Boerhoorn oktober 2021

Beste mensen,
Met deze boerhoorn willen wij u op de hoogte stellen van een aantal punten waarmee het bestuur
zich op dit moment bezig houdt. Ook willen wij graag uw mening weten over het eventueel opstarten
van een buurt app. Hieronder leest u daar meer over.
Smileys:
Op de jaarvergadering hebben wij u gemeld dat er door de gemeente een snelheidsdisplay (smiley)
ter beschikking is gesteld in het kader van snelheidsbeperkende maatregelen. Wij hebben inmiddels
begrepen dat wij de smiley tot na de winter kunnen gebruiken. Het is u wellicht opgevallen dat deze
smiley enige weken geleden is geplaatst op de route van Westenesch richting Emmen (het dorp uit).
Wij hebben melding gemaakt dat de smiley momenteel niet functioneert.
Wij hebben verder bij de gemeente aangekaart dat wij de huidige locatie niet logisch vinden. Onze
voorkeur gaat uit naar plaatsing in omgekeerde richting (het dorp in). De gemeente heeft in een
eerste reactie aangegeven dat het een tijdelijke situatie betreft. Eind november/begin december zal
de smiley in overleg met Dorpsbelangen Westenesch verplaatst worden naar een andere locatie bij
voorkeur aan de andere kant van de Westenesscherstraat voor het bord Westenesch.
In de tussentijd gaan we over tot aanschaf van een eigen smiley zodat er straks permanent een
smiley ingezet kan worden in ons dorp.
Blad:
Zoals elk jaar staan er ook nu weer op diverse plaatsen bordjes aan de kant van de weg. Zoals op
deze bordjes is aangegeven kunt u t/m 11 december uw blad daar kwijt. De gemeente zal, als het
goed is, in de week voor kerst het blad ophalen. Daarna is het niet meer mogelijk het blad daar te
storten. Let wel: Het gaat alleen om blad en geen ander tuinafval.
Oud papier:
De oud papier container wordt in 2022 geplaatst op de volgende data
8 januari
12 maart
14 mei
9 juli
10 september
12 november

Buurtapp Westenesch:
Verschillende inwoners hebben bij het bestuur geïnformeerd naar de mogelijkheid om een buurtapp
te introduceren voor alle inwoners van Westenesch. We hebben de afgelopen tijd gezien dat de
appgroep AED Westenesch soms gebruikt wordt om bepaalde informatie te delen. Ten eerste zit
maar een beperkt aantal inwoners in die groep en ten tweede is de AED app daar eigenlijk niet voor
bedoeld. Daarnaast ziet het bestuur de buurtapp als een extra kanaal om inwoners makkelijk en snel
te kunnen bereiken. We hebben daarom besloten de buurtapp te introduceren, mits daar voldoende
animo voor is. We gaan daarbij uit van een minimum aan belangstelling van 50% van de
huishoudens.
Doel van de buurtapp
Met de buurtapp kunnen inwoners geïnformeerd worden over:
 Herinneringen vanuit de activiteitencommissie (u kunt zich nog opgeven tot…..);
 Herinneringen vanuit het bestuur (bijv. oud papier of stortdagen paasvuur);
 Vermiste of gevonden (huis)dieren of voorwerpen.
De groepsapp is niet bedoeld voor:
 Te koop gevraagd of aangeboden.
 Het delen van foto’s die gemaakt zijn tijdens activiteiten (dit gaat via de website).
 Individuele vragen van inwoners aan het bestuur of aan de activiteitencommissie (dit kan via
info@westenesch.nl of rechtstreeks aan de bestuurs- en commissieleden).
Deelname en beheer
Deelname aan de buurtapp is geheel vrijwillig. De buurtapp is geen vervanger van de bestaande
nieuwsbrieven of de website, maar een aanvulling daarop. Inwoners die niet deelnemen aan de app
missen geen relevante informatie die gedeeld wordt vanuit bestuur of activiteitencommissie. Het
vaste kanaal voor het informeren van inwoners blijft de nieuwsbrief per mail en/of post.
Het beheer van de buurtapp ligt bij het bestuur van Dorpsbelangen Westenesch. We vertrouwen er
daarnaast op dat een ieder zelf de verantwoordelijkheid neemt om de app te gebruiken waarvoor
deze bedoeld is. Het bestuur zal na een jaar het gebruik van de buurtapp evalueren.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de buurtapp? Stuur dan een mail naar info@westenesch.nl met uw naam
en 06-nummer. Het is mogelijk om meerdere 06-nummers per adres aan te melden.

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch

