Notulen van de jaarvergadering van de Vereniging voor
Dorpsbelangen R.A.S. dd. 21 april 2016 in
dorpshuis ’t Rashuys te Roderesch.
Aanwezig: zie presentielijsten

1. Opening
Monica is blij met de grote opkomst en heet allen welkom en opent de vergadering.
Theo van Veen van WIN is ook aanwezig. Na de pauze gaan we werken aan een visie van de
dorpen in het RAS gebied.
Introductie dames weer diverse inwoners bezocht, o.a. nieuwe bewoners, ernstig zieken en
verjaardagen 80+.
Monica staat stil bij de inwoners die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

2. Mededelingen
Er zijn afzeggingen gekomen van Rinus Pries en Pierre Baas.
De dodenherdenking op 4 mei wordt ook dit jaar weer georganiseerd door Dorpsbelangen samen
met de Evangelische Gemeente Jaap en Mieneke zitten in de organisatie. Het bestuur heeft
besloten dit jaarlijks mee te organiseren.
Schouw
mevr. Pries: De test van de lijnen was anders dan elders. Waarom geen dubbele lijnen bij
gevaarlijke plekken? Ook wij hebben gevaarlijke plekken. Dhr. G. Huisman van gemeente
Noordenveld zegt dat het ook in andere gebieden is geconstateerd. De provincie zal hier iets mee
moeten doen.
Snip Kaatsweg 22: bermen gaan kapot en er wordt veel te hard gereden. Betonnen straatstenen
langs de bermen kan een oplossing zijn zegt mevr. Snip.
Of eenrichtingsverkeer? De Kaatsweg is gewoon te smal voor twee richtingen. Monica: we nemen
dit in ieder geval 12 mei in een gesprek met de gemeente mee.
In de vorige jaarvergadering konden wij u melden dat wij bezwaar hebben gemaakt tegen zwaar
transport en de snelheid op de Hoofdweg, Esweg en Kaatsweg. Hier is lopende het jaar 2015 verder invulling aan gegeven. In september zijn 2 weken lang snelheidstesten uitgevoerd. Op basis
van de uitkomsten van dit rapport is handhaving aangevraagd.
Op 7 oktober 2015 is gebruik gemaakt van het spreekrecht op de begroting voor 2016. Hierin is
aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de Esweg en het verzoek hier in 2017 invulling
aan te geven.
Met de contributie ronde is ook een informatiepakket uitgereikt mbt NLD Energie. Wij zijn als
dorpsbelangen wederverkoper. Voor elk lid van NLD energie ontvangen wij jaarlijks 75 euro. Dit
kunnen we besteden aan duurzame initiatieven die we in de RAS-dorpen belangrijk vinden. Dit beslissen we samen met elkaar. Wij hopen dan ook dat veel RAS-inwoners zich aanmelden bij NLDenergie.
Om ook glasvezel in de RAS-dorpen te krijgen heeft dorpsbelangen RAS de projectgroep RASopGLAS opgericht. RASopGLAS heeft als doel om alle woningen en bedrijven in Roderesch, Alteveer, Steenbergen de mogelijkheid te bieden aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. De eerste
RASopGlas informatieavond was op vrijdag (2 oktober 2015) . Gastspreker Evert Blansjaar van
Verbind Drenthe gaf uitleg over waarom wij in Drenthe, en vooral het buitengebied, glasvezel nodig hebben en hoe het hele traject verloopt. Momenteel zijn wij aan het onderzoeken hoe groot dit
gebied is en waar de grenzen liggen. Dit is nodig om precies te bepalen hoeveel mogelijke aansluitingen er zijn in Roderesch, Alteveer, Steenbergen en Nieuw-Roden. Om hoogwaardig breedband in ons dekkingsgebied te krijgen moet 70% van alle mogelijke (adres)aansluitingen zich aanmelden voor glasvezel. Al snel na de start van RASopGLAS is het initiatiefgebied uitgebreid met
Nieuw-Roden, Nietap, Terheijl en Roden(Hullenweg en Noorderkroon). Inmiddels staat de thermometer in de RAS-dorpen op 75% wat betekent dat er genoeg animo is en verdere invulling wordt

gegeven aan het glasvezelinitiatief. Wanneer er vragen zijn over glasvezel kunnen de vragen gebundeld worden en doorgegeven worden aan de RASopGLAS projectgroep. De projectgroep bestaat uit een aantal enthousiaste mensen die de noodzaak van breedband in de bovengenoemde
plaatsen inzien. De kartrekkers zijn:
Wiebe Kruijer, Mark Bruggenweerth, Michiel Veening, Maarten van der Meer, Sander de Groot,
Dolf Tiggelaar, Jorrit Nijp en Piet Notenbomer
Heeft u belangstelling voor het glasvezelinitiatief maar heeft u zich nog niet aangemeld? In de zaal
liggen formulieren die u kunt invullen. Wanneer uw emailadres bekend is bij RASopGLAS wordt u
middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.
Donker fietspad; Diverse markeringen zij er aangebracht waarop gestemd kon worden. Men kon
tot 1-4-2016 keuze doorgeven aan de provincie.
Mochten er nog mensen aanwezig zijn die nog geen lid zijn maar wel lid willen worden van Dorpsbelangen? Er zijn aanmeldingsformulieren aanwezig.

3. Notulen jaarvergadering 26 mei 2015
Fenomeen moet worden geschreven als: Veenomeen.
Opmerkingen fam Veening worden verwerkt.

4. Jaarverslag 2015 secretaris
Toevoegen onder bijgewoonde vergaderingen: Mieneke Ram vertegenwoordigt onze dorpen in
SMA van gemeente Noordenveld.

5. Financieel verslag penningmeester
Pierre Baas kan vanwege zijn werk niet aanwezig zijn.
Geerttruida Verschuure en Henk van Zon hebben de kas gecontroleerd.

6. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat uit Henk van Zon en Geerttruida Verschuure. Dies Verschuure deelt
namens Geerttruida mee dat de kas in orde was. De kas zag er keurig uit. De toelichting was
goed. De kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
Er wordt vanuit de vergadering gevraagd het financieel verslag ook op papier rond te delen, zodat
alle leden hiervan kennis kunnen nemen. Monica zegt dit toe .

7. Verkiezing nieuwe lid kascommissie
Henk van Zon is aftredend, Geerttruida Verschuure heeft nog 1 jaar zitting. Nieuw commissielid
wordt Johan Kasper.

8. Feestweek
Er moet een nieuwe commissie voor de feestweek komen. De oude commissie is gestopt, deze
was samengesteld uit verschillende verenigingen en stichtingen.

9. Rondvraag w.v.t.t.k.
Peter Steenhuis: is er al uitkomst over het rapport verkeerstelling? Monica antwoordt dat we
vanwege het snelheid overschrijdingspercentage, handhaving kunnen aanvragen. Dat gaan we
ook doen. Nemen we mee in overleg met de gemeente van 12 mei a.s.

PAUZE
Na de pauze zijn we in 3 groepen aan de slag gegaan met een aanloop naar een visie voor onze
dorpen.
Roderesch, 21 april 2016
Arent Anema, secretaris

