Notulen van de jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen
R.A.S. dd. 9 mei 2017 in dorpshuis ’t Rashuys te Roderesch.
Aanwezig: zie presentielijsten
1. Opening
Monica is blij met de grote opkomst en heet allen welkom. Na de vergadering plannen we een
pauze in. En na de pauze besteden we aandacht aan de taken van onze contactdames en geven
we verder tekst en uitleg over de RASvisie.
Voordat we verder gaan met de ALV willen wij als bestuur van dorpsbelangen RAS aangeven dat
ons introductieteam RAS in 2016 weer veel adressen in ons RASgebied heeft aangedaan. Er zijn
in ons RASgebied nieuwe bewoners en nieuwe inwoners gekomen. Er is aandacht besteedt aan
ernstig zieken en verjaardagen van onze ouderen van 80+.
Monica staat stil bij de inwoners die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
2. Mededelingen
Op de agenda staat onder punt 9: RASvisie. Dit agendapunt verschuiven wij door na de pauze
omdat wij hiervoor meer tijd willen uittrekken dan een kort agendapunt.
Mochten er nog mensen aanwezig zijn die nog geen lid zijn maar wel lid willen worden van
dorpsbelangen? Er zijn aanmeldingsformulieren aanwezig. Laat 1 van ons het even weten. Een
lidmaatschap kost 4,00 euro per jaar. Voor de contributie 2016/2017 is voor het eerst in de flyer die
in april 2017 is verspreidt gevraagd aan iedereen de contributie over te maken via de bank. Niet
alle bewoners hebben een flyer gehad. Bewoners Zuursche Duinen ingang Meeuwenweg hebben
geen flyer ontvangen.
Wij hebben samen met de Evangelische gemeente Roderesch op 4 mei 2016 de dodenherdenking
voor de 3e keer georganiseerd. Deze herdenking wordt jaarlijks in stand gehouden.
16 juni 2016 is de schouw geweest. In hoofdlijnen: Maaibeleid ziet er goed uit. Er wordt 2x per jaar
om de bomen gemaaid. Er blijft 10 cm staat ivm schade aan bomen. Rondom obstakels wordt vaker gemaaid. Bewoners Giezenstraat zijn tevreden met nieuwe bomen in de Giezenstraat. Diverse
gaten in de bermen zijn na oplevering Norgerweg hersteld. Het volledige schouwverslag van 2016
is terug te vinden op de website.
De volgende schouw is 15 juni 2017. Punten graag doorgeven op mailadres: secretariaat@rasdorpen.nl , via de website rasdorpen.nl of bij 1 van de bestuursleden. Punten moeten door ons uiterlijk
1 week voor de schouwdatum ingeleverd worden. Punten die voor 8 juni 2017 bij ons zijn binnengekomen worden met de komende schouw meegenomen.
In 2016 is met belangenvereniging Nieuw-Roden, verkeersouders, gemeente Noordenveld en
dorpsbelangen veelvuldig contact geweest over de invulling van de Esweg. Er zijn diverse vergaderingen tussen partijen geweest om zo te komen tot een acceptabel plan. Uitvoering aanpassing
Esweg is in 2017. Herinrichting Esweg houdt globaal in dat de stippellijn wordt verschoven. De verkeersplateaus bij de kruisingen worden aangepast. Er komen drie chicanes in de Hoofdweg te Roderesch. Bij Nieuw Roden wordt het 30 km gebied uitgebreid.
Wij zijn als dorpsbelangen wederverkoper NLD energie. Voor elk lid van NLD energie ontvangen
wij jaarlijks 75 euro. In 2016 hebben wij 294 euro ontvangen. Dit kunnen we besteden aan duurzame initiatieven die we in de RASdorpen belangrijk vinden. Dit beslissen we samen met elkaar.
Wie heeft een goed idee waaraan dit geld te besteden? Graag zien wij dat meer inwoners lid worden van NLD Energie. Wij hopen dat dan ook veel RAS-inwoners zich aanmelden bij NLD-energie.

Kijk hiervoor op www.noordelijklokaalduurzaam.nl en zoek ons initiatief op! NLD energie via dorpsbelangen RAS. Voorstel Pietje Suurd: eerst sparen, dan kun er later iets meer mee doen.
Abel, infoborden plaatsen bij entree dorpen. Het bestuur neemt deze ideeën mee.
M.b.t. ons glasvezelinitiatief RASopGLAS zijn er in 2016 veel vraagstukken uitgezocht. Er is veel
overleg geweest tussen verschillende (mogelijk samenwerkende) partijen, provincie, andere initiatieven. Toch is voor de start van de aanleg meer nodig dan “even” een schop in de grond.
Bij VerbindDrenthe merkt men dat de mensen die zich voor de breedbandinitiatieven inzetten,
soms tegen zaken aanlopen die nog niet zo simpel zijn. VerbindDrenthe wil de bewonersinitiatieven daar graag in bijstaan en heeft daarvoor een nieuw PlanvanAanpak ontwikkeld. De kern van
dit plan bestaat uit het clusteren van initiatieven en het eenvormig maken van de werkwijze. Dan
kan er sneller en voordeliger gewerkt worden en hoeft niet elk initiatief opnieuw het wiel uit te vinden.
Het nieuwe plan van aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:
 Opstellen netwerkontwerp voor Drenthe en het maken van een business case
 Clustering initiatieven: van 32 initiatieven naar ca 5-7 coöperaties die hun eigen
 financiering aanvragen en een eigen netwerk bezitten.
 Het opzetten van een expertpool met vakkundige mensen die bij meerdere initiatieven ingezet kunnen worden.
 Zorg dragen voor de overkoepelende planning van de aanleg door aannemers en aanbieders.
RASopGLAS is blij met deze ontwikkelingen omdat zij al eerder aangaven nog teveel vraagtekens
te hebben bij de bedrijfsvoering en kennis binnen de huidige mogelijke aansluit coöperaties. Je wilt
naar de achterban toe ook duidelijkheid scheppen en niet terug willen komen op reeds verkochte
abonnementen die achteraf niet juist zijn omdat organisatorisch nog niet alles op orde is. VerbindDrenthe zorgt ervoor dat professionals worden opgeleid om met de beschikbare informatie om te
gaan.
Wiebe: De providers hebben afgehaakt. Daarvoor zijn drie nieuwe gekomen. Deze hebben een
veel hogere snelheid. In juni zijn de kosten bekend. Daarna kunnen we verder en gaan we misschien de grond in. Richting is september. Er zullen voorlichtingsavonden komen. De prijs zal wel
iets hoger worden dan de 60 euro.
Vraag: Waarom zin de eerste providers afgehaakt? Deze zijn afgehaakt omdat er teveel moest
worden geïnvesteerd.
Geertruide: Wordt de mobiele telefonie ook beter? Neen, dit heeft niets met de glasvezel te maken.
De kartrekkers zijn:
Wiebe Kruijer / Mark Bruggenweerth / Michiel Veening / Maarten van der Meer/Sander de Groot /
Dolf Tiggelaar / Jorrit Nijp / 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.
In 2016 is meerdere malen contact geweest met de gemeente over een verkeersremmende maatregel op de Hoofdweg Roderesch. Hiervoor zijn diverse vragenlijsten en een inloopavond voor direct betrokkenen georganiseerd.
RASfeest in juni 2016 was weer een feest. Van donderdag tot en met zaterdag waren er weer tal
van activiteiten en kijken we terug op een geslaagde 3-daagse. De band is door omstandigheden
uitgesteld en kwam terug op 5 november 2016. Tijdens het RASfeest deed Stichting ’t RASpaardje
(voormalige dorpskrant) nog een flinke duit in het zakje en verraste diverse clubjes en verenigingen in ons RASgebied met een financiële bijdrage na het opheffen van deze stichting. Voor het
RASfeest in 2017 is op 2 mei 2017 een bijeenkomst geweest. Vanuit alle dorpen was er vertegenwoordiging, de ideeën zijn geopperd en worden verder uitgewerkt. Wie zou een kleine taak willen
doen tijdens de feestweek? Emailadres en naam doorgeven. Zoals het nu lijkt word de jaarlijkse

fietstocht dit jaar niet meer door de bestuursleden van de ijsvereniging uitgezet. Wie wil de route
uitzetten of kent een leuke route? Een RASfeest zonder fietstocht kan eigenlijk niet!
3. Notulen jaarvergadering 21 april 2016
Geen opmerkingen, verslag is vastgesteld.
4. Jaarverslag 2016 secretaris
Arent neemt het jaarverslag door en wordt vastgesteld.

5. Financieel verslag penningmeester
Pierre Baas presenteert het financieel jaarverslag.
Vraag: hoeveel leden hebben we? Ongeveer 140 huishoudens betalen contributie. We hebben een
tekort van 1000 euro? Is dit een trend? Pierre: Afgelopen jaar hebben veel uitgegeven, dit
verwachten we komende jaren niet. Opbrengst feestweek is naar Rashuys gegaan, ging anders
naar Dorpsbelangen.
Geertruide Verschuuren en Johan Kaspers hebben de kas gecontroleerd.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaat uit Gertruide Verschuure en Johan Kasper. Dies Verschuure deelt
namens Gertruide 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.
7. Verkiezing nieuwe lid kascommissie
Geertruide Verschuure is aftredend. Johan Kasper gaat nog één jaar door als lid. Marga
Hingstman-Hut treedt toe als nieuw lid.
8. Bestuursverkiezingen
Dit jaar zijn 3 bestuursleden aftredend. Dit zijn Arent Anema, Pierre Baas en ik zelf. Om alle 3 het
bestuur te verlaten is wat teveel van het goede. Pierre en ik hebben aangegeven beiden onze
bestuursfunctie met 1 jaar te willen verlengen i.p.v. de gebruikelijke 4 jaren.
Arent heeft aangegeven echt te willen stoppen met zijn bestuursfunctie. Ik vind het erg jammer dat
je onze club gaat verlaten, maar fijn is dat je toch hebt aangegeven betrokken te willen zijn. Arent
gaat zich bezig houden met het updaten van onze communicatielijnen. Denk hierbij aan de
website, facebook/twitter. Kees van Gemert is onze vrijwilliger die nu de beheerder van de website
rasdorpen.nl is en daar voegen we Arent aan toe. Zo hopen we ons communicatiemiddel een
boost te geven. Pierre mag ik jou het woord geven? Pierre spreekt Arent toe en biedt een
afscheidskado aan.
Is er iemand die het leuk vindt onze club te versterken? We zoeken bestuursleden met/zonder
bestuursfunctie.
9. RASvisie
Vorig jaar hebben we een begin gemaakt met de RASvisie. We zijn nu een jaar verder en er is
heel veel gebeurd. Er is een werkgroep gevormd, er zijn huiskamergesprekken gevoerd, alle
punten zijn gebundeld en uitgewerkt maar hoe verder?
Omdat de werkgroep uit 14 personen bestaat, blijkt dat iedereen een andere schrijfstijl heeft. Om
de RASvisie in 1 stijl te krijgen is Merle van der Kooi bereid gevonden de RASvisie tekstueel in
een goed jasje te gieten. Het streven is voor de zomervakantie de RASvisie klaar te hebben. Ieder
vast woonadres in RAS ontvangt dan een exemplaar. Na de pauze kunt u kijken cq. luisteren naar
een presentatie van de RASvisie tot dusver. Uiteraard is dan ook gelegenheid tot het stellen van
vragen.

10. Rondvraag w.v.t.t.k.
Pietje: hoe zit het met de verzekeringen? Monica zal de polis op de website zetten. Activiteiten in 't
Rashuys zijn via de polis van 't Rashuys verzekerd. Verder is de WA van personen ook leidend.
Abel: communicatiekastje in Roderesch. En andere kastjes in de andere dorpen. Er moet een brievenbus komen, iets voor Arent, in overleg met Rashuys?
Marga: ontwerp RAS visie, moet dat gratis of wordt dat betaald? Zij kent iemand die dat misschien
wel wil doen.
Wiebe: er is een schrijven binnen gekomen van de gemeente. Er worden enkele buslijnen en bushaltes opgeheven. Er verdwijnen twee haltes: Alteveer (ijsbaan) en bij Camping Dorado. Enkele
bushaltes worden opgeknapt. Lijn 86 wordt opgeheven. De andere lijnen gaan vroeger rijden, nu
twee keer per uur een bus. Belbus wordt een vaste lijn verbinding. Ondanks inleveren van twee
haltes worden we wel beter bediend. Je kunt zienswijze indienen bij het OOV buro.
PAUZE
De volgende onderwerpen worden besproken: RASvisie en bloemendames.

Roderesch, 9 mei 2017
Arent Anema
secretaris

