
VERENIGING VAN DORPSBELANGEN VEENWOUDEN / VEENWOUDSTERWAL E.O. 

Notulen van extra ledenvergadering op 6 oktober 2014 in De Mienskip

Aanwezig: vier leden, alle bestuursleden en Roel Dijkstra (vervroegd afgetreden als voorzitter)

1. Opening: 
Vice-voorzitter Roeli van Til heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

2. Bestuursverkiezing:
In verband met zijn benoeming tot gemeenteraadslid is Roel Dijkstra dit voorjaar tussentijds 
afgetreden als voorzitter. Mathilde Hommes is vervolgens door het bestuur voor deze functie 
benaderd. Zij heeft zich kandidaat gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten zodat Mathilde Hommes met 
algemene stemmen wordt benoemd. Vice-voorzitter Roeli van Til overhandigt haar de bestuurshamer 
en wenst haar een goede tijd toe als voorzitter van Dorpsbelangen.

3. Afscheid van Roel Dijkstra:
Mathilde Hommes zet de vergadering voort en geeft Roeli van Til het woord. Zij spreekt Roel Dijkstra 
toe en belicht zijn inzet, doorzettingsvermogen en grote betrokkenheid bij tal van zaken, die in 
Dorpsbelangen tijdens zijn bestuurstijd voorbij kwamen. Benoemd in de jaarvergadering van maart 
2009 heeft Roel zich altijd actief als voorzitter opgesteld. Hij vertrekt omdat gebleken is dat het 
raadslidmaatschap en de functie van voorzitter in de praktijk toch moeillijk te combineren zijn, niet 
zozeer omdat hij echt weg wilde. Tot slot overhandigt zij Roel als dank een cadeaubon en een boeket 
bloemen en wenst hem succes in zijn nieuwe rol als raadslid.
Roel Dijkstra zegt als reactie, dat hij altijd met veel plezier met een goed team heeft gewerkt. In de 
nabije toekomst komen er meer taken op het bestuur van Dorpsbelangen af vanwege de plannen rond
burgerparticipatie. Hij wenst het bestuur daarom veel succes en wijsheid toe.

4. Rondvraag:
a. Namens de HAB deelt Griet Dantuma mee dat de HAB graag meer contact en korte lijntjes wil met 
Dorpsbelangen en zij heeft een aantal vragen:
- Zij informeert hoe het staat met het AED-project. Arthur Bosloper vertelt de stand van zaken, waarna 
Griet Dantuma meedeelt dat de winkeliers graag een AED in het centrum willen. Gevraagd wordt of de
HAB zelf een apparaat kan plaatsen.
- Hoe is het met het plan rond het transferium en Kansen in Kernen: Het is wat stil maar het plan ligt er
nog steeds. Binnenkort komt men weer bij elkaar, is de verwachting.
- Stand van zaken plan De Bosk: De welstandscriteria zijn onlangs vastgesteld (zoveel mogelijk 
welstandsluw!). De gemeente is bezig een PR-campagne op te zetten. Er komt een verloting van de 
kavels. Men verwacht dat er voor de zomer kan worden gebouwd.
- Centrum: De winkeliers gaan ervan uit, dat de herinrichting in één keer klaar is. Griet Dantuma 
vraagt of het mogelijk is om samen met Dorpsbelangen een feestelijke opening te organiseren, het 
liefst voor de zomer. Hierover komt nader contact.
- Dorpsbelangen wil weten hoe de HAB nu eigenlijk in elkaar zit. Griet Dantuma legt de structuur uit. 
Er is een winkeliersvereniging HAB en met de bedrijven vormt men de grote HAB. 
b. Roel Dijkstra attendeert op de nieuwe Skilige Piip, die in het kader van de Centrale As wordt 
gebouwd. Als deze brug klaar is, is dat ook een feestje waard. Hij noemt Jan Bruinsma, die daarbij 
dan zeker uitgenodigd dient te worden.
c. Sybren Ytsma brengt het muziekproject van brassband Excelsior ter tafel. Ongeveer anderhalf jaar 
geleden is dit project op de openbare Theun de Vriesschool begonnen. Nu is De Frissel aan de beurt.
d. Roel Dijkstra haakt hierop in en stelt, dat een muziektent in het vernieuwde centrum een aanwinst 
zou zijn.
e. Mark de Vries deelt mee, dat hij graag wil bouwen in De Bosk. Hij woont tijdelijk met zijn gezin 
boven de winkels op de Koemarkt. Hij wil meer bij het dorp betrokken zijn en vraagt hoe hij in contact 
komt met de werkgroep, die duurzaamheid voorstaat. Het gaat over LEF. De Bosk is de laatste kans 
om een duurzaam bouwplan te realiseren. Hij wil graag samen met andere mensen die willen bouwen 
in De Bosk, aan de slag gaan. 
 
5. Sluiting:
Mathilde Hommes dankt voor het vertrouwen in haar en vertelt dat zij naar haar functie is toegegroeid,
doordat zij eerst een paar keer heeft meegedraaid. Daarna sluit zij deze extra ledenvergadering.


