Concept notulen Jaarvergadering 2014, Dorpsbelangen Sweel
datum: woensdag 9 april 2014
tijd:
20.00 – 22.00 uur
plaats: Dorpshuis De Spil in Zweeloo
Huishoudelijk deel
1. Opening door voorzitter Willy-Anne van Stiphout. Aanwezig zijn 26 mensen inclusief
bestuursleden van DBS.
2. De notulen Jaarvergadering 20 maart 2013 worden op de beamer getoond. N.a.v. de notulen
komen de volgende opmerkingen:
•

•

Het Paasvuur. De gemeente hanteert de regel om pas 14 dagen voor het aansteken het
snoeimateriaal aan te leveren i.v.m. brandgevaar. Het geeft de gelegenheid evt. in te
grijpen wanneer er bijv. door droogte brandgevaar dreigt. Ter plekke worden nog enkele
mensen gevraagd om te voorkomen dat er tijdens de aanleverdata op verkeerde
plaatsen of rommel wordt gestort. Gesnoeide takken van de sportvelden mogen ook
buiten aanleverdata gebracht worden.
Er is bij de inwoners nog steeds onduidelijkheid over het lelijke en verouderde bord bij
het zwembad. Hierover is vorig jaar contact geweest met de gemeente. Er schijnt nog
een contract te zijn met de plaatser, waar men niet onderuit kan.

3. Jaarverslag 2013 van de secretaris. Bij het in 2013 door de gemeente opgestarte project
burgerparticipatie is dhr. Groen inmiddels niet meer betrokken. Wij hebben, gebaseerd op de
uitslag van het in 2010 gehouden belevingsonderzoek, het verbeteren van de verkeersveiligheid in het dorp als overlegpunt ingediend.
De kruispunten, oversteekplaats Marktstraat – Hoofdstraat, Kruisstraat – Hoofdstraat worden
als onveilig ervaren. Irene Visser laat weten dat het BBC-raadslid Jenny Steur veel op heeft
met de verkeersveiligheid. Ze verwacht dat hier actie in komt.
“De verbindende kracht van Coevorden” is de naam van het net verschenen coalitieakkoord.
Vanuit BBC doet Irene een oproep aan alle aanwezigen om vooral rechtstreeks te laten horen
wanneer er iets speelt.
Als DBS willen we het komend jaar het project Publiek Watertappunt oppakken. De Brink in
Zweeloo lijkt een geschikte plaats om voorbijgangers (fietsers, wandelaars) de gelegenheid te
bieden hun flesje met water te vullen.
4. Jaarverslag 2013 van de penningmeester wordt eveneens op de beamer getoond. Mondeling
geeft penningmeester Alex Klingenberg enige toelichting.
5. Verslag kascommissie, bestaande uit Mientje Harmsen en Grietina Haak. Alle door de cie.
gestelde vragen konden beantwoord worden. Aan onze penningmeester Alex Klingenberg
wordt decharge verleend.
6. Benoeming nieuwe kascommissie Mientje Harmsen gaat door samen met Johan Reinhout.
Bernadette de Groot wordt reservelid.
7. Begroting 2014 wordt gepresenteerd. Er volgen geen opmerkingen of vragen.
8. Samenstelling Bestuur. Er zijn geen bestuurswisselingen.

Inhoudelijk deel:
1. Burgerparticipatie. Welke taak heeft Dorpsbelangen Sweel hierin?
Moeten we zaken anders aanpakken? Gaat de rol veranderen? Anke Holman zegt DBS toch
wel als onze vertegenwoordiger richting de gemeente te zien. Vanuit het bestuur wordt
gewaarschuwd voor de gedachte dat we soms een ‘afdeling van de gemeente’ c.q.
‘doorgeefluik’ lijken te worden. De gemeente Coevorden heeft zelf een taak wat betreft
voorlichting aan de burgers.
2. Ruimte voor overige ideeen, suggesties, vragen en meningen van inwoners.
Rondvraag
• Jan Tangenberg vraagt naar de Elsiesstien op de grens Zweeloo – Noord-Sleen. Jan
Warmolts geeft antwoord dat een meisje daar ter plekke dood gevonden werd.
Tussen de gemeenten Zweeloo en Sleen was onenigheid wie de begrafenis moest
betalen. Sleen moest betalen en legde terstond een steen op die plek ter bepaling
van de gemeentegrens. Het verhaal wordt aan Grietina Haak gestuurd en verschijnt
op de website. (red: stond er al)
• Wie onderhoudt de plek van het Graf van de prinses van Zweeloo? Grond is van
Drents Landschap. Wie maait er onder het bankje? (red: is inmiddels gedaan)
• Het gras onder koperen boom wordt niet gemaaid. Dit wordt doorgegeven aan Klaas
Mulder.
• Berend Schreuder laat weten indertijd al sterk gewaarschuwd te hebben voor de
indeling van Zweeloo bij de gemeente Coevorden. Hij leest een pleidooi voor om bij
een eventuele nieuwe herindeling of samenvoeging het toeristisch en agrarisch
karakter zwaar mee te laten tellen.
• Theo Wiebing vraagt naar het parkeerbeleid op de Brink bij het gezondheidscentrum.
DBS belooft navraag te doen bij de gemeente. Evt. zou er een bordje geplaatst
kunnen worden.
• Datum voor de dorpsbarbecue is zaterdag 28 juni. Er wordt gezocht naar een
activiteit vooraf. Ter plekke biedt de familie Pieters – Wolf hun tuin/hof opnieuw als
locatie aan.
• Op de tafels ligt een flyer van Zorgbelang. Men wil in contact komen met kritische
inwoners. Aanwezigen kunnen zelf contact opnemen.

Na de koffiepauze volgt een mooie presentatie door Frank Rozendaal over het
ontstaansproces van Sweeler Oes Pils en alles wat er bij de bereiding ervan komt kijken.

