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Bestuurssamenstelling Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo: 
 
Voorzitter:  Wout Donker 
Secretaris:  Daphne Vulik 
Penningmeester: Erik Boelm 
Bestuurslid:  Jolanda Zoer 
Bestuurslid:  Marc Bosscha 
Bestuurslid:  Roel Koeling 
Bestuurslid:  Roelof Kruithof 
Bestuurslid:  Jan Scholte 
 
 
BEHANDELDE ONDERWERPEN IN 2019 
 
Gaswinning Wapse 
Ook afgelopen jaar is het bestuur de gaswinning in Wapse en omgeving blijven volgen. 
Dorpsbelangen heeft aan de Stichting GAsSDrOf een eenmalige bijdrage gedaan van €500,--. 
 
Wonen in Dwingeloo 
Afgelopen jaar hebben we een enquête gehouden onder de inwoners van Dwingeloo over de 
woonbehoeftes in Dwingeloo dit naar aanleiding van de vorige jaarvergadering. Hier kwam naar 
voren dat er grote behoefte zou zijn aan betaalbare woningen in Dwingeloo. Dorpsbelangen heeft de 
enquête verspreid op haar Facebookpagina en via een persoonlijke mail aan geïnteresseerde 
personen die eerder hun e-mailadres hadden doorgegeven. Uiteindelijk zijn hier ongeveer 50 
enquêtes op teruggekomen en hebben we dit geanalyseerd. De uitslagen worden besproken met 
Actium en de gemeente. 
 
Dorpsommetjes 
De dorpsommetjes zijn een doorslaand succes! Inmiddels zijn er 3 ommetjes gerealiseerd 
- Mars (rond Dwingeloo) 
- Leda (rond Lhee) 
- Uranus (rond Eemster) 
Dorpsommetjes is nu een stichting die verantwoordelijk is voor de realisatie en het beheer van de 
Dorpsommetjes en staat volledig los van Dorpsbelangen. 
 
Herinrichtingen 
Bij verschillende herinrichtingen heeft Dorpsbelangen vanaf het begin mee kunnen kijken cq. mee 
kunnen praten. Dit betreft o.a. de Moleneinde/ Lheeweg, Heuvelenweg/ Poolweg/ Batingheweg en 
Lhee. Door contacten te leggen is hier op een goede manier, samen met omwonenden, een ontwerp 
tot stand gekomen. Helaas blijkt in de praktijk dat niet iedereen enthousiast is over de 
herinrichting(en). Of dat werkzaamheden door omstandigheden langer duren. Dat is een gegeven 
waar wij vaker tegen aan lopen en waaraan niet te ontkomen valt. Dorpsbelangen zal altijd vanuit 
het algemene belang proberen te opereren. 
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Verkeersveiligheid 
Dorpsbelangen zet zich in voor de verkeersveiligheid. Zij voert hierin gesprekken met o.a. basisschool 
en gemeente. Speerpunt is o.a. het verhogen van een veilige fietsroute naar school. Het Kerkpad zou 
daarom van verlichting moeten worden voorzien. 
 
Vergadering Dorpsgemeenschappen 
De jaarlijkse gezamenlijke vergadering van Dorpsgemeenschappen is vanwege Corona vervallen. 
 
Staat onderhoud fietspaden 
Dorpsbelangen houdt nog steeds vinger aan de pols voor het onderhoud en beheer van de 
fietspaden in de omgeving en op het Dwingelderveld. Er worden foto’s gemaakt van mankementen 
en deze worden geïnventariseerd, hiermee gaan wij in gesprek met de diverse eigenaren. 
 
Lelieteelt 
Dorpsbelangen volgt met belangstelling de diverse discussies over de lelieteelt maar stelt zich hierin 
neutraal op.  
 
Poort van Dwingelerveld  
Dorpsbelangen heeft zitting in de denktank van de werkgroep “de Vijfsprong”. 
 
Inrichting Rotondes 
Dorpsbelangen heeft zich ingezet om de rotondes N855/ Enthingeweg en N855/ Valderseweg op een 
mooie manier in te richten om als toegangspoort te dienen voor het Dwingelderveld. Er is een 
ontwerpschets gemaakt en opgestuurd naar de provincie, helaas geeft de provincie aan dat er nu 
geen geld beschikbaar komt om e.e.a. te realiseren. Dorpsbelangen zal zich blijven inzetten om een 
mooiere inrichting te krijgen. 
 
Busroute Lhee 
Vanuit de gemeente is de vraag gekomen of Dorpsbelangen samen met Gemeente, OV-bureau, en 
Dhr. Klemann rond de tafel te zitten. Dorpsbelangen neemt geen stelling in deze zaak, maar biedt 
een luisterend oor. Wel is Dorpsbelangen van mening dat er sowieso een bushalte of -verbinding in/ 
bij/ met Lhee moet zijn. 
 
Inning contributie 
De contributie is geïnd, het blijkt dat er van ongeveer 250 leden de contributie teruggestort is 
vanwege verkeerde informatie. Wij zijn hier nog steeds bezig om onze ledenlijst up-to-date te 
krijgen, zodat we de contributie ieder jaar op dezelfde tijd kunnen innen. 
 
Informatieve Bijeenkomsten 
Het bestuur heeft informatieve bijeenkomsten bijgewoond inzake: 

• De gaswinning in Wapse 
• De gemeente inzake het evenementenbeleid 
• Bloembollenteelt 
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• BrinQ- project 
• Bomenavond gemeente Westerveld 
• Kring van Berkoop 
• Verduurzaming van Westerveld 
• Bijeenkomst NIX 18 

 
Informatieve gesprekken 
- Marco Dekker en Hans Bartels Beleef de ruimte en Vijfsprong 
 
 Regulier gesprek met de Gemeente Westerveld 
Er is tweemaal per jaar een overleg met team Openbare Werken. De wijkagent en BOA worden ook 
uitgenodigd. 
Onderwerpen van gesprek: 

o Onderhoud en renovatie van wegen (bijv. Heuvelenweg, Entingheweg ) 
o (Verkeers-) veiligheid (bijv. bij de basisschool, brink en fietspaden. 
o Plaatsing van bladkorven, blikvangers e.d. 
o Groenvoorzieningen 
o Evenementenbeleid 
o Gladheidsbestrijding 
o Overlast campers, trekkers Vink e.d. 

 
  


