
Jaaroverzicht Bestuur 2017 

 

Jaarvergadering  
Op 17 februari 2017 vond de jaarvergadering over het bestuursjaar 2016 In de Brinkhof. De notulen 

hiervan treft u hierboven aan vanaf pag. 5. 
 

Bestuurssamenstelling 

Mw. Ineke Molenaar is gekozen als bestuurslid. Hiermee wordt voldaan aan het Huishoudelijk 
Reglement, dat bepaalt dat het bestuur tenminste vijf leden heeft. Lopende het jaar werd duidelijk, 

dat we uit moesten kijken naar een nieuwe penningmeester want Luitzen heeft zijn huis in de 
Oosterduinen verkocht. De oproep om een opvolger leverde een positieve reactie op, maar door 

medische omstandigheden zag deze kandidaat zich genoodzaakt zijn kandidatuur weer in te trekken. 
Uiteindelijk heeft het bestuur dhr. Herman Veluwenkamp bereid gevonden om een bestuursfunctie te 

aanvaarden, resp. Luitzen op te volgen als penningmeester.  

 
Intern overleg 

 Het bestuur vergadert in een maandelijkse frequentie volgens een vaste agenda. Daarnaast vindt 
overleg plaats met de diverse commissies (communicatie, wegen, glasvezel, lief en leed).  

 Veelvuldig overleg vindt er plaats met onze bestuursadviseur Rob Kuipers m.b.t. bestuurlijke 

kwesties. Communicatiezaken wordt besproken met de communicatieadviseur Hein Bloemink.  
 Contact is er geweest met Michiel van Pelt, die over expertise beschikt inzake vereveningskwesties. 

Dit komt aan de orde in de Expeditie Norgerduinen. Michiel is voor het bestuur beschikbaar als dit 
aan de orde komt.  

 
Extern overleg 

In het kader van het project Wij Maken het Mooier is een tweetal plannen tot stand gekomen: 

Een brandveiligheidsplan in de vorm van een ‘praatprent’; 
Een ontwerp op structuurniveau van de herinrichting van de entrees; 

Over beide projecten is intensief gecommuniceerd via onze website en/of e-mail en/of papier. Voorts 
is er op 29 september 2017 een bijzondere ledenvergadering gehouden, waarop beide projecten zijn 

besproken. Tijdens deze vergadering is ook stil gestaan bij de betekenis van het project Vitale 

Vakantieparken voor ons gebied. 
 

 Met het oog op de verdere realisering van beide projecten vindt nog overleg plaats met Frank Hart 
van Natuur en Milieufederatie Drenthe, ondermeer met het oog op een nieuwe subsidieaanvraag.  

 In het kader van de Expeditie Norgerduinen heeft het bestuur de symposia en de diverse 

terugmeldingen bezocht. Het bestuur heeft een actieve rol vervuld in het tot stand komen van het 
visiedocument Expeditie Norgerduinen. Onze eigen toekomstvisie ‘Oosterduinen, daar wil ik 

(ver)blijven!’ vormt er onderdeel van. Overleg is er geweest met de projectleider (Janine 
Hogeman) en wethouder Henk Kosters. 

 Het bestuur én het glasvezelteam hebben deelgenomen aan diverse zgn. netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd door de gemeente Noordenveld, waarin toerisme en recreatie het thema vormen. 

 Binnen het kader van onze corebusiness om een glasvezelnetwerk in de Oosterduinen te realiseren 

hebben het bestuur en het glasvezelteam deelgenomen aan verschillende, door VerbindDrenthe 
georganiseerde masterclasses en andere bijeenkomsten. Voorts aan een tweetal 

Rondetafelbijeenkomsten georganiseerd door de provincie Drenthe. Intensief contact is er met Jan 
Hut, adviseur vanuit VerbindDrenthe. 

 Frequent overleg vindt plaats met de St. WiN (Welzijn in Noordenveld), onder meer n.a.v. een 

burengerucht in het bos.  
 In het kader van de handhaving heeft overleg plaatsgevonden met de afdeling handhaving van de 

gemeente.  
 Frequent is er contact met de wijkagent dhr. Theo Vrijs. 

 


