W e e r di n g e r
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Weerdinge deed mee aan De Grote Optrommelactie.

In 9 straten zijn er in mei 2017 maar liefst 13 optrommels uitgezet, die van
buur naar buur werden doorgegeven. Vrijwel alle huishoudens deden mee
en vulden het formulier in de optrommel in. Dat wil zeggen dat er in de
Weerdinge 233 formulieren zijn ingevuld waarvan 66 inwoners hebben
aangegeven een bijdrage te willen leveren aan een bepaalde
activiteit. Wij willen jullie allen bedanken voor de bijdrage tot
nu toe!
De volledige lijst is in te zien op www.weerdinge.info onder t kopje
optrommelen
Vervolg

Er zijn 9 werkgroepen ontstaan die ieder met een aantal onderwerpen bezig
zijn gegaan.
De werkgroepen:

1 . Verkeersveiligheid/buurtpreventie
2. Natuur- en leefomgeving
3. Kind- en jeugdactiviteiten
4. Duurzame energie
5. Dorpsinrichting
6. Ouderen
7. Sport
8. Minibieb
9. Voorzieningen
Wil je alsnog aanschuiven bij één van de werksessie en heb je
dat niet aangegeven? Neem dan contact op met één van onze
werkgroep leden.
Werkgroep Optrommelen
Marian Busscher, Rian Kamps, Engelien Smit, Aaltje Leusink en
Grietus Ensing
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Voorwoord

Jullie weten het vast nog wel, vorige zomer kwam buurman of
buurvrouw met een mooie trommel aan de deur. Iedereen
werd uitgenodigd om ideeën en op- of aanmerkingen voor het
dorp Weerdinge kenbaar te maken. Daar is volop gebruik van
gemaakt, 530 reacties, je kunt ze allemaal vinden op
www.weerdinge@info.nl
Op 21 september hadden we een mooie bewonersavond, alle
briefjes hingen aan zwevende ballonnen in de zaal. Ongeveer
30 inwoners waren aanwezig en waren getuige van de
inleidingen van het hoe en waarom van De Grote
Optrommelactie. Femke Heythekker, de bedenker ervan
presenteerde de uitkomst. Omdat op heel veel briefjes
opmerkingen over het verkeer en de verkeersveiligheid
stonden was Veilig Verkeer Nederland aanwezig en hield
Robin Inpijn een mooie inspirerende inleiding.
Uiteindelijk zijn er negen werkgroepen ontstaan waar vele
dorpsbewoners in meedoen.
Mocht het zo zijn dat jullie bij het lezen van deze krant
denken: Ik heb iets gemist, of ik woonde nog niet in
Weerdinge en ik zou toch wel willen meedoen in één of
andere werkgroep, vul dan de formuliertjes in welke zijn
afgedrukt op de omslag. Deze kunnen in de brievenbus van
het Dorpshuis worden gedeponeerd en zullen door ons
verwerkt worden.
Wij wensen jullie veel leesgenot,
De Optrommelclub.
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Uit de dorpskrant van oktober 2017
Optrommelen

Vergezeld met de verwachting dat het een leuke
en inspirerende avond zou worden op dinsdag
21 september 201 7, toog ik naar het dorpshuis van
Weerdinge. Bij binnenkomst viel mij meteen op
dat er allerlei briefjes aan touwtjes bevestigd waren. Maar waar
gingen die touwtjes dan naartoe? En wat stond er op al die briefjes
geschreven? Een ballon gevuld met helium hield de touwtjes strak.
Dit werd mij verteld door een aantal vrouwen die er druk mee
waren. Ze vertelden over de optrommelactie, over hun werk als de
optrommel-initiatiefgroep en over de enorme respons en de bergen
met gegevens die zij binnengekregen hadden. Ze vertelden over
hun succes en over de hulp die ze kregen van Femke Heytekker,
de Dorpsfemme die optrommelen bedacht heeft. Overal aan het
plafond hingen mooi gekleurde ballonnen, precies zoals de
trommels met veel kleurrijke aantekeningen waren gevuld. Aan elke
ballon hing een pakketje met ongeveer overeenkomstige
onderwerpen.
Opvallend waren de vele opmerkingen over veiligheid en over
activiteiten voor jong en oud. Dat was een kennismaking met de
waardevolle bijdrage van jullie Weerdingers. Totaal 1 3 trommels
zijn er door het dorp gegaan. Dat heeft geresulteerd in een enorme
berg prachtige informatie over wat er allemaal speelt in het dorp!
De uitkomsten van de optrommelactie werden een half uurtje
later door Femke gepresenteerd aan een mooi gevulde zaal in het
dorpshuis. Ongeveer 30 Weerdingers luisterden met
gespitste oren naar wat Femke kon vertellen over alle
ingevulde briefjes.
Daarna heeft Robin Inpijn van Veilig Verkeer Nederland een
prachtige presentatie gehouden met inspirerende illustraties
hoe dorpsbewoners zelf het heft in handen namen en
rondscheurende automobilisten konden vertellen hoe zij het
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voelden als er door hun ‘huiskamer’ werd gereden. Een bank, een
tafel, een tapijt, een paar stoeltjes en een lamp vormden het decor
dat de straat versierde en waardoorheen de auto’s reden.
Gespreksstof was er meteen Na de presentaties is in een paar
groepjes gesproken over jeugd,
activiteiten voor de dorpelingen, over het dorpshuis en over
veiligheid in het verkeer in Weerdinge. Wat leverden de
gesprekken op? Vooral veel inspiratie om ermee verder te gaan.
Uit te zoeken hoe een en ander kan worden aangepakt en wie
daarbij betrokken moeten worden. De wijkagent Henk Kuipers, de
jongerenwerkster Kim de
Vries, Plaatselijk Belang en de gemeente hebben allemaal hun
ondersteuning aangeboden. Waar het vooral om gaat is: wat kun
je als bewoners ZELF doen en waar vraag je
ondersteuning bij.
Binnenkort zullen er themagroepen gevormd worden die zich
gaan buigen over de onderwerpen. Iedereen die aangegeven
heeft mee te willen werken aan oplossingen zal worden benaderd
en worden gevraagd in een themagroep mee te doen. Het
dorpshuis wordt ter beschikking gesteld om bijeenkomsten te
organiseren van de themagroepen. En
natuurlijk wordt er ook gedacht aan een kop koffie, een koekje en
wat fris. Want naast de inhoud moet ook de ontmoeting en de
gezelligheid niet uit het oog worden verloren! Ik heb een heel fijne
avond beleefd in het dorpshuis en ik hoop dat de aanwezigen dat
net zo hebben ervaren.
Het vervolg op optrommelen komt eraan. Sluit je aan bij een van
de groepen en maak Weerdinge met elkaar het leukste,
bruisendste en veiligste dorp tussen Emmen en NieuwWeerdinge!
De initiatiefgroep Optrommelen:
Rian Kamps, Grietus Ensing, Engelien Smit, Aaltje Leusink,
Marian Busscher, Femke Heytekker.
groeten, Robert Ozinga, gebiedscoördinator gemeente Emmen
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Werkgroep dorpsinrichting

Vanuit de optrommelactie heeft deze (nog) relatief kleine werkgroep
bestaande uit vier personen eerst twee onderwerpen opgepakt.
Namelijk: Weerdinge asbest(daken) vrij in 2020 en als tweede de
woningvoorraad, wat zijn de dreigende
tekorten (of overschotten) voor nu en op
langere termijn?
1e onderwerp:
Asbest, wat nu en hoe kom ik er vanaf?

Voor het onderwerp asbest is er een
algemeen artikel over asbest, wat nu?
gepubliceerd in het dorpskrantje en op de
website van het dorp (www.weerdinge.info).
Aanmeldingen

Er hebben zich tot nu toe een circa tiental bewoners uit Weerdinge
aangemeld om vrijblijvend geïnformeerd te worden. Wij merken dat
de asbestproblematiek leeft en er veel onduidelijkheid over asbest
bestaat. De werkgroep heeft de indruk dat het artikel in het
dorpskrantje niet door iedereen is opgemerkt. Er zijn immers nog
veel meer percelen met asbest op de opstallen en/of in de tuin in
Weerdinge. Deze dorpsgenoten willen we ook graag bereiken en zo
nodig helpen. De boodschap is hoe meer dorpsbewoners zich
aanmelden en overwegen collectief mee te doen hoe makkelijker
en aantrekkelijker het financieel gaat worden. De gemeente, het
plaatselijk belang en andere organisaties staan welwillend
tegenover de ambitie om Weerdinge asbest(daken) vrij in 2020 te
maken (in ieder geval voor 2024!).
Aanpak

Wij hebben de volgende aanpak voor ogen: 1 ) informeren (dit is
reeds in gang gezet en krijgt nog een vervolg: “hoe ga ik met asbest
om, wat moet ik doen, welke regels moet ik mij aan houden, hoe
moet ik mij beschermen tegen blootstellingsriscio’s, etc.), 2)
organiseren en 3) faciliteren.
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We onderscheiden conform de wetgeving drie groepen:

A.
Particulier met minder dan 35 m² geschroefde
asbestgolfplaten;
B.
Particulier met meer dan 35 m² asbestgolfplaten of andere
toepassingen;
C.
Ondernemers met asbesttoepassingen.
Groep A

Groep A kan financieel gezien in de regel het beste zelf zorgdragen
voor de verwijdering en herstel van het dak. Moeten de mensen het
fysiek, etc. wel kunnen en willen natuurlijk. De mensen die het zelf
kunnen (en mogen) kunnen wij wel informeren en eventueel
faciliteren binnen de mogelijkheden die nog moeten worden
gecreëerd en uitgezocht. Bijvoorbeeld met instructie / voorlichting,
universele professionele persoonlijke beschermingsmiddelen in
bruikleen te geven, verpakkingsmateriaal en bijvoorbeeld te
onderzoeken of centraal in het dorp tijdelijk een container kan
worden geplaatst waar de platen verpakt kunnen worden ingeleverd.
Kortom het doel is het voor de dorpsgenoten zo veilig, makkelijk en
voordelig mogelijk maken. Hoe meer mensen er mee doen, hoe
aantrekkelijker het kan worden.
Groep B en C

Deze groepen kunnen gebruik maken van het collectief. Bijvoorbeeld
in samenwerking met een asbestverwijderingsbedrijf en zo nodig
een aannemer voor vervangende dakbedekking. Er zijn reeds
contacten met dergelijke bedrijven. Mensen uit groep A, die niet zelf
het asbest willen gaan verwijderen kunnen zich hierbij ook
aansluiten.
Herhaalde oproep
Als er mensen zijn met een asbestdak op bijvoorbeeld een
schuur of afdak, of op een andere manier in en om het huis
meld je nu aan om op de hoogte te blijven en geïnformeerd te
worden. Dit kan bij contactpersoon van de werkgroep: Johan
Haan (0614430989 of johanhaan@hotmail.com).

Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij de werkgroep, ook dat juichen
wij van harte toe.
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Werkgroep dorpsinrichting
2e onderwerp: Woningvoorraad, wat zijn de
huidige of dreigende tekorten (of overschotten)
voor nu en op termijn?
Aanleiding

De werkgroep Dorpsinrichting Weerdinge wil
graag op basis van cijfers inzicht in vraag en
aanbod van starters- en seniorenwoningen in
het dorp. Hoe is het ermee gesteld en wat zijn de prognoses op
basis van demografie, besteedbaar inkomen en andere factoren
op de langere termijn?
Op basis van een dergelijke analyse wil de werkgroep met ideeën
komen om huidige of toekomstige tekorten/overschotten op te
lossen in het dorp. De werkgroep ziet de vaak genoodzaakte
vertrekkende jongeren en ouderen als een verlies en persoonlijk
verdriet. Probleem hierbij is dat het dorp zeer beperkt in
verhuismogelijkheden voorziet en waarschijnlijk niet in de
behoefte kan voorzien (bijvoorbeeld van groot naar wat kleiner /
levensloopbestendig).
De behoefte moet ook worden geïnventariseerd, als er concrete
behoefte is of nadert dan zou de gemeente en/of een corporatie
of andere investeerder kunnen gaan vaststellen of het interessant
is om aan deze behoefte invulling te geven. Dit geldt dan ook
voor het bestemmingsplan die hier op moet inspelen.
Inzicht

Op verzoek van de werkgroep Dorpsinrichting Weerdinge heeft
Invisor Kenniscentrum voor ruimtelijke analyse de woningmarkt
van de gemeente Emmen op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt.
Doel hiervan is om te laten zien dat het ook mogelijk is om op
dorp-, buurt- of wijkniveau inzicht te krijgen in vraag en aanbod.
Het document is slechts een eerste stap maar toont al een deel
van de input om analyses uit te voeren welke mogelijk zijn om
inzicht te verkrijgen, te anticiperen op veranderingen in de markt
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en daarmee bijvoorbeeld op de potentiele aantasting van de
leefbaarheid binnen de gemeente/het dorp. Naast
woningmarktinformatie zal ook gekeken moeten worden naar
demografische ontwikkelingen, inkomensaspecten en de sociaal
economische structuur.
Aanbevelingen

De situatie in Weerdinge zal afwijken van de gemeente Emmen
als geheel. Aanbevolen wordt dan ook om de woningmarkt in
Weerdinge in beeld te brengen om hierover te kunnen oordelen.
De woningmarkt is dynamisch en er is dus altijd sprake van een
momentopname. Momenteel is de markt gunstig maar die situatie
kan uiteraard veranderen. Het is belangrijk om de markt over tijd
de blijven volgen zodat goed geanticipeerd kan worden op
tekorten en overschotten zodat beleidsmatig de markt in balans
kan worden gehouden. Daarnaast zal de woningmarktinformatie
gekoppeld moeten worden aan demografische ontwikkeling (wat
is de toekomstige behoefte aan woningen?), inkomensgegevens
(wat kunnen huishoudens zich veroorloven?) en sociaal
economische structuur (welke doorstroming is er in de markt en
hoe verloopt deze in Emmen).
Vervolg geleidelijk traject

De werkgroep wil via de erkende overlegpartners en betrokken
organisaties de situatie voorleggen aan de betreffende
wethouder. Aangeven wat de mogelijkheden zijn en vervolgens
als er inzicht is gegenereerd wellicht via enquête de behoefte
peilen in het dorp specifiek voor starters- of levensloopbestendige
woningen/appartementen. Als daaruit blijkt dat er een behoefte
ligt is de volgende vraag of het kan worden gerealiseerd.
Zijn er vragen of opmerkingen, of lijkt het je leuk om bij een
volgende bijeenkomst aan te schuiven laat het ons weten. Dit
kan bij contactpersoon van de werkgroep: Johan Haan (06
14430989 of johanhaan@hotmail.com).
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Werkgroep Kinder en jeugdactiviteiten

Er had zich vanuit de optrommelactie een grote groep vrijwilligers
aangemeld voor de kinderactiviteiten en/of jeugdactiviteiten.
Tijdens de eerste bijeenkomst ontdekken we met elkaar dat er
veel wordt georganiseerd voor de kinderen tot 1 2 jaar en dat dit
aanbod voldoende is voor het dorp Weerdinge.
Voor de oudere jeugd wordt vanuit de Brede school activiteiten
georganiseerd, gericht op het hele gebied De Monden, hier
melden tieners zich regelmatig voor aan en de activiteiten
worden als leuk en uitdagend ervaren. Wat (door ouders) gemist
wordt is activiteiten voor jeugd in het dorp zelf. Jeugdwerk
Weerdinge probeert met een beperkt budget, aantrekkelijk
activiteiten te organiseren, maar dat loopt stroef, er is te weinig
animo vanuit de oudere jeugd.
Met een kleiner groepje vrijwilligers die zich vooral wil inzetten
voor deze oudere jeugd gaan we verder. Er wordt een pubkwis
georganiseerd in februari, waar redelijk wat jeugd op af komt, de
avond is geslaagd en zij kunnen ideeën spuien. Een van deze
ideeën (game/spelavond) wordt in april georganiseerd, maar
helaas was de opkomst laag en verloopt de gameavond niet
vlekkeloos, vanwege technische problemen.
Omdat lijkt dat de oudere jeugd niet meer voldoende
belangstelling heeft voor activiteiten in het eigen dorp, hebben
we tijdens de laatste vergadering besloten dat we insteken op de
groep-achters van dit jaar; zij komen nog trouw op de knutselclub
en onze gedachte is, dat met hen voort te zetten als ze na de
zomer naar de brugklas gaan. We bieden drie activiteiten aan
(weer uit hun eigen ideeën-brainstorm) en nodigen hen hiervoor
al voor de zomervakantie uit, via de basisschool. De activiteiten
vinden plaats in de eerste helft van het nieuwe schooljaar.
We hopen dat deze groep kinderen hier enthousiast over is en
zin heeft om mee te doen. Op deze manier proberen we een
‘doorgaande lijn’ te hebben, zodat deze groep kinderen, bij de
11

nieuwe activiteiten hun oud-klasgenootjes blijven ontmoeten.
Heeft u ideeën, wilt u meer weten, enzovoorts, dan kunt u
contact opnemen met:
Erika Santinge, medewerker Sedna De Monden. 06
51 324337 of e.santinge@welzijngroepsedna.nl
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Werkgroep natuur en leefomgeving

Voor dit onderwerp heeft zich aanvankelijk een relatief grote
groep dorpsbewoners (1 0+) aangemeld. Momenteel zijn er een
paar dorpsbewoners die het karretje trekken. Naast deze
bewoners is ook organisatie Landschapsbeheer Drenthe
aangesloten om te ondersteunen met kennis, ervaring en om te
onderzoeken waar ze het dorp Weerdinge mee kunnen
faciliteren in samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente.
De werkgroep is in bijzijn van plaatselijk belang en
Landschapsbeheer Drenthe begonnen met een inventarisatie
van elementen die van landschappelijke waarde en behoudends
waardig zijn. De gedachte is wat mooi is moeten we (zo lang
mogelijk) zien te behouden en koesteren in het dorp.
Tegelijkertijd is gekeken naar potentiele verbeterpunten. Al met
al heeft dit een lijst opgeleverd van meer dan twintig
aandachtspunten / locaties in het dorp, waarvan sommige
(bijvoorbeeld de monumentale bomen) door het hele dorp
verspreid liggen.
Eind mei jl. heeft de werkgroep een rondgang gemaakt met
Landschapsbeheer Drenthe langs de verzamelde punten voor de
beeldvorming. Er zijn mogelijkheden en daarvoor moeten
werkplannen worden opgesteld. Hoe en wat dient uiteraard
vooraf te worden overlegd met in ieder geval de
perceeleigenaren, gebruiker(s) of bijvoorbeeld een partij als
Staatsbosbeheer / de gemeente. Geen toestemming betekent
geen actie.
Oproep! De handen uit de mouwen op een prettige wijze
Er is in Emmen een actieve kleine groep liefhebbers/vrijwilligers
die allerlei landschappelijke karweitjes oppakken in Emmen. Ze
worden hierin gefaciliteerd en voorzien van o.a. gereedschappen
en zo nodig een cursus zagen met de motorkettingzaag.
Dit gaat met zo veel plezier en succes dat de groep te kort heeft
aan karweitjes.
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In Weerdinge zijn voldoende mogelijkheden om kleine
onderhoudswerkzaamheden aan te pakken. Het kan voor de
bewoners van Weerdinge ook leuk en nuttig zijn om hier
(incidenteel of structureel) bij aan te sluiten. Zo kunnen er
bijvoorbeeld fruitbomen worden gesnoeid en kan tegelijkertijd
de kennis en ervaring die hiervoor nodig is worden opgedaan,
opgefrist of worden bijgehouden. Het buitenwerk wordt zo
aangenaam en prettig mogelijk gemaakt. Dus als er
dorpsbewoners zijn die ook actief willen zijn, het leuk en
gezellig lijkt om eens mee te doen, laat het ons weten?
De lijst met actiepunten wordt de komende periode gedeeld
met de betrokken organisaties. Daar waar budget voor nodig
is worden acties uitgezet om dit te bewerkstelligen.
Zijn er vragen of opmerkingen, of lijkt het je leuk om bij
een volgende bijeenkomst aan te schuiven laat het ons
weten. Dit kan bij contactpersoon van de werkgroep:
Johan Haan (0614430989 of johanhaan@hotmail.com).

14

Werkgroep Duurzaamheid

EEN DUURZAME TOEKOMST IN VERBONDENHEID
Steeds meer dorpen richten zich op een duurzame toekomst.
Ze nemen samen energiebesparende maatregelen, kopen
collectief zonnepanelen in of wekken hun eigen energie op.
Lokale energiecoöperaties, dorpsmoestuinen en Repaircafés
schieten als paddenstoelen uit de grond. Dit gebeurt om
allerlei redenen. Het begint vaak bij een duurzaamheidsideaal.
Maar ook winst maken en kostenbesparing spelen een rol, net
als gezelligheid. Lokale productie is weer hot: we willen weten
waar ons voedsel en energie vandaan komen. En, heel
belangrijk, hoe fijn is het om niet meer afhankelijk te zijn van
grote aanbieders.
Ik zou graag met alle dorpsbewoners willen verkennen wat de
mogelijkheden zijn om Weerdinge te kunnen verduurzamen.
Vanuit de optrommelactie zijn er in 201 7 een aantal vakjes
Duurzaamheid aangekruist. Hierop hebben we in november
een bijeenkomst georganiseerd. Het was een verkennend
gesprek geweest wat Duurzaamheid voor het dorp kan
betekenen. Het was een kleine samenstelling door een aantal
afzeggingen, maar de dagen er na en de oproep in het
dorpskrantje leverde nog een aantal aanmeldingen op. In het
dorpskrantje van de maand Juni zal opnieuw een oproep voor
een bijeenkomst worden gepubliceerd. Ik hoop op jullie
aanmeldingen zodat we samen kunnen kijken hoe de vragen
kunnen worden beantwoord!
Denk voor deze uitnodiging alvast na wat duurzaamheid voor
jezelf, voor je gezin of voor je woning betekend. Is dit
onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, oftewel op
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zoek naar de vervanger van de cv ketel? Of participeren in een
postcoderoos voor het opwekken van energie als dit op eigen
dak niet kan of omdat je het niet mooi vindt. Of misschien het
duurzaam verbouwen van voedsel. Zo zijn er nog meer
duurzame initiatieven te bedenken.
Het thema Duurzaamheid is heel breed. Misschien kunnen we
gezamenlijk op zoek naar wat duurzaamheid voor jou of het
dorp kan zijn. Heb je hulp nodig om duurzaamheid toe te
passen maar weet je niet hoe er mee kan worden begonnen?
Als de hulp in het dorp aanwezig dan moeten de gezamenlijke
verbinding kunnen zoeken. Is er hulp van een expert buiten het
dorp nodig dan kunnen we hier naar op zoek gaan. Heb je al
tips of zie je kansen die we gezamenlijk kunnen oppakken dan
hoor ik het graag! Ik wil alle duurzame ideeën verzamelen om
deze tijdens de volgende bijeenkomst te presenteren en kijken
hoe we gezamenlijk een start in het verduurzamen kunnen
maken!
Met duurzame groet,
Jeroen Hengeveld
Tel. 06-22794760
Mail: jrj-hengeveld@hotmail.com
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Werkgroep Ouderen

De werkgroep is in november voor het eerst bijeen gekomen
en heeft toen een aantal punten besproken waar de groep
mee aan de slag wilde gaan, deze punten waren:
* ouderen in het dorp Weerdinge krijgen de juiste
ondersteuning in de breedste zin van het woord.
* de ouderen in Weerdinge meer betrekken bij het dorp en
dorpsactiviteiten.
* Proberen om de basisvoorzieningen in Weerdinge te blijven
behouden
* Eenzame ouderen uit hun isolement halen. Te denken valt
aan praktische zaken. En dan ook voornamelijk gericht op het
noaberschap.
Na november is de groep door verschillende redenen lange
tijd niet bijeen gekomen. Op de optrommelavond in februari
blijkt er wel behoefte te zijn aan het opnieuw oppakken van
deze werkgroep en omdat Erik (buurtwerker Sedna) een
andere baan heeft, wordt dit eerst opgepakt door Erika
(jeugdwerker Sedna).
Erika is als jeugdwerker betrokken bij de
Brede School* en vanuit die hoek heeft
men als doel gesteld om de verbinding
tussen jong en oud in Weerdinge te versterken. We zijn op dit
moment aan het kijken of vrijwilligers uit de werkgroep
ouderen het leuk vinden om zich hiervoor in te zetten.
In de tweede helft van mei is er een eerste kennismaking
geweest met de uitvoeringsgroep van de Brede School.
Voor het nieuwe schooljaar zijn daar de thema’s besproken en
worden er mensen (ouderen) uit het dorp gezocht om de
schoolactiviteiten te ondersteunen. (De onderwerpen zijn
Verkeer en Duurzaamheid).
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De laatste bijeenkomst van de werkgroep ouderen was op
woensdag 30 mei, daarin hebben we afgesproken vooral verder
te gaan met punt 4; eenzame ouderen (wij denken dan met
name aan mensen met een leeftijd van 70 jaar en ouder) uit hun
isolement halen. Daarvoor vergaren we informatie de komende
weken informatie (hoeveel ouderen zijn er, waar wonen zij in
Weerdinge en op welke manier gaan we ze benaderen). Begin
juli komen we opnieuw bijeen om de plannen concreet te maken
en dan gaan we in september de ouderen in Weerdinge een
bezoekje brengen en hen vragen naar hun wensen en
behoeften, dit zal van tevoren via de dorpskrant worden
aangekondigd.
Omdat onze werkgroep vrij klein is, is ondersteuning
gewenst. Vindt u het leuk om met ons mee te denken en u
in te zetten voor deze groep inwoners van Weerdinge, laat
het ons dan weten. Dit kan via mail of telefoon naar Erika
Santinge, preventief jeugdwerker
e.santinge@welzijngroepsedna.nl 0651324337 of Astrid
Bos, buurtwerker, a.bos@welzijngroepsedna.nl
0630313059.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, ook dan horen we
graag van u.

* Brede School: een samenwerkingsverband van verschillende
organisaties die er met elkaar naar streeft om alle kinderen
optimale kansen te bieden, zodat de kinderen zich zo goed en
breed mogelijk kunnen ontwikkelen. De Brede School biedt
hierop een divers aanbod van activiteiten aan, veelal buiten
schooltijd, waar kinderen zich voor aan kunnen melden.
In de kerngroep van de Brede School worden de grote lijnen
uitgezet, een gezamenlijke visie met speerpunten geformuleerd.
In de uitvoeringsgroep van de Brede School worden de
activiteiten die passen binnen die visie uitgedacht, voorbereid,
uitgevoerd met de kinderen en nabesproken.
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Werkgroep Voorzieningen

De werkgroep voorzieningen bestaat uit 5 leden:
Erik Dijck ( VZ), Aaltje Leusink, Tinka Drenthen, Harry
Velthuis en Lucy Oosting
Uit de diverse opmerkingen vanuit de Optrommelactie zijn een
aantal punten/wensen naar voren gekomen die de
voorzieningen in Weerdinge zouden kunnen verbeteren.
(Kleine) Supermarkt, Dorpshuis, Wandelen / bankjes, Jeugd,
Snel Internet, IJsbaan verplaatsen, Zandgat (zwemmen en
kunstwerk), Speel mogelijkheden kleine kinderen en
Voorzieningen voor Ouderen.

Wij hebben alle mogelijkheden besproken en zijn tot
onderstaande conclusies gekomen.
(Kleine) Supermarkt

Er is de wens uitgesproken voor een kleine supermarkt in het
dorp. Wij zijn als werkgroep van mening dat dit geen haalbare
kaart is. Aangezien J. Eshuis en Schutrups met een rijdende
winkel Weerdinge aandoen, is besloten deze ondernemers te
benaderen met deze vraag. Misschien kunnen ze via een
reclame-uiting hun winkel meer onder de aandacht brengen,
tevens rijdt er een kaasboer door het dorp en is de Kaasbank
in Weerdinge gevestigd met ook allerlei extra artikelen.
Dorpshuis

De inwoners van Weerdinge willen het dorpshuis behouden
en verbeteren. Er lopen al een aantal initiatieven om dit te
bewerkstelligen, waaronder een activiteitencommissie.
Ook voor het opfrissen van de gymzaal loopt een initiatief.
Wandelen / meer bankjes

Na een korte inventarisatie blijkt dat er in Weerdinge een
groot aantal (picknick)bankjes zijn geplaatst. Bijna bij iedere
uitvalsweg en bij het dorpshuis staan bankjes opgesteld.
Alleen de hoek van de Gravenveldweg is niet voorzien.
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Wandelen

Wandelroutes kunnen Weerdinge interessanter
maken voor wandelaars. Op deze wijze wordt de
omgeving meer bij het dorp betrokken. Ook het
dorpshuis zou hiervan kunnen profiteren. Er blijken
een aantal jaren geleden een zestal wandelroutes uitgezet te zijn,
waar eigenlijk weinig mee is gedaan. De werkgroep is van
mening dat dit een gemiste kans is en gaat dit initiatief weer
nieuw leven inblazen. Er is met de toenmalige initiatiefnemer
contact gezocht om hier een vervolg aan te geven.
Afhankelijk van de invulling zullen er sponsors gezocht moeten
worden voor het maken van de benodigde routes.
Jeugd

Er was een opmerking dat er voor de oudere jeugd weinig te
doen is in het dorp. Er is een email rondgestuurd om de wensen
en ideeën te inventariseren. Hier is slechts 1 reactie op
ontvangen. De werkgroep heeft besloten het verder aan
Jeugdwerk over te laten. Vanuit de Activiteitencommissie wordt er
in juni een biljartclinic georganiseerd.
Snel Internet

De werkgroep is van mening dat snel internet een
basisvoorziening is. Een groot deel van Weerdinge is echter al
voorzien van snel Internet, alleen de buitengebieden rond het
dorp niet. Gezien de reeds bestaande voorzieningen zullen we
niet in aanmerking komen voor geldelijke ondersteuning. Voor de
buitengebieden kan draadloos internet een goed alternatief zijn.
IJsbaan verplaatsen

Er zijn een aantal verzoeken ingediend voor het verplaatsen van
de ijsbaan naar de omgeving van het sportpark. De gedachte is
dat er dan sneller geschaatst kan worden dan op de huidige plek.
In het verleden is hiervoor al een compleet plan ontworpen. De
werkgroep is van mening dat dit iets is voor het bestuur van de
ijsvereniging
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Zandgat

Het idee om het zandgat weer voor zwemmen open te stellen is
besproken met de eigenaar. Dit is geen haalbare kaart. Het is een
gevaarlijke omgeving en bij eventuele ongevallen is het bedrijf
aansprakelijk.
Het zandgat bevat echter ook het kunstwerk Broken Circle and
Spiral Hill van de bekende kunstenaar Robert Smithson. Het
kunstwerk is op afspraak te bezoeken tegen een bedrag van €5,per persoon.
De website http://www.brokencircle.nl/ bevat
meer informatie. Een bezoek aan het kunstwerk
combineren met een wandelroute zou een
interessante optie kunnen zijn.
Speelvoorzieningen kinderen (voornamelijk de
kleinere kinderen)
Bij de voormalige peuterclub staat een
klimtoestel voor de jongste kinderen, door verhuizing van de
rommelpot naar de Esdoorn is het misschien een optie dit toestel
opoen te houden voor de jongste kinderen.
Voorzieningen ouderen

Het dorpshuis vormt voor ouderen een ontmoetingsplek. Er
worden diverse activiteiten georganiseerd. o.a het breicafe op
donderdagmorgen en de jeus de boules op woensdagmiddag.
Er is een poging gedaan om in navolging van buurtdorpen een
mogelijkheid voor een gezamenlijke maaltijd te realiseren. Hier is
echter onvoldoende belangstelling voor. Er loopt een particulier
initiatief.
Pinautomaat

Een pinautomaat in het dorp is geen haalbare kaart. Er zullen
meer automaten verdwijnen dan erbij komen. De Kaasbank biedt
echter de mogelijkheid tijdens openingsuren geld te pinnen. Dit
zou een alternatief kunnen vormen.
De informatievoorziening over de activiteiten en voorzieningen in
Weerdinge kan volgens de werkgroep beter. De website zou ook
meer informatie hierover kunnen verstrekken.
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Bekijk ook het filmpje op youtube.

www.youtube.com/optrommelen
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U kunt dit formulier inleveren in de brievenbus in het dorpshuis
Of via de mail naar marjanbusscher26@gmail.com
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