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Bestuursleden Vereniging Dorpsbelangen Dwingeloo 

Voorzitter (Voorlopig).    : Marc Bosscha Egbert Nijstadlaan 38 M: 06 -54 36 44 26   E: marc.bosscha@axesreclame.nl 

Penningmeester           : Erik Boelm  Dwingelderdijk 37  M: 06 - 51 40 04 79  E: erikboelm@hetnet.nl 

Secretariaat           : Daphne Willers Egbert Nijstadlaan 13 M: 06- 54 22 56 37   E: d.vulik@hotmail.com 

Notulen            : Jolanda Zoer Egbert Nijstadlaan 2 M: 06- 25 54 18 72   E: jolandazoer@icloud.com 

Website            : Daphne Willers Egbert Nijstadlaan 13 M: 06- 54 22 56 37   E: d.vulik@hotmail.com  

Bestuurslid           : Roelof Kruithof Egbert Nijstadlaan 16 T:  05 21 - 34 34 79  E: roelofkruithof@hotmail.com 

Bestuurslid           : Jan Scholte  Holtien 13  T:  05 21 - 59 10 30  E: j.scholte@hi.nl 

Bestuurslid           : Niels Nieuwenhuis Middenlaan 8  M: 06 – 30 22 14 91 E: mailto:niels_nieuwenhuis@hotmail.com 

 

Door de corona maatregelen en lockdowns, zijn er helaas een aantal vergaderingen vervallen, en heeft er o.a. 

minder overleg met de gemeente en overige dorpen kunnen plaatsvinden. Daarom zijn 2020 en 2021 

samengevoegd. 

Behandelde onderwerpen 2020-2021: 

Vertrek Wout als voorzitter/ bestuurslid: 

 
Wout heeft zich  per direct terug getrokken uit het bestuur van Dorpsbelangen vanwege zijn werk als 

projectontwikkelaar en de mogelijke woningbouw in Dwingeloo, er zou anders mogelijk belangenstrengeling kunnen 

ontstaan. Als bestuur respecteren wij zijn besluit en vinden het erg jammer. 

Ledenadministratie en ledenwerving:   

 
Op de kaarten actie hebben 240 leden gereageerd, daardoor komt het aantal leden waarvan wij een volledige 

administratie hebben op 725. De leden waarvan er geen geldig IBAN nummer bekend is zullen wij opnieuw 

aanschrijven(115).  

Website en zichtbaarheid dorpsbelangen: 

  
De website is in beheer gebracht bij “Willers-ICT” te Dwingeloo. Hierdoor is er al veel gedaan aan de beveiliging van 

de site(deze werd veelvuldig aangevallen) de invulling van de site is nog steeds niet volledig op orde, maar hier 

hopen we met de aanvoer van materiaal snel aan toe te komen. 
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Dorpskrachtbudget: 

 
Bankje medemogelijk gemaakt door dorpsbelangen Dwingeloo: de Kampen/ Noorderpad 

Bewoners van De Kampen en het Noorderpad in nieuwbouwwijk De Valderse in Dwingeloo ontmoeten elkaar sinds 

kort aan de nieuwe picknickbank in hun eigen buurt. 

De bank is beschikbaar gesteld door Dorpsbelangen Dwingeloo, die hiervoor een financiële bijdrage heeft geleverd 

vanuit het gemeentelijke Dorpskrachtbudget. Ook Buurtvereniging De Valderse stelde geld beschikbaar voor de 

picknickbank. 

Als dank voor de bijdrage is een bordje op de picknickbank geplaatst met daarop de vermelding van de bijdrage van 

Dorpsbelangen Dwingeloo.  

Bushalte Lhee Spierigerweg:  
 

Het stuk N355 bij de kruising Lhee/Lheebroek waar de bus gaat stoppen wordt een 60 km zone om de 

verkeersveiligheid te waarborgen.  De haltes komen daar waar ze gepland waren. Busmaatschappijen gaan geen 

vergaderingen hierover meer beleggen maar zullen alles online communiceren.  

 

Wonen: 
 Plan vos, valderse 3 

Manege vos is inmiddels volledig gesloopt, en de voorbereidingen op de woningbouw zijn in volle gang, dit betreft 

echter een particulier project. 

Het bestemmingsplan voor Valderse 3 is inmiddels bekend, in dit project hopen wij dat er ruimte gaat zijn voor 

betaalbare woningen. Dit bestemmingsplan is terug te vinden op onze website. 

Gemeente overleg handhaving: 

 
Roelof Kruithof en Jan Scholte hebben periodiek overleg gehad met toezicht en handhaving van de gemeente 

Westerveld. Hier zijn verschillende onderwerpen besproken waar extra aandacht voor gevraagd is. O.a. drugs, 

toegankelijkheid, enthingeweg, onderhoud fietspaden, ondergrondse afvalcontainer, onderhoud vijver de weijert, 

bus Lhee, glasvezel. 

Kwaliteit fietspaden: meerdere brieven zijn er inmiddels verzonden over het slechte onderhoud van fietspaden, 

helaas krijgen wij steevast als antwoord dat er geen groter budget is voor beter onderhoud. Ook speelt mee dat de 

grond waar deze fietspaden liggen zowel van gemeente als Staatsbosbeheer zijn. 

Inrichting rotondes: ook voor de rotondes geldt dat er geen budget is voor beter onderhoud, deze zijn echter van de 

provincie. 

 

 

 

 

 

 

 


