Mededelingen bestuur naar aanleiding van de bestuursvergadering
van maandag 3 februari 2020
Dorpsgenoten,
Uw bestuur heeft afgelopen maandag weer vergaderd.
Hierbij in t kort zaken die daar besproken zijn.
Als eerste punt stond op de agenda de verkeersveiligheid.
 Er is nu een 30 kilometerzone maar die borden halen weinig uit. De
politie gaat niet handhaven en verwijst naar de Gemeente. De
Gemeente is namelijk de wegbeheerder en moet de weg zodanig
inrichten dat er niet harder dan 30 kilomater gereden kan worden.
Naar aanleiding van een brief van ons heeft de Gemeente nu
besloten dat ze eerst een verkeersmeting gaan doen. Dat zal pas in
dit voorjaar gebeuren. Dan moeten we eerst wachten op de
uitkomsten en afhankelijk daarvan zouden we misschien een
vervolg stap kunnen zetten. Er zijn helaas niet zoveel opties,
collectief als dorp de schouders er onder zetten en actie gaan
voeren zou wellicht succesvol kunnen zijn maar wij hebben onze
twijfels. Ten eerste krijg je lang niet iedereen mee en ten tweede
hebben aanhoudende acties van bijvoorbeeld Warfhuizen laten
zien dat er helemaal niets verandert. Bert en Lies, de twee
overgebleven leden van onze verkeerscommissie adviseren ons
dan ook om de resultaten van de verkeerstelling eerst af te
wachten. Dit zal ergens dit voorjaar worden. Zodra de resultaten
bij ons bekend zijn gaan we weer om tafel hoe we dan verder
willen en kunnen.
Jaarlijkse schouwronde.
 Aanstaande donderdagavond gaan Adrie en Herman naar een
bijeenkomst van de Gemeente inzake de jaarlijkse schouwronde.
Het zal naar verwachting een algemene avond worden met
informatie vanuit de Gemeente, een evaluatie over de
schouwpunten van 2019 en de organisatie van de schouwronde
2020. We zullen dan waarschijnlijk voor 1 mei 2020 onze punten
inzake het onderhoud van de wegen e.d. door moeten geven.
Wordt vervolgd dus.
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Activiteiten.
 Voor het Glühwein drinken, hebben wij de kleine tent opgezet en
dat beviel ons erg goed en dat hoorden we ook terug van de
dorpsgenoten. Als eind 2020 de overkapping er nog niet staat dan
zetten we de tent weer op.
 De nieuwjaarsreceptie is goed bezocht, ongeveer 25 leden kwamen
langs. Mocht er volgend jaar weer zoiets zijn als een dry januari
dan zullen we hier ook rekening mee moeten houden met de
aankoop van alcoholvrije drankjes.
 Zondag 23 februari is de carnavalsoptocht, aangezien de vorige
lading vlaggetjes zoek is en blijft besluiten we om goedkope
nieuwe vlaggetjes te kopen en die huis aan huis bij de bewoners
van de Witherenweg te bezorgen met het verzoek om hiermee zelf
de buitenkant van hun huis of tuin te versieren. Na afloop ruimt
ieder bewoner zelf de vlaggetjes op en houden die ook in huis tot
het volgende jaar. Jan bestelt vlaggetjes en die gaan we dan huis
aan huis bezorgen.
Reserveer vast in jullie agenda:
zaterdag 7 maart is weer ons dorpsdiner in Willibrord.
 Het thema is Veurjoar in de kop. De prijs blijft 15 euro pp, kinderen
half geld. We beginnen het diner om 17.00 uur
Voortgang overkapping Lutje Toentje.
 Dit is zo langzamerhand een gebed zonder eind waarbij met name
Chris met de Gemeente blijft bellen, er afspraken door hen niet
goed nagekomen worden enzovoort. Uiteindelijk is er aanstaande
woensdagmiddag een overleg met de Gemeente, de constructeur,
Hennie en Chris. Hopelijk kan er dan een volgende stap gezet
worden. We hebben in ieder geval een uitstel voor de realisatie van
de bouw tot 1 december 2020.
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Voetpad Kleine Huisjes Molenrij.
 Het pad is uiteindelijk een teleurstelling. Het is al weer veel
smaller dan bij aanleg en we zien overal al groen tussen het pad
groeien. Daarbij heeft de aannemer de goot dichtgegooid
waardoor het water niet weg kan. Als de Gemeente geld heeft dan
gaan ze nog wel wat doen aan de waterafvoer. Maar voor de rest
zullen we vooral zelf veelvuldig foto s met beschrijving naar de
Gemeente moeten sturen van geconstateerde gebreken. Punt is
ook dat dit pad gerealiseerd is met subsidie geld wat bestemd was
voor Molenrij. Oftewel wij kunnen de subsidieverstrekker niet
aanspreken.
Wij hebben de vraag nogmaals gekregen of we echt niet mee willen doen
aan het organiseren van activiteiten in verband met het komende
bevrijdingsjubileum. Hierover hebben we in de vorige vergadering al
besloten om hier niet aan mee te doen. Iedere individuele bewoner is
uiteraard volledig vrij om wat dan ook te doen.
Er is nog geen enkele vooruitgang te melden ten aanzien van de
werkzaamheden in de bossen achter onze huizen. Staatsbosbeheer is
nog in onderhandeling met een aannemer, maar allerhande interne
partijen vinden hier iets van. Wij hebben inmiddels onze twijfels of de
werkzaamheden dit voorjaar al van start gaan. Realistischer wordt het
om te denken aan het najaar of voorjaar 2021. Zodra er iets te melden
valt dan horen jullie dit van ons.
Namens het bestuur:
Manon, Anna, Chris, Jan en Adrie,
Herman Postma
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