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 Commissie Brandveiligheid (CB) 
De taken van de CB zijn overgenomen door het bestuur, wat geresulteerd heeft in het 

brandveiligheidsplan. De uitvoering ervan dient thans gecoördineerd te worden. Om dit mogelijk 
te maken hoopt het bestuur in aanmerking te komen voor subsidie.  

 

 Commissie Wegen (CW) 
 Er blijven misverstanden bestaan over de  verantwoordelijkheden voor het onderhoud van de 

wegen. Hierover is ook weer in 2017 met de leden gecommuniceerd.  
 De CW is in het afgelopen jaar onder leiding komen te staan van Joep Ferwerda. Het bestuur wil 

het onderhoud van de wegen anders organiseren. Heeft u een onderhoudsvraag, overleg dit dat 
met uw directe buren. Er wordt toegewerkt naar een systeem met wegenmeesters, die de ogen en 

oren vormen voor de CW. Die meldt dit bij Joep, bijv. via wegenonderhoud@oosterduinen.nl  

 Joep wordt hierbij ondersteund door Joop Deuling, dus hem kunt u ook benaderen. Uw melding 
vormt dan aanleiding voor ons om contact op te nemen met Henk Vos. Hij zal met u overleggen 

over het gewenste onderhoud en daaraan vervolgens uitvoering geven. Zo is bijv. onlangs de 
Alicelaan aangepakt, tot grote tevredenheid van de eigenaren. Auke Schaafsma fungeert voor deze 

weg als wegenmeester, en vormt in die hoedanigheid de ogen en oren voor de vereniging. Dit lijkt 

op het model van de ‘ijsmeesters’ van de Elfstedentocht. 
 Van belang is dat de wegenmeester met de direct betrokkenen bespreekt wat voor vulmateriaal 

acceptabel is. Zou dat bijv. (gifvrij) asfaltgranulaat kunnen/mogen zijn? Alleen met instemming van 
de eigenaren zal dat gebruikt kunnen worden, anders niet. Het is vooralsnog niet de bedoeling om 

structureel met asfaltgranulaat te werken, maar om te voorzien in de eerste noden is het prima 
bruikbaar, betaalbaar bovendien.  

 Met de Boermarke vindt constructief overleg plaats over het onderhoud van de Markewegen. Het is 

evenwel duidelijk, dat een structurele oplossing gezocht moet worden binnen het kader van de 
Expeditie Norgerduinen. Ons eigen brandveiligheidsplan voorziet hierin en is opgenomen op de 

projectenlijst van de Expeditie.  
Hetzelfde geldt voor de herinrichting van de entrees. Door de aanhoudende regelval in het najaar, 

en de slechte wegomstandigheden, is de CW in spoed bijeengekomen op 20 december 2017. Dit 

vormde ook aanleiding voor nader overleg met de gemeente. Zodra de weersomstandigheden het 
mogelijk maken, zal de gemeenteonderhoud plegen aan hun deel van de Voorsteweg. 

 
 Commissie Technische Zaken (CT) 

 Ook in 2017 maakte binnen de CT het glasvezelteam overuren. Het komen tot een rendabele 

businesscase vormde de taakstelling in 2017. Mede door ontwikkelingen binnen VerbindDrenthe 
kon dit doel nog niet worden gerealiseerd. In dit kader heeft een inventarisatie plaatsgevonden 

van eigenaren, die de aanlegkosten in één keer zouden willen en kunnen voldoen. Dit versterkt 
onze positie om geld te kunnen lenen.  

 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, 

VerbindDrenthe, Coöperatie Glasvezel Noord, de gemeente, tal van voorlichtingsbijeenkomsten, 

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 (onzichtbaar) 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.  

 Een drietal varianten kristalliseert zich uit: 
 De Oosterduinen vormt een eigen coöperatie die zelf het glasvezelnetwerk in eigendom heeft. 

Voor de zgn. lagen 2 en 3 wordt samengewerkt met Coöperatie Glasvezel Noord (CGN); 
 Ons initiatief fuseert met CGN. Er is veel beweging aan hun kant, maar de vraag is welke 

aanvullende eisen gesteld zullen worden bij zo’n fusie. Dit heeft te maken met het relatief lage 
deelnamepercentage, dat thans op 35% ligt. 

 We gaan een samenwerking aan met VodafoneZiggo, die tegen een aantrekkelijk tarief een 

coaxnetwerk voor ons aanlegt. De vereniging moet dan wel zelf de abonnementen innen, 
gedurende een nader overeen te komen termijn van 5 á 10 jaar, wat gepaard gaat met 

administratieve verplichtingen.  
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 Commissie Communicatie (CC) 

 Namens het bestuur heeft Ineke Molenaar zitting genomen in de CC, waarin Hein Bloemink 
eveneens actief is. In het afgelopen jaar is de CC op 28 maart bijeengekomen om het 

communicatieplan te evalueren. Dit heeft ondermeer geleid tot een herinrichting van de website. 
Deze werkzaamheden zijn nog niet voltooid.  

 Hein Bloemink vormt namens het bestuur de webredactie. Voorts voert hij voor het bestuur 

tekstopdrachten uit.  

 


