nieuwsbrief maart 2014

DORPSBELANGEN SWEEL
Uitnodiging jaarvergadering op woensdag 9 april 2014, 20.00 uur in De Spil
Door omstandigheden iets later in het jaar dan gebruikelijk, maar bij deze dan toch de jaarlijkse
nieuwsbrief met de uitnodiging voor onze jaarvergadering.
De gemeentelijke verkiezingen zijn net achter de rug en graag praten we met u over de toekomst.
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 29 maart: zwerfvuilactie dorp
woensdag 9 april: jaarvergadering
zaterdag 12 april en 19 april:
inbrengdagen paasvuur
zaterdag 19 april: paaseieren zoeken,
eieren schilderen en opening BrinkenExpositie (Kunstenaarsdorp Zweeloo)
maandag 21 april: paasvuur
zaterdag 28 juni: dorps BBQ
Bestuurlijke zaken: DorpenOverleg
In 2013 hebben we ons sterk gemaakt
voor nog meer overleg en samenwerking
tussen dorpen van de hele gemeente.
Samen met de BOKD en DB Sleen is een
inspiratieavond georganiseerd waar ca.
de helft van alle dorpsbelangenorganisaties aanwezig was. Concreet gevolg
van deze avond was de aansluiting van
Wezuperbrug bij het 5DorpenOverleg,
dat nu dus een 6DorpenOverleg is.
Ons pleidooi voor meer aandacht voor
de kleine kernen binnen de gemeente
Coevorden leek gehoor te vinden, maar
beperkt zich nogal eens tot het uitvoeren
van een lokaal, dorpsgebonden project.
Als DB Sweel willen wij over de eigen
dorpsgrenzen heenkijken en meepraten/
meebeslissen over voorzieningen die de
leefbaarheid van het hele platteland
aangaan. Samen met andere dorpen
dus.

Burgerparticipatie – andere taken DB?
Door bezuinigingen en herverdeling van taken
staat de gemeente Coevorden voor een aantal
grote uitdagingen. Deze uitdagingen vragen een
nieuwe manier van denken en werken bij
bestuurders en ambtenaren. Zij kunnen niet alles
meer zelf en zullen de inwoners nodig hebben om
hun taken goed uit te kunnen voeren. De
gemeente heeft ons nodig en maakt dit inmiddels
duidelijk met de start van een programma voor
burgerparticipatie.
Wat dit precies voor de inwoners van de dorpen
gaat betekenen is nog volstrekt onduidelijk.
Vanouds is de inzet van vrijwilligers in Zweeloo en
omliggende dorpen bij het in stand houden van
voorzieningen enorm. Als DB Sweel hebben wij ons
ook steeds sterk gemaakt voor het behoud van
deze voorzieningen, die de spil vormen voor de
saamhorigheid en leefbaarheid.
Daartoe organiseren en stimuleren wij zelf
activiteiten en overleggen we o.a. met de
gemeente en andere dorpen.
De vraag die zich nu stelt is welke taken de
gemeenten op de schouders van de burgers wil
gaan leggen en welke rol Dorpsbelangen daarbij
wil, kan of moet gaan spelen.
De leden van de Vereniging DorpsBelangen Sweel
hebben daarbij het eerste en het laatste woord.
Hoe wilt u dat wij, als bestuur, ons doel* dienen?
* uit de statuten: De vereniging heeft ten doel
a. de behartiging van de belangen van Zweeloo en zijn
inwoners
b. de onderlinge contacten tussen de inwoners van Zweeloo te
bevorderen

Sweeler Oes Pils
In aansluiting op onze jaarvergadering hebben we Frank Rozendaal bereid gevonden ons alles te
vertellen over Sweeler Oes Pils.
Hoe is het idee ontstaan? Wat is er voor nodig om een nieuw bier te maken? Hoe is het allemaal in
zijn werk gegaan?
En wat natuurlijk ook aan de orde komt: hoe smaakt het?
secretariaat Dorpsbelangen Sweel: Anske Pepping, Kruisstraat 10, 7851 AE Zweeloo,
tel. 377 026, e-mail: dbsweel@zweeloo-digitaal.nl
voorzitter: Willy-Anne van Stiphout, Klooster 5, 7851 AH Zweeloo,
tel. 377 725, e-mail: dbsweel@zweeloo-digitaal.nl
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Agenda jaarvergadering
Vereniging Dorpsbelangen Sweel

Waar:
Wanneer:
Hoe laat:

De Spil
woensdag 9 april 2014
20.00 – 22.00 uur

1. Opening
Huishoudelijk deel
2. Notulen vorige vergadering 20 maart 2013 (zelf te downloaden en printen via
www.zweeloo-digitaal.nl  DB Sweel  jaarvergaderingen)
3. Jaarverslag 2013 van de secretaris (idem als hierboven)
4. Jaarverslag 2013 van de penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Begroting 2014
8. Samenstelling bestuur
Er is geen bestuurswisseling.

Inhoudelijk deel
1. Burgerparticipatie: welke taak heeft Dorpsbelangen Sweel hierin?
2. Ruimte voor overige ideeën, suggesties, vragen en meningen van inwoners
3. Presentatie van Frank Rozendaal over Sweeler Oes Pils.

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