Secretarieel jaarverslag Dorpsbelang Klijndijk 1 okt. 2021 tot 30 sept. 2022


Bestuur
In de afgelopen bestuursperiode bestond het bestuur van Dorpsbelang Klijndijk uit de volgende personen: Esther Bos, Annemieke Kaspers (penningmeester), Ria Muller, Albert van Wijk en Ruby Velds. Marleen Claessens blijft aan als notuliste vanuit vorig bestuur en we zijn haar hier heel dankbaar voor. Volgens het rooster van aftreden treedt af en is niet herkiesbaar:  
Albert van Wijk. 
 
Financiën 
Het financieel jaarverslag 2020- 2021 laat zien dat het jaar positief is afgesloten. De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en is er decharge verleend. Voorstel is om de contributie voor 2021/ 2022 te handhaven zoals deze was: € 5,00 per lid en € 2,00 voor de speeltuin. 

- Tekort bestuursleden
Het bestuur kampt met een onderbezetting, er is een gebrek aan bestuursleden. Volgens de statuten, artikel 9.1, staat dat het bestuur (minimaal 5 en maximaal 9 leden) uit zijn midden een dagelijks bestuur kiest dat bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Hiervoor zijn niet voldoende mensen beschikbaar. Dit zal een focuspunt in 2023 zijn voor het nieuwe bestuur. 

- Bereikbaarheid van onze leden
Graag zou het bestuur beschikken over de emailadressen van de leden om hen beter te kunnen bereiken. Dit is toegevoegd op het nieuwe formulier dat gebruikt wordt voor het inschrijven van nieuwe inwoners. We hebben een oproep geplaatst voor het opgeven van email adressen in de PN maar hierop is minimaal gereageerd. Er is een plan voor het aanschaffen van een losse telefoon waarop men het Dorpsbestuur kan bereiken.

- Werkgroepen en huidig bestuur
Het huidige bestuur is helaas niet in staat om ook zelf in iedere werkgroep plaats te nemen. Hiervoor zijn er simpelweg te weinig bestuursleden en tijd. Gelukkig zijn er betrokken bewoners die namens Dorpsbelang Klijndijk wel deelnemen en dit dan doorkoppelen. Op deze wijze doen we ons best om overal bij betrokken te blijven. Vraag is wel hoe lang deze betrokken bewoners nog bereidt zijn deze taak op zich te nemen. Ook dit is een focuspunt voor het nieuwe bestuur, hoe verder in 2023?

- WBTR
Om te voldoen aan de WBTR dienen we onze statuten wijzigen. In onze jaarvergadering vragen we hiervoor toestemming. Een overige wens is het aanpassen van de looptijd van het boekjaar, deze wordt gewijzigd naar Januari - December. Wegens drukte bij de notaris zal een officiële statutenwijziging pas in 2023 plaatsvinden. Een concept kopie van Handboek Goed Bestuur zal ter inzage liggen bij de vergadering.   

- Digitaal dorpsbezoek
Vanwege de corona maatregelen kon het geplande fysieke dorpsbezoek aan Klijndijk niet doorgaan. Hierdoor heeft het dorpsbezoek digitaal plaatsgevonden via een Teams-vergadering.
In juni 2021 heeft Dorpsbelang Klijndijk een brief geschreven gericht aan het gemeentebestuur. In de brief uit Dorpsbelang hun bezorgdheid over de ontwikkelingen en leefbaarheid van Klijndijk. Een aantal punten uit de brief zijn besproken en wethouders hebben gereageerd.
Voornaamste punten waren de communicatie naar het dorp, de situatie omtrent het verkeer en de status van het huurbestand. Hierbij is gevraagd of de gemeente kan zorgen voor betere communicatie naar de inwoners van Klijndijk? Voor veel burgers zijn er onduidelijkheden over de nu gegeven informatie. Een actualisatie van het Ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage, hoe kun jij als bewoner deze informatie wegen en ook begrijpen wat deze zaken kunnen gaan inhouden?  
Klijndijk heeft een terugloop in het aantal huurwoningen. Er worden huurwoningen gesloopt en op de planning staan vernieuwingen. Woonservice zal zelf huurders moeten inlichten wat waar van toepassing is. Dorpsbelang Klijndijk is welwillend om mee te kijken naar de plannen en de mogelijkheden.
Ook gingen we, uiteraard in op het gerealiseerde versmallingsstuk/30 km-plein van de Melkweg. Het stuk is te breed en onoverzichtelijk. Het lijkt nu of het te ruim is opgezet en het oversteken is er niet beter op geworden, maar gevaarlijker. De verkeerscommissie heeft een rapport aangeboden maar het voelt of er niet naar gekeken is. Ook hierin missen we een heldere communicatie vanuit de gemeente. De uiteindelijke realisatie en het oorspronkelijke plan liggen mijlenver uit elkaar. Dat het samen met Klijndijk bedacht is, zoals Nienke Houwing steeds benadrukt wordt in ons dorp toch echt heel anders beleefd.  

- Wijkagent
Het contact met de wijkagent verloopt soepel. Er is een overleg geweest waarbij een aantal zaken zijn besproken. 
Het eerst benoemde punt was het drugsdealen rondom de oude school (bij de pannakooi). Hiervan is de politie op de hoogte en er zijn een toenemend aantal meldingen gekomen over dealen op deze locatie. Politie is, in samenwerking met Toezicht, met grote regelmaat controles gaan houden. Graag krijgt de politie kentekens door zodat dit kan bijdragen aan dossieropbouw. Het wordt niet verstandig geacht om hier zelf op af te stappen i.v.m. eerdere conflicten en de personen in kwestie worden omschreven als gevaarlijk. Wanneer hiervan sprake is, meteen 112 bellen. 
Tweede punt hierbij was asociaal en sloopgedrag. In gevallen van sloopgedrag zoals meerdere malen waargenomen binnen de vernieuwde speeltuin moet er direct bij waarneming de politie gebeld worden zodat deze men op heterdaad kan betrappen. Bij meerdere meldingen van slopen kan er dan een profiel worden opgebouwd en kan de politie een plan van aanpak maken. Bij situaties waarbij vuurwerk of drugs en drank gepaard gaan moet er 112 gebeld worden.
Gevaarlijk rijgedrag op de Melkweg en Hoofdstraat wordt weer opgepakt met reguliere controles. Hierbij gaat men ook kijken naar controles m.b.t. landbouwvoertuigen, ook is er aangegeven dat het kan helpen om meldingen van vervelend rijgedrag te melden bij VVN.

- Woonservice
De plannen van Woonservice voor Klijndijk zijn dat alle huurwoningen binnen hun bestand moeten verduurzamen. Er zou na de zomervakantie gestart worden aan de Melkweg, huidige huurders vertrekken na de zomervakantie. Wanneer er concrete informatie is over de plannen en aanpak kan er iets geplaatst worden in de PN vanuit Woonservice om op deze wijze, na de huurders, ook het gehele dorp op de hoogte te stellen van wat er gaande is en wat er gaat gebeuren. Tot op heden is hier nog geen gebruik van gemaakt. Verdere communicatie is er nog niet omdat Woonservice nog druk bezig is met het plannen en aangeeft hierbij aan te lopen tegen gebrek aan personeel en kostenstijging van producten.

- AED
Jeroen Zomers heeft de vervanging van de kast van de AED op zich genomen. Capfun heeft zelf een AED maar die ligt binnen en is niet aangemeld bij Hart Veilig. Dorpsbelang Klijndijk heeft Capfun gevraagd deze beschikbaar te stellen en aan te melden bij Hart Veilig opdat hij voor iedereen en altijd beschikbaar is, dan zijn de vrijwilligers ook op de camping sneller ter plaatse. Tot op heden is dit niet gelukt.  

- Vrijwilligerswaardering
In September hebben we vanuit Andes een hele lijst van bonnen mogen ontvangen om deze te verspreiden onder onze vrijwilligers. Deze kunnen t/m november 2022 gebruikt worden bij diverse horeca gelegenheden binnen de gemeente Borger Odoorn.

- Club support
De Rabobank geeft een financiële ondersteuning aan verenigingen en clubs met hun Club Support actie. Hierbij mogen alle leden van de Rabobank die 12 jaar en ouder zijn op 3 verschillende verenigingen en/of clubs een stem uitbrengen. Dit hebben we kenbaar gemaakt in de PN en het stemmen kon van 5 september t/m 27 september 2022. 

- Nalatenschap J.J Jalving
Dorpsbelang Klijndijk heeft een brief ontvangen van een notaris. Hierin werd geschreven dat we een bijdrage uit de nalatenschap van de in Klijndijk geboren en getogen schilderes Janny Jalving mochten ontvangen. We hebben een bericht hierover in het PN gezet met de vraag na te denken over een goede invulling hiervan die haar naam eer aan doet. Tot op heden hebben wij geen ideeën ontvangen, we zullen als bestuur ons gaan beraden wat een mooie invulling kan zijn. 

- Containers
Vanaf 1 Januari 2023 verandert de afvalinzameling binnen de gemeente, straks worden grijze containers 1 keer in de 6 weken geleegd. Er zijn 4 inloop en meedenk avonden geweest waarbij inwoners een voorkeur konden geven over een locatie. In Klijndijk worden ze aldus aan de Wanstraat geplaatst en vanuit Dorpsbelang spelen we binnengekomen informatie door naar omwonenden zodat deze op de hoogte zijn van de werkzaamheden binnen hun omgeving. 
Het “pleintje” wat gaat ontstaan bestaat uit een pmd, luier en restafval container. Met Postnl hebben wij overlegd en deze gingen akkoord met het verplaatsen van de brievenbus zodat ook deze aansluit op het plein. Dorpsbelang gaat kijken hoe we dit in de toekomst kunnen aankleden door het toevoegen van bijv. beplanting.

- Nieuwe Inwoners
Dorpsbelang Klijndijk gaat langs bij nieuwe inwoners om deze te verwelkomen binnen het dorp en om te vragen of men lid zou willen worden. Hierbij worden de zaken besproken waar Dorpsbelang Klijndijk zich mee bezighoudt. Dit doen we door aan de deur te gaan wanneer het duidelijk is dat men de woning hebben betrokken. Ook krijgt men verschillende boekjes waarin informatie is te vinden over het drop en wandelroutes aangeleverd door de werkgroep Ommetjes samen met een klein presentje.

- Visite gebiedswethouder Zwiep
In het Coalitieakkoord Samen denken & Samen doen van 2022-2026 is afgesproken te gaan werken met 4 Gebiedswethouders. Voor Klijndijk is dit Henk Zwiep. We hebben inmiddels kennisgemaakt en onze zorgen over ontwikkelingen in onze omgeving kenbaar gemaakt. Terugloop in bestuursleden, terwijl we extra verantwoordelijkheden krijgen, zoals het Dorpsbudget. De wijzigingen vanwege de WBTR. Dit zal ook in andere dorpen spelen, we zouden graag zien dat er mogelijkheid komt om als organisaties samen te komen, wellicht samen te werken.  


Verslagen werkgroepen 1 okt. 2021 tot 30 sept. 2022
 
4 mei Comité
10 april 2022 
Uitgestelde opening gerenoveerde onderduikershol en benaming fietspad tot het H.R. Westerinkpad met korte herdenking.
In het kader van 75 jaar vrijheid wilden wij voor deze herdenking de familie van de onderduikers en leden van het verzet/ de Zefatgroep en de initiatiefnemers van het Monument uitnodigen voor de herdenking. Vanwege Covid 19 is deze verplaatst naar 10-04-2022 en is gecombineerd met de benaming van het fietspad tot het H.R. Westerinkpad.
Activiteiten die hebben plaatsgevonden: verzamelen in ‘Ons Dorpshuis’ in Valthe, herdenking gerenoveerde onderduikershol en onthulling benaming fietspad, terug naar ‘Ons Dorpshuis’ in Valthe. Het was een zeer geslaagde middag.
4 Mei Herdenking - Vier Mei Comité Valthe-Klijndijk
Comitéleden: Jan-Dick van Wijk, Henk van der Veen, Nicole Huls van Rooij en Anita Mensing-Westerink
   
Jaarverslag ‘De schone Ziektak’

De werkgroep is in 2022 3x bij elkaar geweest voor overleg en wel op 18 januari, 10 maart
en 16 juni 2022. Helaas is de vergadering van 27 oktober jl komen te vervallen. 
Hiervoor wordt op korte termijn een nieuwe afspraak gepland.
Daarnaast heeft een delegatie van de werkgroep op 01 februari 2022 een rondje Zietak gelopen met Antoon Huis in ’t Veld, groenbeheer Vechtstromen, om het belang van de begroeiing en de diversiteit van de Flora en Fauna te bespreken.
Hierop zou een vervolgafspraak met o.a. Annemieke Bos en Margriet Blokzijl gemaakt worden om samen de wensen van de begroeiing en het snoeien door te nemen. Dit heeft nog niet plaatsgevonden.
Op donderdag 10 maart jl. zijn de voorlopige resultaten van de lopende onderzoeken van het waterschap en de gemeente gepresenteerd.
Deze bijeenkomst was op de werklocatie van het waterschap in Sleen.
Bij het slibonderzoek is de Zietak in 2 gedeelten verdeeld. 500 meter vanaf de zuivering naar voren en de voorste 150 meter. Uit de metingen blijkt dat de eerste 500 meter 20 tot 35 cm slib bevat en de rest 70 cm tot 1 meter. Dit gedeelte wordt uitgebaggerd.
Het slib zou met het oog op de milieunormen op de kant gestort mogen worden maar de afspraak is dat het naar een depot wordt afgevoerd. 

Geplande werkzaamheden najaar 2022.
Er zullen na het baggeren periodieke metingen worden verricht door het waterschap.
Stankmeldingen worden door de werkgroep in een logboek bijgehouden.

Riool video inspectie.
De beelden lieten een schoon rioolstelsel zien, geen wortels of andere obstakels in de buizen.
Stelsel is vanaf de Zietak tot aan de Melkweg in beeld gebracht. 
Verder onderzoek wordt ingesteld waarbij er minimaal een half jaar metingen zullen worden verricht. 
De gemeente is bezig met een regenwaterstructuurplan voor Valthe. Dit is voor Klijndijk van belang omdat het riool van Valthe via Klijndijk naar Sleen gaat. Hoe minder hemelwater er op het riool komt hoe kleiner de kans op overstort.
In het overleg van 16 juni is gemeld dat de Wavin met een pilot in Klijndijk wilde beginnen met een nieuwe monitoring van de werking van het rioolstelsel omdat het vermoeden bestaat dat de stuwkleppen in de riolering niet goed werken. Stand van zaken op dit moment nog onbekend.
Erik Wellen

Jaaroverzicht werkgroep Ommetjes 2022

Een overzicht van onze acties en werkzaamheden over 2022. Wat hebben we allemaal gedaan en gerealiseerd. 
Personele zaken; geen wijzigingen in de personele bezetting van de werkgroep. De huidige groep bestaand uit; Albert van Wijk, Jan van der Mark en Arie de Goede.
Gelukkig kan de werkgroep nog steeds een beroep doen op een grote groep vrijwilligers als er fysiek werk verricht moet worden. Denk daarbij aan het regelmatig onderhoud aan de 4 wandelroutes, de snipperpad actie en het educatieve pad in februari in het Zietakkenbos.
Het regelmatig onderhouden van de 4 wandelroutes in Klijndijk e.o. Dat betekent; sommige paaltjes herplaatst, andere dieper gezet en weer andere uit het hoge gras tevoorschijn getoverd. Snoeien op de routes waar nodig.
De picknickbank bij De Es is opnieuw geplaatst, plek was overwoekerd en de bank was verzakt.
Daarnaast met regelmaat een visuele inspectie uitvoeren en reageren op signalen van opmerkzame dorpsgenoten.
Het informatiebord in de Abri opnieuw geplaatst (was verwijderd i.v.m. nieuwe dienstregeling openbaar vervoer). 
Opmerking: De wegwijzer is eindelijk door SBB bij de kijkwand geplaatst.


Verslag werkgroep Verkeer (Melkweg)
De verkeerscommissie Melkweg heeft de situatie rondom de Melkweg veelvuldig onder de aandacht gebracht. Eind 2021 was de herinrichting klaar. Er is onderzoek gedaan naar de gevolgen van de herinrichting d.m.v. een enquête vanuit DBK en een rapport van de verkeersdeskundige van VVN. Resultaat enquête:
	 Melkweg ziet er mooier uit

 Wegdek Melkweg maakt minder lawaai
 Oversteek pleintje (30 km. zone)  wordt als fors onveilig  ervaren
Oversteek camping is erg onveilig

Het verkeerskundig rapport van de VVN geeft aan dat de aansluiting – kruising Visserstraat/Melkweg naar het bos onveiliger is. Mede vanwege de onduidelijkheid ter plekke voor elkaar kruisend verkeer.
23 jan. 2022 is er een informatieve inwonersbijeenkomst geweest over de resultaten van de herinrichting, de uitslag van de enquête. Besloten werd om te blijven proberen de veiligheid op de Melkweg te vergroten en de wens om over de hele Melkweg de 30 km. limiet ingevoerd te krijgen. Ook is er een groepje  “Verfraaiing Melkweg” (stimuleren rustig rijden door verfraaiing Melkweg) gestart onder verantwoordelijkheid van de verkeerscommissie. 
Verzoeken vanuit de verkeerscommissie om met de verantwoordelijk wethouder om tafel te gaan en te spreken over de geconstateerde onveiligheden- enquête  en verkeerskundig rapport VVN over  de Melkweg werden niet gehonoreerd. Dit verzoek is afgewezen door het toenmalig  bestuur en de politiek. Standpunt vanuit de politiek gaf aan dat de werkzaamheden conform de wensen/besluit raad was uitgevoerd en een gesprek niet nodig werd geacht. Eind oktober is er een oriënterend gesprek geweest met de nieuwe wethouder; hij stond hier wel open voor.


Metingen
Eind 2021 zijn er door de gemeente op verzoek van DBK metingen uitgevoerd. De uitkomsten werden als onvoldoende betrouwbaar gekwalificeerd. Okt. 2022 zijn er weer metingen verricht om de aantallen/gewicht en snelheid te meten. Ook om te  zien of na ingebruikname van de nieuwe afslag er een toename van het verkeer te zien is. 
Op de Melkweg zijn ook metingen verricht d.m.v.  snelheidsdisplays. Hiervan zijn een aantal door de gemeente aangeschaft en inzetbaar in de hele gemeente. De meeste chauffeurs hielden zich aan de snelheid; ook een fors aantal reden veel te hard. Max. gemeten snelheid was 126 km.
Ook is er meegedaan aan een lasergunactie  van VVN, een landelijke laseractie. De meerderheid hield zich aan de snelheid, een aantal reed fors te hard. De lasergunploeg was wel erg zichtbaar; dit jaar wordt er nogmaals zo’n actie gehouden, maar dan minder zichtbaar. 



Verkeerswerkgroep Regio
Namens DK nemen Jan Koopman en Cor Hogenkamp deel aan  de regionale verkeerswerkgroep Zuidelijke dorpen. Deze groep overlegt  periodiek.
Doel:  belangen/wensen van de bewoners (DK’s) bij toekomstige regionale plannen meenemen en laten beoordelen door de bewonersorganisaties. 
Er is een notitie geschreven: “Varianten oost-westverkeer zuidkant gemeente”. Hierin is de verwachting uitgesproken dat in het verkeersbeleid voor de komende jaren een goede balans wordt gevonden tussen de Kernopgaven veiligheid en leefomgeving GVVP.   Momenteel is de verkeerswerkgroep bezig met hun visie en uitgangspunten bespreekbaar te maken bij bestuur gemeente en de verantwoordelijke politiek vertegenwoordigers. Er wordt gestreefd naar 30 KM limiet binnen de bebouwde kom tenzij sneller nodig de standaard in te stellen.  

Focusgroep
DK is ook vertegenwoordigd in de Focusgroep N34. Er wordt gewerkt aan een mogelijk gedeeltelijke verdubbeling van de N34. Kenmerken in de omgeving van de N34 worden in kaart gebracht om te weten waar  rekening mee gehouden moet worden. Voor de 16 alternatieven wordt een MER-rapportage N34 (milieueffectrapportage) opgesteld. Zodat de milieueffecten per alternatief in beeld zijn en er uiteindelijk een voorkeursvariant gekozen wordt. 
Om deze kenmerken in beeld te brengen zijn er focusgroepen samengesteld.  De focusgroepen bestaan uit mensen van de provincie Drenthe en verschillende gemeenten. In een focusgroep denk je mee over de specifieke kenmerken in het gebied. Vraag is: wat voor effect hebben de 16 alternatieven op het milieu?  is gericht op alle alternatieven en niet wel of niet verdubbelen van de N34. 
Het tracé is in gebieden verdeeld en daaraan gekoppeld  (vijf) focusgroepen. Per deelgebied wordt er ingezoomd op het tracé. De groepen komen incidenteel bij elkaar. 
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Jaar verslag speeltuincommissie 2021/2022

De Speeltuincommissie bestaat uit de volgende leden :
Voorzitter : Jesper Piek
Secretaris : Marcel van klinken
Penningmeester : Peter Rondhuis 
Leden : Martin Kort , Steve Hegen , Michel Huls

Na een aantal bijzondere jaren vanwege Covid-19 hebben we dit jaar de speeltuin feestelijk kunnen openen voor het dorp . Dit betekende helaas ook het afscheid van de oud leden : Arjen van der Veen , Johan Koops , Andries van Veen en Marcel van Klinken .

De taken zijn als volgt verdeeld : 

Voorzitter : Jesper Piek
Secretaris : Martin Kort 
Penningmeester : Peter Rondhuis . 
Peter is inmiddels verhuisd naar Odoorn maar wil nog wel tijdelijk de functie op zich nemen tot er iets anders geregeld is . 

Er is een schaduwdoek geregeld in samenwerking met dorpsbelang en deze gaat komend voorjaar geplaatst worden . 
In dit jaar hebben we ook onze eerste speeltuin dag georganiseerd met een groot springkussen . Het was een drukke maar vooral een leuke dag. 

De speeltuin wordt regelmatig door één van de leden gecontroleerd. Hierbij wordt gelet op eventuele gebreken aan de speeltoestellen en de staat van het speelterrein in zijn algemeenheid. Tevens wordt de prullenbak regelmatig geleegd. Eventuele gebreken worden in de logboeken van de betreffende speeltoestellen bijgehouden.
De speeltuincommissie houdt in het voorjaar, de zomer en in het najaar extra uitgebreide controle m.b.t. de speeltoestellen en het terrein. Daarbij worden de toestellen schoon gemaakt, het zand wordt geëgaliseerd, de graskanten worden afgestoken en eventuele obstakels worden van het terrein verwijderd.

Dorpsbelang zorgt voor het innen van de donateur gelden. De commissie staat ook vermeld op de site van dorpsbelang. De jaarlijkse gemeentelijke subsidie is weer verstrekt. Het financiële jaarverslag is opgemaakt en goedgekeurd . Dit is in te zien bij ondergetekende en de penningmeester van Dorpsbelang 

Namens de speeltuincommissie.

Jesper Piek


