroting 2016

Penningmeester dhr Brandsma geeft een toelichting op de begroting van 2016. Het lidmaatschap
van VDW is persoonsgebonden. De penningmeester doet een oproep om ieder gezinslid boven de
achttien jaar in te schrijven als lid om het ledenaantal te vergroten. Het dorpsbudget voor 2016
wordt geraamd op € 6750.-

12.

Jaarplan 2016

12.1

Proostmeer

Het meer is uitgebaggerd en de verwachting is dat er deze zomer weer volop gezwommen kan
worden. De gemeente gaat dit voorjaar de drijflijn plaatsen. De waterstand moet minimaal nog
twintig centimeter stijgen om de ijsbaan te kunnen vullen vanuit het Proostmeer.

12.2

Bestuur VDW

Dankzij de benoeming van twee nieuwe bestuursleden in 2014 en één in 2015 bestaat het
bestuur van VDW begin 2016 uit zes leden. Met de voordracht van nog één nieuw bestuurslid,
bestaat het bestuur uit zeven leden. In de loop van 2016 – 2017 hoopt het bestuur de sterkte op
acht leden te brengen.

12.3

Groot – Bronswijk

Op het terrein van voormalig Groot – Bronswijk is gestart met een werkgroep, teneinde de
Dierenweide weer in ere te herstellen. Middels een aantal Doe-dagen per jaar wordt getracht het
gebied eromheen te fatsoeneren. Vanuit het Loket Leefbaarheid is er een bedrag beschikbaar
gesteld, waarmee het dierenverblijf kon worden aangepakt.
Villa
Woonstichting Het Groninger Huis is bereid de villa op het terrein over te nemen en doet
momenteel onderzoek naar een mogelijke bestemming.
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Solarpark
In 2015 is een informatieavond georganiseerd over de mogelijke vestiging van een solarpark op
het Groot – Bronswijk terrein. Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten een “verklaring van
geen bedenkingen” tegen een omgevingsvergunning Solarpark Wagenborgen’ af te geven.
SolarGreenPoint, de bedenker en ontwikkelaar van het plan is nu aan zet.
Dierenweide
Momenteel lopen er nog enkele subsidieaanvragen, teneinde het geheel volledig terug te
brengen in oorspronkelijke vorm. Ook zal getracht worden door donaties er meerdere dieren te
laten lopen. Ook zullen weer een aantal ‘Doe dagen’ worden georganiseerd.
Brede school
Begin 2016 zal er meer duidelijkheid moeten komen over de scholentransitie binnen de
gemeente. Wellicht dat hierdoor op het Groot – Bronswijk een nieuwe brede school kan worden
gerealiseerd.

12.4

TROS

In 2016 zal het er verder worden gewerkt aan het toeristische plan: Toeristisch Recreatieve
Ontwikkelings Schets, afgekort TROS.

12.5
-

Activiteiten

Herdenking Canadezen
Koningsdag gecombineerd met de bloemetjesmarkt
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Intocht Sinterklaas
Kerstbomen

12.6

april 2016
27 april 2016
4 mei 2016
5 mei 2016
november 2016
december 2016

Meerjarenbeleidsplan

Het zogenoemde ‘meerjarenbeleidsplan’ blijft op het verlanglijstje staan maar is door de vele en
turbulente ontwikkelingen in de afgelopen tijd nog niet gerealiseerd.

13.

Rondvraag

De penningmeester geeft aan dat er in augustus jl. een gesprek is geweest met de gemeente over
een fietsverbinding tussen de Meerweg te Wagenborgen en de Wilderhofsterweg te Meedhuizen. De
NAM heeft in december jl. laten weten dat ze hier niet aan mee zullen werken. In februari jl. is er
nogmaals een gesprek geweest met de gemeente hierover. De gemeente heeft het weer opgepakt
en uitgezet naar een andere afdeling binnen de gemeente. Afgelopen week heeft de gemeente laten
weten dat er een ambtenaar aangewezen wordt op dit op te pakken.
Dhr. Van der Vleugel zou graag zien dat de Hoofdweg wordt veranderd in een officiële 30km zone. De
secretaris geeft aan dat hier nog steeds gesprekken over gevoerd worden met de gemeente. De
gemeente heeft aangegeven dat ze dit graag willen oppakken bij het groot onderhoud. Wanneer dit
zal gaan plaatsvinden is onbekend. De school is met verschillende acties bezig om de snelheid rond
de school te verlagen, o.a. door lasercontroles te organiseren en mee te doen met landelijke
verkeersacties.

14.

Sluiting

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

4

