Boerhoorn december 2020

Aan de inwoners van Westenesch,
Middels deze Boerhoorn willen we u op de hoogte brengen van de reacties nav de Jaarvergadering
die we in sterk aangepaste vorm op afstand in oktober hebben georganiseerd. Daarnaast willen we u
op de hoogte brengen van een aantal zaken die ook van belang zijn voor u als inwoners van ons
mooie dorp.

Reacties nav Jaarvergadering 2019
Door de bekende omstandigheden heeft het bestuur een aangepaste Jaarvergadering georganiseerd
om toch te kunnen voldoen aan dat wat de statuten voorschrijven en wat nodig is voor komend jaar.
Ondanks dat er in de mailing (adressen) hier en daar nog wat gebreken naar boven kwamen zijn alle
leden uitgenodigd. Ter vervanging van uittredend lid Jan Brinkman is Harrie van Tongeren
voorgedragen. Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen waardoor Harrie vervolgens is toegetreden
tot het bestuur. De activiteitencommissie is aangevuld met Patricia Schutrups. Omdat dit lopende
jaar geen activiteiten worden georganiseerd is de commissie gevraagd om komend jaar in de
bestaande bezetting aan te blijven.
Van een aantal leden hebben we per mail bericht ontvangen waarin het bestuur wordt bedankt voor
haar inzet. Daarnaast een enkele reactie waarin het bestuur vragen worden gesteld die anders
hoogstwaarschijnlijk in de rondvraag aan de orde waren gekomen. Het gaat hierbij om het volgende:
•

Afstemming Provincie, dorpsbelangen Westenesch en enkele inwoners ivm aanleg viaduct
Brinkmade.

Bij de voorbereidingen van de planning verbreding N34 en de daarvoor noodzakelijke aanleg van een
nieuw viaduct Brinkmade heeft de Provincie Drenthe contact gezocht met enkele inwoners, bestuur
Dorpsbelangen Westenesch en LTO afdeling Coevorden, Emmen-West. Dit overleg heeft het idee
gegeven dat geluisterd werd naar betrokkenen voor wat betreft de keuze van het type viaduct en de
overlast die gepaard zou gaan met de aanleg. Voor het eerste is inderdaad geluisterd naar
betrokkenen, voor het tweede – voorkomen van overlast tijdens de bouw- volstrekt niet. Het bestuur
van Dorpsbelangen heeft daarop de provincie nog schriftelijk verzocht tot een onderhoud. Dit
onderhoud met de provincie heeft met een afvaardiging van LTO Coevorden, Emmen-West en
Dorpsbelangen Westenesch plaatsgevonden maar heeft uiteindelijk tot weinig/geen resultaat geleid.
Het bestuur van Dorpsbelangen Westenesch is teleurgesteld in de wijze waarop dit proces door de
provincie is gevoerd en heeft dit kenbaar gemaakt.

•

Activiteiten renovatie Joods Kerkhof

Omdat de Joodse geloofsgemeenschap niet reageert op het aanbod van Dorpsbelangen om tot
renovatie van het Joods Kerkhof te komen is besloten deze activiteit op een laag pitje te zetten.
•

Werkbezoek Burgemeester

In het najaar van 2019 heeft burgemeester Eric van Oosterhout een werkbezoek gebracht aan
Westenesch. Als vanouds is hij met zijn gevolg met de paardentram van het gemeentehuis gehaald.
De route is ditmaal begonnen over het terrein van de WMD. Dit om het plan van het bestuur samen
met de WMD een update van wandelroutes om ons dorp en over het terrein van de WMD op te
pakken, onder de aandacht te brengen. Onlangs is bekend geworden dat een daarvoor aangevraagde
gemeentelijke subsidie van € 3000,- is gehonoreerd. Tijdens het werkbezoek is het bedrijf van Bas
Holtrup aangedaan. Daarna heeft het bestuur in een PowerPoint presentatie de belangrijkste
ontwikkelingen en aandachtspunten van Westenesch onder de aandacht gebracht. Deze
aandachtspunten zijn in grote lijn met wat in het door de ledenvergadering vastgestelde beleidsplan
van april 2019 is opgenomen.
•

Burgerbegroting

Op de in eerste instantie uitgeschreven uitnodiging van de jaarvergadering in april van dit jaar was na
de pauze een presentatie van de voorzitter van de wijkvereniging Emmerhout en een ambtenaar van
de gemeente Emmen gepland met als onderwerp ‘Burgerbegroting’. Het idee van de
‘Burgerbegroting’ is dat de buurt of de wijk meer zeggenschap krijgt van de gemeente om eigen
werkzaamheden, projecten uit te voeren. Dit onderwerp zal op een ander moment, in een andere
tijd opnieuw onder de aandacht worden gebracht.
•

Huis aan huis kranten

Al enkele jaren worden de huis-aan-huiskranten niet bij de inwoners van Westenesch bezorgd. Het
bestuur heeft diverse malen contact gehad met Frowein, de huis-aan huis bezorgdienst van de
kranten. Daarbij is geopperd de bezorging te koppelen aan de bezorging van reclamefolders door een
inwoonster van ons dorp. Dit heeft niet geresulteerd in een oplossing. Enige tijd geleden heeft
Frowein een schriftelijke oproep gedaan om in contact te komen met potentiële bezorgers.
Vooralsnog zonder resultaat. Het ontbreken van het bezorgen van de huis-aan huiskranten is bekend
bij de gemeente Emmen. Het bestuur heeft een klacht ingediend.
•

Verkeerszaken Westenesch

Verschillende inwoners van Westenesch hebben het bestuur voor, n.a.v. en ná de jaarvergadering
gewezen op de regelmatig verkeersonveilige situaties in Westenesch die hoofdzakelijk te maken
hebben met de hoge snelheid van auto’s en andere voertuigen die over de doorgaande
Westenesscherstraat rijden. Dit onderwerp heeft de aandacht van het bestuur. Zo zal door de politie
binnenkort een verkeersmeting in Westenesch worden uitgezet waarin pieken in snelheid en
frequentie van weggebruik wordt gemeten. Vervolgens zullen er snelheidscontroles worden
uitgevoerd.
Door een in oktober aangenomen motie in de Tweede Kamer m.b.t. het invoeren van 30 km zones
binnen de bebouwde kom van gemeentes staat het bestuur in contact met een verkeersdeskundige
van de gemeente Emmen om te bezien welke betekenis dat kan hebben voor ons dorp. De invoering

van deze 30 km zones ligt op het bordje van de gemeentes. Het bestuur heeft begrepen dat de
invoering van deze zones binnen de gemeente wel enige jaren tijd zal vergen. Het alleen plaatsen van
30 km bordjes is niet voldoende, het straatbeeld zal moeten worden aangepast.
Voor de korte termijn richt het bestuur zich op maatregelen die binnen de eigen invloedssfeer liggen,
zoals snelheidsmetingen en het aanvragen van controles.
Wanneer er aanleiding is om hierover breder te communiceren zullen wij u vanzelfsprekend daarbij
betrekken en op de hoogte stellen.
Andere ontwikkelingen in ons dorp:
•

Oprichting dorpscoöperatie zonne-energie
Het is een tijd stil geweest voor wat betreft het onderzoek t.b.v. een mogelijke oprichting van
een dorpscoöperatie zonne-energie. Bij dit onderzoek en de verdere uitwerking van plannen
worden we ondersteund door ‘Zon op alle Zaken’, een organisatie die door de gemeente Emmen
wordt gesubsidieerd. In het voorjaar van 2020 zijn een aantal daken van eigenaren bekeken
i.v.m. geschiktheid voor het plaatsen van zonnecollectoren. Na verdere uitwerking blijken er
twee daken het meest geschikt te zijn. Beide daken zijn inmiddels nauwkeuriger op
bouwtechnische zaken gecheckt.
Voor de verdere oprichting zijn concept statuten opgesteld die nu ter controle bij Fokke de Vries
liggen. Wanneer de oprichting ook statutair afgehandeld is kan subsidie worden aangevraagd bij
de provincie Drenthe. Vanaf 1 januari 2021 is subsidie aanvraag mogelijk in het kader van een
nieuwe subsidieregeling ‘collectieve energie-initiatieven’. In de eerste maanden van 2021 zullen
we dan met nadere info komen om daarmee alle inwoners van Westenesch op de hoogte te
brengen van de mogelijkheden. Vervolgens zullen we in contact met belangstellenden verder
bezien welke mogelijkheden er zijn met welke rendementen.

•

Activiteiten Westenesch
Onder coördinatie van Grietje Reinders zijn onlangs de 70 plussers weer verblijd met een
kerstattentie.
U zult begrijpen dat de ons bekende activiteiten zoals de nieuwjaarsborrel geen doorgang
vinden.
De activiteiten ‘75 jarige bevrijding’ zijn dit voorjaar uitgesteld. Mogelijk dat deze op een ander
moment nog worden georganiseerd.

•

Werkzaamheden WMD productiestation Noordbargeres
De WMD is bezig met werkzaamheden bij het productiestation op de Noordbargeres. Er wordt
een nieuwe filterinstallatie gebouwd. Bovendien wordt er een nieuwe opslag voor drinkwater
gerealiseerd. Vanwege de werkzaamheden zal het op de Vreding drukker zijn dan anders. Al het
bouwverkeer, waaronder vrachtverkeer, rijdt via de Vreding naar het productiestation. WMD en
gemeente Emmen nemen maatregelen om fietsers veilig over te laten steken bij de Vreding
richting het centrum van Emmen.
Verder wordt er op het terrein geheid. Dat wordt trillingsarm gedaan. Wanneer het graven en
het heien klaar is, start de bouw. Ook dat zal voor meer verkeer zorgen. De verwachting is dat
alle activiteiten in maart 2022 klaar zijn.

•

Innen contributie
In de tweede/derde week van januari int het bestuur altijd de contributie van het afgelopen jaar.
Het bestuur bezint zich op dit moment op welke wijze ze dat in deze tijd van corona wil doen.

Het meest eenvoudige is om u te vragen de € 5,- (alleenstaand) of € 10,- (echtpaar/gezin) over te
maken op het rekeningnummer van de Vereniging, alleen vinden we het belangrijk ook de sociale
contacten te onderhouden. In ieder geval wordt het moment van de contributie inning nu eerst
opgeschoven. U hoort later van ons.
•

Oud papier data 2021:
Januari:
zaterdag 10 januari
Maart:
zaterdag 13 maart
Mei:
zaterdag 15 mei
Juli:
zaterdag 10 juli
September:
zaterdag 11 september
November:
zaterdag 13 november

NB U kunt actuele zaken volgen via onze website www.Westenesch.nl. Het bestuur nodigt u graag
uit daar eens op te kijken. O.a. vindt u daarop de ontwikkelingen van de bouw van de nieuwe
‘Stroeksbrug’, in woord en beeld.

Het Bestuur van Dorpsbelangen Westenesch wenst u fijne feestdagen en alvast een goed en
bovenal gezond 2021!

