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1. Voorwoord
In dit jaarverslag van Dorpsbelangen Nieuw Scheemda – ’t Waar 2015 leest u over de activiteiten
van het afgelopen jaar, in het bijzonder over de onderwerpen waarin wij dit jaar veel tijd hebben
gestoken. Verder volgt informatie over de twee onderwerpen die de leden in de
ledenvergadering van maart 2015 naar voren hebben gebracht.
• Een helpdesk oprichten
• Windmolens
Het bestuur kijkt terug op een intensief jaar waarin we veel aandacht hebben besteed aan het
opbouwen van contacten en het opzetten van nieuwe activiteiten.

2. Organisatie Dorpsbelangen Nieuw Scheemda – ’t Waar
2.1. Leden Dorpsbelangen Nieuw Scheemda – ’t Waar
In 2015 zijn er 7 nieuwe leden
(6 adressen) bijgekomen. Drie leden hebben opgezegd
wegens verhuizing, één lid is overleden. Daarmee staat
er eind 2015 op 83 adressen een lidmaatschap
geregistreerd; waarvan 22 in ’t Waar, een toename van
1%.1

Aantal
leden
37%

Aantal niet leden
63%
2.2. Bestuursleden
In 2015 heeft penningmeester Mirjam Eelssema haar functie tussentijds neergelegd. We zijn blij
dat Greetje Schipma haar heeft opgevolgd. Wim van Rheen was volgens rooster aftredend, hij is
herkozen. Het bestuur van Dorpsbelangen bestaat daarmee uit zeven leden.

2.3. Ledenvergadering
De ledenvergadering vond plaats op 20 maart 2015.
30%

70%
Aantal leden aanwezig op jaarvergadering
Aantal leden niet aanwezig

1

Uitgaande van 223 woningen ( Bron ‘Foto’ Nieuw Scheemda – ’t Waar, gemeente Oldambt)
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2.4. Bestuursvergaderingen
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft in 2015 zes keer volgens planning vergaderd met
vertegenwoordigers van de gemeente, St. Welzijn, Acantus en de politie. Daarnaast is het
bestuur een aantal keren extra bijeengeweest, bijv. n.a.v. vragen van Acantus over leegstaande
huurpanden en de visie voor de toekomst.

2.5. Ingekomen en uitgaande stukken
In 2015 zijn 40 stukken binnenkomen, variërend van verslagen, uitnodigingen en (visie)nota’s van
o.a. de gemeente en Acantus. Onderwerpen waren de takendiscussie, de
aardbevingsproblematiek, de woonvisie Oldambt, verkoop schoolgebouw, zwerfvuil, overlast
honden, ‘wat te doen met leegstaande huurpanden’ en wat is er volgens Dorpsbelangen nodig
om Nieuw Scheemda een leefbaar dorp te houden.
De Toneelvereniging Ontspanning heeft ons in een brief op de hoogte gesteld van het opheffen
van de vereniging. De belangrijkste oorzaken zijn het ontbreken van een goede accommodatie
om toneeluitvoeringen te geven en het beperkte aantal spelende leden.
Zelf hebben we vijf brieven verstuurd.
• Antwoord op brief over stand van zaken financiën Kinderkamp
• Verzoek aan Dorp- en wijkenoverleg om overleg te beleggen over de volgende punten.
o Betrekken van DB bij takendiscussie, zodat we onze stem kunnen laten horen bij
het schrappen van taken of het eventueel overhevelen naar
(dorp/wijk)organisaties.
o Naleven convenant door de gemeente
• Brief van Kerntaken naar kernpunten aan de gemeente
• Antwoord op de brief inzake overlast honden
• Verslag aan de gemeente n.a.v. de aanpak geluidsoverlast

3. Terugblik op de agendapunten 2015
3.1. Meer regie voor dorpen en wijken → Takendiscussie
Nadat we eind 2013 een overleg hebben gehad met de gemeente over het thema ‘meer regie
voor dorpen en wijken’ en een formulier hebben ingevuld over welke taken dat zouden kunnen
zijn voor Nieuw Scheemda – ’t Waar, komt dit punt in 2015 weer nadrukkelijk terug op de agenda
met als onderwerp ‘takendiscussie’. Doel van de gemeente is om een visie te formuleren op de
rol van de gemeente Oldambt in de huidige samenleving en duidelijkheid te creëren over de
taken die de gemeente Oldambt zelf wil uitvoeren, de taken die de gemeente overlaat aan
anderen en taken waar de gemeente geen bemoeienis (meer) mee heeft. Om bewoners en alle
organisaties te betrekken bij de takendiscussie, heeft de gemeente een drietal thema-avonden
georganiseerd.
14 april Thema Leefbaarheid
21 april Thema Ruimtelijke kwaliteit en Economie
26 mei Thema Werk en Zorg
Doel van deze avonden was om meningen, ideeën en suggesties te verzamelen over de rol van
de samenleving, de rol van bewoners en/of organisaties in de samenleving en de rol van de
gemeente Oldambt in dit geheel.
Alle avonden zijn door leden van Dorpsbelangen, commissies en soms inwoners (ondernemers)
van Nieuw Scheemda – ’t Waar bezocht. Zij hebben de gevraagde input geleverd. Hiervan zijn
uitgebreide verslagen gepubliceerd op het internet van de gemeente.
Verder is er een bijeenkomst geweest op 10 maart o.a. met wethouder R. van den Aker over een
concrete, mogelijke taak, t.w. het opruimen van zwerfafval. In december kregen we te horen dat
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de gemeente 300 euro schenkt voor het opruimen van zwerfvuil. Dit geld komt ten goede aan
het dorp.
In augustus is besloten dat de fractievoorzitters van de politieke partijen meer tijd nemen voor
de takendiscussie en het bepalen van de rol van de gemeente Oldambt in de samenleving.
Het streven van de gemeente is om de takendiscussie in het voorjaar van 2016 af te ronden.
Dorpsbelangen hoopt van harte dat de gewenste duidelijkheid er dan is.

3.2. Gevolgen van aardbevingen voor Nieuw Scheemda – ‘t Waar
In 2015 komt het onderwerp schade als gevolgen van de gaswinning nadrukkelijker op de
agenda. Steeds meer mensen hebben schade.
Presentatie door Waakzaam Woldendorp en aardbevingsdeskundige van Universiteit van Leuven
Op 6 juli sloten we aan bij een presentatie van Waakzaam Woldendorp in de Leeuwenborg,
waarbij een grote vertegenwoordiging vanuit de gemeente (o.a. onze burgemeester) aanwezig
was. Het was een goede bijeenkomst met een heldere en duidelijke uitleg van de sprekers. Naast
veel informatie over hoe aardbevingen tot stand komen was de boodschap in het kort gezegd dat
we er vooral mee moeten leren leven.
Bijeenkomst op 16 november 2015
Op 16 november werd door de Vereniging Groninger Dorpen i.s.m. met Vereniging
Dorpsbelangen Nieuw Scheemda ‘t Waar een bijeenkomst georganiseerd in de Leeuwenborg. Dit
was om de inwoners in te lichten over de stand van zaken plus het geven van uitgebreidere
toelichting op algemene en nieuwe aandachtspunten en ontwikkelingen betreffende de
bevingsproblematiek in onze dorpen en de omgeving. Aanwezig waren vertegenwoordigers van
diverse aanwezige partijen o.a. NAM, CVW (Centrum Veilig Wonen) en de Nationale Coördinator
Groningen.
Zo’n 60 personen waren aanwezig. Van de sprekers werd men niet heel veel wijzer, o.a. door het
lange technische verhaal van de vertegenwoordiger van de NAM. In de pauze konden de
bewoners in gesprek met vertegenwoordigers van NAM en CVW n.a.v. hun ingediende schade.
Het werd wat levendiger toen er vragen werden gesteld zoals wat de term mijnbouwschade
inhoudt. Schade komt namelijk niet alleen van bevingen, door gaswinning ontstaan er
veranderingen in de bodem, waardoor ook schade aan boerderijen en huizen kan ontstaan. We
leven hier op de rand van het ‘soepbord’. Diverse aanwezigen gaven duidelijk hun mening en
emoties weer zoals boosheid en machteloosheid over de gang van zaken bij de toekenning en
afhandeling van hun schades.
Al met al was het een goede bijeenkomst waarin het geluid van Nieuw Scheemda en ’t Waar
werd gehoord en de opmerkingen van de bewoners werden onderstreept door wethouder R. van
den Aker.
Inventarisatie huizen met schade Nieuw Scheemda – ‘t Waar
In 2015 zijn er bij de werkgroep Bevingsinventarisatie Nieuw Scheemda – ’t Waar 50 huizen met
schade als gevolg van de gaswinning geregistreerd. Daarvan is een deel erkend en uitgevoerd of
wordt uitgevoerd, diverse contra-expertises zijn aangevraagd en een aantal heeft te horen
gekregen dat de schade geen gevolg is van de gaswinning/aardbeving. In 2016 volgen precieze
aantallen.
3.3. Visie m.b.t. leegstaande panden
De werkgroep die tijdens de ledenvergadering van 2015 is opgericht om te kijken naar
leegstaande huurhuizen heeft in overleg met Dorpsbelangen het onderwerp uitgebreid met
leegstaande verkrotte panden, ook gezien de reacties van inwoners tijdens de dorpenronde in
juni over de overlast die dergelijke panden veroorzaken. De werkgroep is in gesprek geweest met
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de wethouder Laura Broekhuizen. Afgesproken is ons als eerste te richten op het afgebrande
pand hoek Hoofdweg ‘t Waar. Het zal een kwestie van lange adem worden.
Aandachtspunten van de werkgroep
1. Opschieren van de dorpen Nieuw Scheemda – ’t Waar door het volgende te doen.
a. Slopen of opknappen van de panden die op de ‘rotte kiezenlijst’ van de
gemeente staan.
b. Opknappen panden met een grote achterstand in onderhoud
c. Aanpak verrommeling als sloopauto’s of puin in de tuin
2. Meedenken met Acantus over leegstaande huurhuizen
3. Profileren van de dorpen als aantrekkelijke dorpen, waar het goed wonen en toeven is.
Een belangrijke voorwaarde is het betrekken van de inwoners bij alle punten om gezamenlijk
invulling te geven aan deze punten.

3.4. Een helpdesk ‘Veur Mekoar’
In de ledenvergadering van 2015 kwam de vraag om een helpdesk op te richten. Voorzitter
Natasja Dijkshoorn en dorpsgenoot Hans Zijlstra zijn met dit idee aan de slag gegaan en hebben
in overleg met wethouder Boon en beleidsmedewerker WMO Karin Komdeur een hulpnetwerk
voor onze dorpen opgericht. Als naam is gekozen Veur mekoar. Doel is om de saamhorigheid in
Nieuw Scheemda – ’t Waar te vergroten en een brug te slaan tussen dorpsgenoten die wat te
bieden hebben en dorpsgenoten die, zo nu en dan, wat hulp kunnen gebruiken. Er is een
telefoonnummer in het leven geroepen waar men naartoe kan bellen voor een hulpvraag zoals
bijvoorbeeld boodschappen doen, naar het ziekenhuis/ huisarts, klusjes in de tuin, computerhulp
e.d. Ook het overhandigen van een bloemetje voor jubilea wordt door de groep verzorgd.
Daarnaast is Resto Veur Mekoar opgericht waar eens per twee maanden, voor 5 euro, een 3gangen diner wordt bereid voor de inwoners van Nieuw Scheemda – ’t Waar.
Er is tot nu toe één hulpvraag is geweest en de hulp is verleend (computerstoring). Tien personen
hebben zich aangemeld als vrijwilliger om hulp te bieden. Resto Veur Mekoar opende de deuren
voor het eerst op 18 december. 45 mensen waren aanwezig en genoten een driegangenmaaltijd.
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3.5. Windmolens, windpark N33
Het is in 2015 qua informatie lang stil
geweest rondom de windturbines.
Dorpsbelangen heeft in juli 2015 bij het Rijk
een zienswijze ingediend op de startnotitie
Reikwijdte en Detail Windpark N33.
Behoudens een ontvangstbevestiging is
hierop geen verdere (inhoudelijke) reactie
ontvangen. Ook Stichting Oldambt
Windmolenvrij, waar Dorpsbelangen bij
aangesloten is, moest uit de krant lezen dat
op 8 oktober 2015 de ministers Kamp en
Schultz van Haegen (Infrastructuur en
Milieu) een besluit hebben genomen over
windpark N33. Het gaat om 27 windmolens
boven Meeden en 8 molens ten oosten van
Veendam. Zie hiernaast het plaatje dat in
het Dagblad van het Noorden gepubliceerd
stond.
Dit betekent dat er ook in het Oldambt in
tegenstelling tot eerdere ‘afspraken’
windturbines worden geplaatst.
Oud-burgemeester Emme Groot van Delfzijl is in november benoemd tot gebiedscoördinator
voor het windpark N33. Hij heeft verkend of omwonenden, bedrijven en maatschappelijke
organisaties bij het windpark betrokken willen worden. Verder heeft de gebiedscoördinator
geïnventariseerd welke wensen omwonenden rondom de communicatie over het windpark
hebben. Groot: 'Het is van belang dat er weer wat vertrouwen wordt gewonnen en dat partijen
weer met elkaar om tafel gaan.' Doel is om half januari 2016 richting minister Kamp te
rapporteren over de uitkomsten van de gesprekken.
Op 26 november waren Emme Groot en Eva van Bennen aanwezig in het overleg Dorpsbelangen
Nieuw Scheemda – ’t Waar, Mirjam Eelssema (dorpsgenoot en bestuurslid Stichting Oldambt
Windmolenvrij) was hierbij aanwezig. Als Dorpsbelangen worden we gevraagd of we verder in
overleg willen met betrokken partijen. De plaatsing van de turbines staat daarbij nadrukkelijk
niet ter discussie. De stichting Oldambtwindmolenvrij.nl en dorpsbelangen Westerlee en
Scheemda trekken gezamenlijk op in hun standpunt richting de gebiedscoördinator.
Nadat we in december gehoord hebben dat overleg geen juridische consequenties heeft voor
het standpunt Oldambt windmolenvrij, hebben we besloten deel te nemen aan
vervolggesprekken. Deze zullen in 2016 worden gepland.

4. Verdere onderwerpen in 2015
4.1. Ontvangst burgemeester en Wethouders
Het jaar begon met de nieuwjaarsvisite van Burgemeester en Wethouders, die in de
nieuwjaarsbus de dorpen bij langs gingen. Ze brachten een (muzikale) nieuwjaarsgroet. Dit was
de laatste keer, gezien de geringe opkomst in de verschillende dorpen.

4.2. Inloopavond Dorpsbelangen
Op 23 januari was er een inloopavond van Dorpsbelangen. Circa 25 mensen waren aanwezig om
kennis te maken met de nieuwe voorzitter, de overige leden en met elkaar. De diverse commissies
waren vertegenwoordigd. Tijdens een kopje koffie en later een drankje en hapje, werden er
ideeën uitgewisseld en contacten gelegd. Aan een aantal van de ideeën is in de loop van het jaar
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vormgegeven. Zo is: ‘Veur Mekoar’ een hulpnetwerk voor onze dorpen opgericht. Ook is er door
de onderlinge contacten en samenwerking nu weer een kabouterteam en een D-elftal bij de
Oldambtster Boys.

4.3. Dodenherdenking
Op 4 mei vond de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument in ’t Waar plaats.
Ruim 50 personen, jong en oud, waren aanwezig tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Onder de
mensen waren ook nabestaanden aanwezig. Mirjam Eelssema deed het openingswoord.
Vervolgens sprak Martin Viel, raadslid van de gemeente Oldambt.
Tijdens deze herdenking werd vooral stilgestaan bij de vijf burgerslachtoffers die gesneuveld zijn
op ‘t Waar door de beschieting vanaf Fiemel op 15 april 1945.
Voor hen werden rozen gelegd. Een zesde roos symboliseerde alle andere slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog. Daarna volgde de gezamenlijke twee minuten stilte. Het muziekensemble
van de familie Baar speelde het signaal Taptoe en het Wilhelmus. Na afloop was er een kopje
koffie met zelfgebakken cake in de Leeuwenborg.

4.4. Dorpenronde en schouw op 18 juni 2015
Eens per twee jaar bezoekt het college van Oldambt de dorpen en wijken in de gemeente. Dit
jaar was het weer zover. Een vertegenwoordiging van de gemeente ging samen met een
vertegenwoordiging van dorpsbelangen Nieuw Scheemda- ‘t Waar op de fiets door de dorpen
om te zien hoe de dorpen er bij liggen. De punten zijn verwerkt in een verslag.
Hieronder staat een aantal van de punten.
Bankjes beklad met teksten en in slechte
staat

De teksten zijn direct verwijderd. De
bankjes worden later geheel vervangen.

Het kapot rijden van de
berm Zwaagweg naar de
Hoofdweg en de
Hamrikkerweg

Een van de grootste ergernissen in
de dorpen, het afgebrande pand in ’t
Waar

Dit is in 2015 nog niet
hersteld. Het wordt in 2016
aangepakt als het droger
wordt.

Hierover zijn gesprekken met de
gemeente om dit probleem
gezamenlijk op te lossen.

.
De hele lijst met aandachtspunten wordt bewaakt in het overleg van Dorpsbelangen.
Daarna was er een bijeenkomst voor alle inwoners van Nieuw Scheemda-’t Waar met het college
van burgemeester en wethouders. Hoe kunnen we elkaar (dorp en gemeente) versterken en
betaalbaar overeind houden?
Er was een grote opkomst, sommige mensen moesten zelfs staan. Het programma was
gevarieerd met een terugblik op de schouw van 2013, informatie over de bouw van het nieuwe
ziekenhuis OZG, informatie over de takendiscussie en wat dat betekent voor de dorpen en voor
de dorpelingen, de veranderingen in de zorg en aardbevingsschade.
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4.5. Bezoek jarige mensen
In 2015 zijn negen jarigen die 80 jaar of ouder worden bezocht door leden van Dorpsbelangen. Zij
kregen een bloemetje.

4.6. Geluidsoverlast op het voetbalveld en vanuit de voetbalkantine
Op 2 december hebben wij gesproken met de direct omwonenden bij het voetbalveld/kantine en
het bestuur van voetbalvereniging Oldambtster Boys over de klachten die er waren over
(geluids)overlast. Voor de inwoners van onze dorpen vindt bestuur Dorpsbelangen het belangrijk
dat er activiteiten plaats kunnen vinden en het tegelijkertijd van belang dat de overlast hiervan
zo beperkt mogelijk is. Het overgrote deel van de omwonenden was aanwezig. Het was een open
gesprek, waarbij iedereen zijn zegje kon doen en er werd naar elkaar geluisterd. Er zijn duidelijke
afspraken gemaakt om (geluids)overlast in de toekomst te beperken, zodat de activiteiten een
aantal keren per jaar plaats kunnen blijven vinden.

5. Commissies en werkgroepen
5.1. Algemeen
Onderstaande commissies vallen onder de paraplu van Dorpsbelangen. Totaal 23 vrijwilligers
nemen deel aan een of meerdere van deze commissies.
• Wandelpadencommissie/Opruimcommissie (6)
• Culturele commissie (6)
• Kinderkampcommissie (2)
• Activiteitencommissie (4)
• Kinderactiviteiten (Sint) (2)
• Speelmoment voor kinderen (1)
• Dorpswebsite en dorpskrant NieuwSwaar (4)
• Veur mekoar (2)
• Reanimatie netwerk (2)
• Jeugd (Oud en Nieuw) (1)
Sommige commissieleden nemen deel aan meerdere commissies. De commissies worden bij het
uitvoeren van de activiteiten bijgestaan door vrijwilligers.

5.2. Wandelpadencommissie/Opruimcommissie
Op 28 maart, het was al te zien aan de spandoeken, posters en flyers, gingen elf mensen inclusief
gewaardeerde hulp van Staatsbosbeheer aan de slag om onze dorpen te ontdoen van zwerfvuil.
Er is weer van alles opgehaald, bierblikjes, halfvergane stukken landbouwplastic, matten,
schoenen en veel plastic flesjes.
Het viel op dat er elk jaar iets minder troep ligt. Na afloop was het goed toeven in het MFC onder
het genot van broodjes en heerlijke huisgemaakte soep van onze hostesses Antje en Hilda!
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5.3. Culturele commissie
Dit jaar waren er vier optredens in het kerkje van Nieuw Scheemda.
15 februari
Liedjeszanger Henk Boogaard en dichter Mischa van Huijstee en
saxofoonkwartet Six2four zorgden voor een gevarieerd programma van
zang, muziek. Er waren 35 mensen.
8 maart
Op deze dag hebben de culturele commissie en de Vrouwen van Nu
gezamenlijk in Nieuw Scheemda/’t Waar Internationale Vrouwendag
gevierd. 80 vrouwen hebben in de kerk geluisterd en genoten van De
Stadse Boerin. Daarna was er een lunch in Galerie Waarkunst en ’s
middags hebben zo’n 200 vrouwen de markt bezocht en workshops
zoals Tai Chi, mindfullness, bonbons maken en schilderen gevolgd bij
dezelfde galerie.
22 mei
B.J. Hegen Blues Band; 40 mensen waren aanwezig tijdens het optreden
van de band met prachtige bluesmuziek.
13 november
Stowaway; Oude liedjes werden op deze avond gezongen door een
mannelijk trio. Het was een leuke avond, maar met 25 bezoekers viel de
opkomst toch wat tegen.
Organisatie culturele activiteiten
Mede naar aanleiding van tegenvallende bezoekersaantallen heeft de culturele commissie
besloten om de concerten niet meer op zondag te organiseren maar het ook op de vrijdagavond
te gaan proberen en daarbij entree (€ 7,50) te gaan heffen. De zondagconcerten blijven gratis.
Ook heeft de culturele commissie een oproep gedaan in NieuwSwaar om nieuwe mensen te
werven voor de commissie. Bianca Holst heeft gereageerd en zal in het nieuwe seizoen deel van
de commissie uitmaken.

5.4. Kinderkampcommissie; kampweek
6 juli t/m 10 juli 2015 Ontdekkingsreizigers
Onder leiding van een nieuwe tweekoppige hoofdleiding is de
kampweek 2015 georganiseerd in de eerste week van de
zomervakantie. Totaal deden 18 kinderen mee waarvan 5
kleuters. Met een enthousiast ontvangen opening (onder
leiding van Wim van Rheen) is de kampweek begonnen.
Activiteiten deze week waren een spelletjes middag,
spooktocht, knutselochtend, spel/puzzel parcours, dagje uit,
filmavond, survivalroute door het dorp, knutselen voor de
lawaaitocht en de lawaaitocht zelf.
Dit kampjaar is er aandacht geschonken aan met maken van
een handboek en een draaiboek zodat in de toekomst nieuwe
(hoofd)leiding weet wat er allemaal moet gebeuren.
Al met al kan er terug worden gekeken op een mooie en
geslaagde kampweek.
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5.5. Activiteitencommissie
Het jaarlijks volleybal toernooi was op 30 augustus op het voetbalveld van Oldambtster Boys. Het
toernooi telde dit jaar 14 teams. Dit is een recordaantal teams waarbij er ook teams aanwezig
waren uit omringende dorpen. Dit jaar zijn de velden uitgezet op het hoofdveld, waardoor de
catering beter bereikbaar was. Aan het eind vond een verloting plaats.
Het prachtige weer maakte een lange nazit bij de kantine mogelijk. Het was al met al een
gezellige dag, de commissie kreeg veel positieve reacties.

5.6 Kinderactiviteiten, sinterklaasfeest
Sinterklaas bracht op 28 november een bezoek
aan onze dorpen. De kinderen mochten de
avond ervoor hun schoentje zetten en 21
kinderen van één tot twaalf jaar waren aanwezig
toen Sinterklaas samen met zijn Pieten de
cadeautjes kwam brengen. Sint had tijd om ieder
kind naar voren te roepen om hem of haar een
paar dingen te vragen. De vier Pieten haalden
aardig wat kattenkwaad uit! Het was een erg
geslaagde middag!

5.7 Speelmoment voor kinderen
Elke laatste zondag van de maand kwamen gemiddeld zeven kinderen met hun vader of moeder
naar het MFC om met elkaar te spelen. Bij slecht weer speelden de kinderen in de gymzaal en bij
mooi weer kon dat lekker buiten. Verder werden er een keer pannenkoeken gebakken en
uitstapjes naar de speeltuin georganiseerd.
5.8 Reanimatie netwerk
In maart 2015 werden 15 dorpsgenoten (bij)geschoold, ze leerden handmatig en met een AED
reanimeren. De AED werd door de Oldambtster Boys aan de voorkant van de voetbalkantine
opgehangen, zodat het zo goed mogelijk bereikbaar is.
5.9 Jeugdkeet
De keet voor de jeugd is nu al weer twee jaar open en het is er elk weekend altijd gezellig. Men is
heel blij dat de voetbalvereniging de kans heeft gegeven om van de keet die er stond een leuk
jeugdhonk te maken. Ook heeft de jeugd activiteiten rondom oud- en nieuw geregeld en zelf
vergunningen e.d. aangevraagd. In 2016 staat een verbouwing op het programma en isolatie van
de keet.

Vrijwilligersavond
De vrijwilligersavond was dit jaar in de Leeuwenborg. 25 vrijwilligers namen deel aan het eten
dat prima verzorgd was en goed smaakte. Het was een gezellige avond.
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6. Vooruitblik
Voor 2016 heeft Dorpsbelangen als speerpunten:
-

het aanpakken van verrommeling/opschieren van de dorpen.
gevolgen van de gaswinning
Windpark N33
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