VDW

Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen

VDW

Bestuursvergadering: Woensdag 1 april 2015.
Plaats:

de ‘Open Poort’ te Wagenborgen

Aanwezige bestuursleden:

I. Doddema (voorzitter), P. Soeters (secretaris), M. Brandsma
(penningmeester), M. Weemhof, N. Oosterom (aspirant) en T. van
Weerdenburg (notulist).

Aanwezige leden:

T. Moedt, H. van der Vleugel, S. Heun, C. Niehof, M. Weemhof, R.
Weemhof, A. Brons, M. Zijlstra, K. Koning, J. Schrikkema, T. Scheringa,
D. Bierma, A. Moedt, S. Bos en G. Bulthuis.

Afwezig (met kennisgeving):

K. Smit

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Als punt van aandacht noemt Dhr. Moedt dat de bewoners van Menterne een brief hebben
ontvangen ten aanzien van begeleid, gecontroleerd wonen. Het zou gaan om zestien kamers en vier
aanleunwoningen. Er is onder de bewoners behoorlijk wat onrust ontstaan aangezien de bewoners
niet voldoende op de hoogte worden gehouden door de cliëntenraad.

4. Verslag jaarvergadering 26 maart 2014
-

Punt 4 (pagina 1): De gemeente Delfzijl verleent intussen weer subsidies aan de steunstee ‘s.
De gemeente werkt momenteel met de term ‘Ieder dorp een dak’.
Punt 10 (pagina 2): De statuten op de website moeten nog vernieuwd worden. Deze zullen
binnenkort op de website aangepast worden.

5. Verslag secretaris
De secretaris doet verslag van de werkzaamheden in 2014. Er zijn dit jaar belangrijke besluiten
genomen. Verder is er een uitbreiding geweest van het bestuur en staat er een voorgestelde
benoeming op de agenda.

6. Verslag penningmeester
De penningmeester doet verslag van de werkzaamheden in 2014 en geeft een toelichting op het
uitgerekende exploitatie – overzicht over 2014 en de begroting voor 2015. Voor het volledige
overzicht wordt verwezen naar de desbetreffende financiële stukken.
De penningmeester laat weten dat het beschikbare dorpsbudget voor 2015 behoorlijk lager zal
uitvallen dan gebruikelijk. De gemeente Delfzijl heeft het basisbedrag behoorlijk verlaagd.

7. Verslag penningmeester WIF
De penningmeester Dhr. Schrikkema doet verslag van de werkzaamheden in 2014. Het fonds is vorig
jaar opgericht voor de gelden van Envilla.

8. Verslag kascontrolecommissie
Dhr. Smit en Dhr. Moedt zijn bij de penningmeester langs geweest. De rekeningen zijn gecontroleerd.
Er zijn over 2014 geen onregelmatigheden geconstateerd. Een adviespunt voor 2015 is het laten
aangroeien van het eigen vermogen. Dat is momenteel wat aan de lage kant.

9. Benoeming kascontrolecommissie
Overeenkomstig het voorstel voor het jaar 2015 met algemene stemmen de heren Dhr. Koning
samen met Dhr. Moedt benoemd tot leden van de kascontrolecommissie.

10. Wijziging huishoudelijk regelement
Kinder Speelweek Wagenborgen was tot op heden niet toegevoegd aan het huishoudelijke
regelement, dat is ondertussen aangepast. Verder hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden.

11. Bestuursverkiezing
Dhr. Oosterom heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Dhr. Oosterom wordt in de
gelegenheid gesteld om zich voor te stellen. Jarenlang is hij werkzaam geweest bij het Martini
ziekenhuis, momenteel werkt hij als zelfstandige. Het afgelopen driekwart jaar heeft Dhr. Oosterom
meegedraaid als aspirant bestuurslid.
Dhr. Soeters is aftredend en tevens herkiesbaar als secretaris. Beide kandidaten worden vervolgens
unaniem zonder schriftelijke stemming benoemd.

12. Begroting 2015
De penningmeester zal een toelichting geven op de begroting van 2015. Het dorpsbudget is geschat
op € 6700,- Tevens is de subsidie voor de ODHW komen te vervallen bij de gemeente Delfzijl. Deze
subsidie zal jaarlijks vanuit het dorpsbudget beschikbaar gesteld moeten worden.
Verder zijn er nog de mogelijkheden om subsidie aan te vragen bij de NAM. Het budget is maximaal €
10.000,- per project. Voor het project van de dierenweide is al een bedrag toegekend van € 10.000,voor bouwmateriaal.

Pauze
13. Jaarplan 2015
13.1 Proostmeer
Als punt van aandacht noemt dhr. Bos de verschillende diepten van het Proostmeer. De beheerder
(gemeente Delfzijl) moet geattendeerd worden dat er bij gebruik van het Proostmeer er adequate
borden c.q. drijflijnen geplaatst moeten worden. Dhr. Niehof geeft aan dat de drijflijn in de
gemeenteloods ligt.
Indien het overtollige slib c.q. grond voldoende is ingeklonken, zal het naar de kavel aan de
Hibiscusstraat verplaats worden. Dit zal waarschijnlijk in het najaar gebeuren door Vertisol.

Dhr. Moedt zou het erg waarderen als er op het eiland een strand gerealiseerd zou worden, die te
bereiken is met een brug vanaf het pad. Het Waterschap heeft eerder al laten weten dat het niet
verstandig is om het eiland bereikbaar te maken vanwege het biologisch evenwicht van de vogels.
Dhr. Bulthuis geeft aan dat hij het erg vervelend vindt dat het biologisch evenwicht is verstoord om
er weer een zwemplas van te maken. De voorzitter geeft aan dat er uit de enquête is gebleken dat
hier wel de voorkeur naar uitgaat.
Vertisol zal periodiek rapporteren over de stand van zaken aan het bestuur van VDW. Deze
bijeenkomsten zijn ook openbaar voor de leden.

13.2 Groot – Bronswijk
Er wordt periodiek fanatiek hard gewerkt aan het opknappen van de dierenweide en het
bijbehorende bospassage door vele vrijwilligers. Er zijn met Woonzorg Nederland in feite geen
verdere afspraken over het gebruik gemaakt. Indien er morgen een koper wordt gevonden, zal het
verkocht worden. Daarom zal er niet direct geld in gestoken worden, wel zullen er subsidies
aangevraagd worden. Over de begraafplaats zijn wel afspraken gemaakt met Woonzorg Nederland.
Het hekwerk rond de begraafplaats wordt gefinancierd door het WIF.
Er zal nog een gesprek plaatsvinden met Woonzorg Nederland en Groninger Landschap om te kijken
naar de andere mogelijkheden van het gehele park.
Dhr. Van der Vleugel geeft aan dat de gemeente Delfzijl de bestemmingswijziging niet zomaar kan
uitvoeren. Het is dus zaak dat VDW een belangrijke stem hierin krijgt.

13.3 Steunstee
In de toekomst zou VDW graag een steunstee willen oprichten. Niet voor een gezellig kopje thee of
koffie maar om mensen het helpen met bepaalde problemen c.q. vragen. Momenteel vinden er
gesprekken plaats met Menterne om te kijken wat de mogelijkheden zijn om hier te starten.

13.4 Rabobank
De Rabobank heeft het gebouw opnieuw in de markt gezet. Er zijn momenteel onderhandelingen
bezig voor de Rabobank, wat de mogelijkheden zijn om daar in de toekomst eventueel de steunstee
te vestigen.

13.5 Sporthal
Er vinden momenteel gesprekken plaats met de gemeente en de ondernemer die de sporthal
eventueel zou willen overnemen. De accountant van de ondernemer heeft laten weten dat het geen
haalbare kaart is. Er is een nieuw voorstel ingediend bij de gemeente. Zij zullen hier over gaan
nadenken.

13.6 Windmolen
Er is vorige week een gesprek geweest met de zuidelijke dorpen. Daar is niet nieuws uitgekomen.
De windmolens gaan er wel degelijk komen. Verstandig is om te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn voor compensatie. Voor de bestaande molens is er geen mogelijkheden om compensatie aan te
vragen.
Er is ondertussen een voorstel gedaan van € 200.000,- met de voorwaarde dat directe schade hieruit
ook betaald moet worden, dat is een ruim begrip. Dat zou uiteindelijk negatief kunnen uitpakken. Er
zal gekeken worden wat een alternatief kan zijn.

13.7 G7
De onderhandelingen voor de herindeling zijn nog bezig. Dhr. Brons laat weten dat er vier
gemeenten voor gestemd hebben en dat er drie gemeentes tegen zijn. De ontwikkelingen zullen we
blijven volgen.

13.8 Samenwerking basisscholen
Beide scholen hebben nog geen standpunt kenbaar gemaakt over een mogelijke samenwerking.
VDW houdt contact met beide scholen via het dorps comité. Mochten beide scholen positief
instemmen, zullen er aan de Hoofdweg of aan de Tonnistil noodvoorzieningen geplaatst worden voor
de bevordering. Dit zou dan nog plaatsvinden voor het nieuwe schooljaar begint.
Als definitieve locatie zouden zij dan graag willen samenvoegen op de kop van Groot – Bronswijk. De
gemeente Delfzijl heeft nog geen besluit genomen over een brede school in Wagenborgen. In 2018
zal hier en besluit over genomen worden.

14.

Bevrijdingsfestival

Wagenborgen is oorspronkelijk bevrijdt op 24 april. Wegens de samenwerking met andere dorpen
binnen de gemeente Delfzijl, is er besloten de festiviteiten te plannen op zaterdag 2 mei. Tevens zal
de Pockettour Wagenborgen opnemen in hun route. Zij zullen zich aansluiten bij de
bevrijdingsoptocht. Dit zal verder gecommuniceerd worden in ODHW.
Dhr. Bos laat blijken dat hij het erg jammer vindt dat de datum van de bevrijdingsoptocht wordt
gewijzigd zonder enig overleg. Vijf jaar geleden zou het toen zittende bestuur niet wijken van deze
dag. De voorzitter laat weten dat er dit jaar wel voor gekozen is, vanwege de samenwerking en het
bezoek van de Pockettour.
Het bestuur zal op 24 april een stille herdenking houden. Dit is vrij toegankelijk voor iedereen, dit zal
nog gecommuniceerd worden in ODHW.

15. Solarpark Groot Brons wijk
Vanavond zouden de plannen gepresenteerd worden van het Solarpark. Afgelopen week zijn de
nieuwe tekeningen bekend gemaakt. Het park is aanzienlijk groter dan oorspronkelijk aangegeven.
VDW zou eerst opnieuw om tafel willen met SolarNova. Daarom is er besloten om hiervoor een
aparte bijeenkomst te plannen.
Dhr. Brons laat weten dat SolarNova graag in twee fasen zou willen bouwen, bij het realiseren van de
eerste fase zal tegelijkertijd ook de tweede fase aangevraagd worden. Het park zal een totale
omvang van elf hectare op het terrein van het voormalige Envilla.

16.

Rondvraag

Dhr. Koning vraagt zich af wat het reglement is van de aanvraag voor het dorpsbudget. De secretaris
laat weten dat de aanvragen tot 1 juli 2015 ingediend kunnen worden voor aanvragen voor 2015. Het
regelement is te vinden op de website van de gemeente Delfzijl. Dit zal nog verder gecommuniceerd
worden in ODHW.
Dhr. Moedt gaat zelf zonnepanelen op zijn dak plaatsen. Is het dan nog mogelijk om mee te
participeren in het solarpark? Dhr. Oosterum laat weten dat iedereen mag participeren in het
solarpark. Dit zal verder besproken worden tijdens de bijeenkomst voor het solarpark.

De penningmeester laat weten dat Groninger Huis een actie onder de huurders heeft gehouden om
hun huis te kopen aan de H.L. Emmersweg te kopen. Er zijn ondertussen vier huizen verkocht. Het
eerdere plan om huizen te slopen aan de H.L. Emmersweg is hiermee komen te vervallen.

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

