nieuwsbrief maart 2013

DORPSBELANGEN SWEEL
Uitnodiging jaarvergadering op woensdag 20 maart 2013, 20.00 uur in De Spil
2012 was wederom een zeer actief jaar waarin veel vrijwilligers zich hebben ingezet voor belangrijke
voorzieningen als De Spil, Zwembad Zweeloo en Kunstenaarsdorp Zweeloo.
Ook op bestuurlijk gebied was en is er het nodige gaande. Zie daarvoor deze nieuwsbrief.
Heeft u vragen of ideeën of wilt u de laatste stand van zaken weten kom dan naar onze jaarvergadering. De agenda vindt u op de achterzijde.
Mocht u niet kunnen komen: u kunt ook reageren per brief, e-mail, telefoon, of via de website.
Activiteiten
zaterdag 9 maart: zwerfvuilactie dorp
woensdag 20 maart: jaarvergadering
zaterdag 23 maart en 30 maart:
inbrengdagen paasvuur
zaterdag 30 maart: paaseieren zoeken
maandag 1 april: paasvuur
2013: datum BBQ wordt bekend
gemaakt tijdens de jaarvergadering
Oud&Nieuw bij De Spil?: wie lijkt dit wat
en wie zouden dit willen organiseren?
Bestuurlijke veranderingen:
het 5DorpenOverleg en de dorpenronde
In 2012 hebben de 5 dorpen Aalden,
Benneveld, Meppen, Wezup en Zweeloo
regelmatig met elkaar om de tafel gezeten en een paar concrete acties uitgevoerd. We hebben een “brandbrief”
geschreven aan alle fracties en de
gemeenteraad. Vervolgens zijn we met
zowel de fracties als de gemeenteraad
in gesprek gegaan en hebben we besloten om de dorpenronde (het jaarlijks
gesprek met B&W) samen aan te gaan.
Met deze gezamenlijke aanpak willen
we bereiken dat er binnen de gemeente
Coevorden meer aandacht is voor de
kleine kernen. Ook willen we meer vorm
en inhoud geven aan het begrip
burgerparticipatie. Uw mening is daarbij
zeer van belang! (zie ook het kader
hiernaast).

Burgerparticipatie?
Er wordt veel gesproken over burgerparticipatie.
Maar wat is dat nu eigenlijk?
Burgerparticipatie betekent niet alleen ‘aan de
burger vragen of hij wil meedenken’. Participeren
betekent actief meedoen. Het initiatief kan
overigens ook bij burgers liggen en dan wordt de
gemeente uitgenodigd om mee te doen.
Binnen de gemeente Coevorden moet burgerparticipatie nog verder ontwikkeld worden. Een
kans dus voor ons om te kijken wat we zelf willen
en kunnen.
Een hulpmiddel hierbij is de zogenaamde
participatieladder. Die vindt u hieronder. Op
welke trede denkt u dat we momenteel staan? En
waar zouden we willen staan en voor welke
activiteiten/voorzieningen? Ook een aandachtspunt binnen het 5DO (zie hiernaast).
Participatieladder
- Informeren: bewoners hebben geen inbreng, maar
zijn toehoorder.
- Raadplegen: bewoners zijn gesprekspartner.
Meningen en oplossingen worden gehoord.
- Adviseren: de agenda wordt samen met de bewoners opgesteld. Bewoners dragen problemen en oplossingen aan.
- Coproduceren: bewoners zijn samenwerkingspartners.
- Meebeslissen: initiatiefnemers laten de ontwikkeling
en besluitvorming over aan de betrokken bewoners. Bewoners zijn medebeslissers.
- Zelfbeheer: bewoners nemen zelf het initiatief om in
eigen beheer voorzieningen tot stand te brengen en te
onderhouden.

Hoe is het landschap rondom Zweeloo ontstaan en wat zien we daar nog van terug?
In aansluiting op onze jaarvergadering hebben we Roelof Schuiling bereid gevonden ons meer te
vertellen over de geschiedenis van het landschap rondom Zweeloo.
Deze begint al zo’n 200.000 jaar geleden met de ijstijden als basis. Archeologische vondsten
vertellen ons iets over wat mensen gedaan hebben en hoe dat het landschap heeft veranderd.
Roelof laat ons zien hoe we stukjes uit het verleden kunnen herkennen in onze eigen omgeving.
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Agenda jaarvergadering
Vereniging Dorpsbelangen Sweel

waar:
wanneer:
hoe laat:

De Spil
woensdag 20 maart 2013
20.00 – 22.00 uur

1. Opening
Huishoudelijk deel
2. Notulen vorige vergadering 5 april 2012 (zelf te downloaden en printen via
www.zweeloo-digitaal.nl  DB Sweel  jaarvergaderingen)
3. Jaarverslag 2012 van de secretaris (idem als hierboven)
4. Jaarverslag 2012 van de penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Begroting 2013
8. Samenstelling bestuur
Henk Harmsen is twee jaar langer gebleven na zijn eerste termijn en treedt nu
af. Derkje de Groot stelt zich niet verkiesbaar na haar eerste termijn en treedt
eveneens af. Joop Beukers is tussentijds afgetreden. We stellen voor om in hun
plaats Elke Heidemans, Rianne Tielken en Johan Schieven te benoemen.

Inhoudelijk deel
1. De brandbrief van het 5 dorpen overleg en de (vernieuwde) dorpenronde
2. Ruimte voor overige ideeën, suggesties, vragen en meningen van inwoners
3. Presentatie van Roelof Schuiling: hoe is het landschap rondom Zweeloo
ontstaan en wat zien we daar nog van terug?

Na afloop ruimte om, onder het genot van een hapje en een drankje, nog
even met elkaar te praten.
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