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 Commissie Brandveiligheid (CB) 
De CB is niet bijeen geweest. Er was een (enthousiaste) kandidaat die zich echter heeft 

teruggetrokken. De vorming en uitwerking van beleid is nu ondergebracht in het project Wij Maken 
het Mooier. De in de ALV besproken dilemma’s worden meegenomen. Door toekenning van 

subsidie kan hieraan uitvoering gegeven worden in het voorjaar van 2017. 

 
 Commissie Wegen (CW) 

 De CW is evenmin bij elkaar geweest, maar de werkzaamheden gaan onverminderd door. Tijdens 
de ALV zijn de dilemma’s waar de CW mee te kampen heeft uitgebreid besproken. Een verslag 

ervan treft u aan op pag. 8 e.v. in deze nieuwsbrief. Vanaf mei 2016 zijn de volgende 
werkzaamheden verricht: 

 Voor de zomervakantie zijn alle doorgaande wegen door wegenmeester Henk Vos nagelopen en 

wordt indien nodig onderhoud gepleegd. Het gaat om de Middenweg, Voorsteweg, 
Kastanjelaan, Zonnelaan,  Alicelaan, Meerlaan, Hertenpad, en Grote Kampweg. Het was dit jaar 

in hoofdzaak schaven en egaliseren, omdat geen zwart puin gebruikt mocht worden. 
 Zomer snoeiwerk aan de Middenweg, Trafopad, Kastanjelaan, Zonnelaan A 50—A70, 

Hertenpad, met hulp van o.a. Geert Holt , Martijn Rooske en Albert Koele. 

 Voorzover dat mogelijk was, vaak met veel kritiek maar tegelijkertijd ook met hulp van 
aanwonenden werden de Grote Kampweg, Alicelaan en de Meerlaan bijgewerkt. Hier moet nog 

veel gebeuren van het vellen van bomen, stobben rooien, hagen versmallen, bochten 
aanpassen, e.d.  

 In de herfstperiode zijn de grote gaten in de wegen opgevuld met beton- en/of 
kalkzandgranulaat: Middenweg, Grote Kampweg, Mezenlaan, Trafopad, Voorsteweg, Zonnelaan, 

Kastanjelaan en de Alicelaan.  

 Henk Vos heeft met de fam. Schaafsma aan de Alicelaan een uitgebreid gesprek gehad over het 
onderhoud van de Alicelaan. De Alicelaan en het bosgebied zijn doorgelopen en besproken. 

Volgens de bewoners zou er door de vereniging geen onderhoud aan de Alicelaan gepleegd 
worden, maar Henk Vos heeft hen van het tegendeel kunnen overtuigen. Frequent gaat de 

wegenmeester de Alicelaan om te kijken of onderhoud gewenst is, al wordt dit niet door 

iedereen opgemerkt. Doordat de aanwonenden onder leiding van de fam. Schaafsma tot nu toe 
zelf veel onderhoudswerkzaamheden verrichtten, hoefde Henk Vos niet veel bij te werken. De 

fam. Schaafsma heeft te kennen gegeven, dat het hun soms teveel wordt. Waar mogelijk, en 
voorzover het budget het toelaat, zal de vereniging bijspringen, zo is afgesproken. Dit zal 

steeds in onderling overleg plaatsvinden. Dhr. Schaafsma zegde de wegenmeester toe om 

bewoners van de Alicelaan voor te vereniging te willen interesseren.  
 

 Commissie Technische Zaken (CT) 
Na de zomervakantie kwam de CT bijeen in Z1. Daar is afgesproken dat een nieuwe bespreking 

zou plaatsvinden, nadat er offertes binnen zijn voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. 
Ondertussen draait het glasvezelteam op volle toeren. Er zijn zeer veel bijeenkomsten waar het 

glasvezelteam, Hans van der Biezen en Joop Deuling, bij aanwezig zijn, doorgaans vergezeld door 

Wim Koster en Albert Koele: bewonersinitiatieven, Verbind Drenthe, Coöperatie Glasvezel Noord, 
de gemeente, voorlichtingsbijeenkomsten in o.a. Pesse, gesprekken met glasvezelbedrijven, een 

rondetafel bijeenkomst in het provinciehuis, enzovoort. Met regelmaat wordt verslag gedaan van 
de stand van zaken in het glasvezelproject, zowel via e-mail als de website.  

Veel werk gaat zitten in het beantwoorden van vragen die via e-mail binnenkomen, het bijhouden 

van de administratie van deelnemers en/of het up to date houden van een database.  
In de zomermaanden heeft een team bestaande uit het glasvezelteam aangevuld met Kitty Prins 

een promotieronde gemaakt door het gehele gebied. Alle woningen in zowel de Oosterduinen als 
de Langeloërduinen zijn bezocht.  

Met succes is bij de provincie subsidie aangevraagd voor de vraagbundeling. Deze is na de zomer 
een nieuwe fase ingegaan: spandoeken, mailings, You Tube filmpjes, etc. De vraagbundeling 

wordt afgesloten met een flyer die huis aan huis zal worden verspreid.  

Zodra de offertes binnen zijn – toegezegd was voor de jl. Kerstvakantie – komt de CT weer bijeen 
om het vervolg van de campagne te bespreken.  

 



 Commissie Communicatie (CC) 

Op 28 augustus is de CC bijeen geweest. Ondermeer is de website geëvalueerd. Een reeks van 

afspraken is gemaakt waaraan de rest van het kalenderjaar is gewerkt. Een belangrijke mijlpaal is 
het verschijnen van het inspiratieboekje geweest, dat zowel in- als extern is verspreid. De 

ontwerper ervan is Hans de Jong, die eveneens verantwoordelijk is voor de huisstijl en het logo. 
Ook in het kader van het glasvezelproject is Hans de vormgever van het voorlichtingsmateriaal.   

In de persoon van Hein Bloeming voert de CC in opdracht van  het bestuur veel tekstopdrachten 

uit. De CC kan voorts gebruik maken van de diensten van Lydie Kleine als huisfotograaf. Het is de 
bedoeling om vaker een nieuwsbrief op te stellen. 

 


