Jaarverslag april 2009 - april 2010
Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren
Na de jaarvergadering gehouden op 7 april 2009 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Alg. bestuurslid
Alg. bestuurslid

Martinus Tuik
Martie Bossewinkel
Annemarie van Herwerden
Peter Bertram (tevens vice voorzitter)
Vacant

(In de loop van het jaar hebben wij Maartje Peters bereid gevonden bestuurslid te worden.)
Het bestuur van Dorpsbelangen is 10 x bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering. De belangrijkste
zaken die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest kunt u terugvinden in dit jaarverslag.
1.
Vervolg dorpsatelier
In 2008/2009 zijn er 2 onderwerpen uit het dorpsatelier nader opgepakt. Wij hebben hier destijds verslag
van gedaan in de dorpskrant. De aanpak van het pleintje wacht op de realisering van nieuwe
waterafvoerleiding door de Kerkstraat en de kruising Vogelzangsteeg/Zuidlaarderweg wordt pas aangepakt
als er geld beschikbaar komt bij de gemeente.
2.
Aanleg groene zone bij de Bloemert.
Deze is nog steeds niet aangelegd. De toezegging ligt er wel. Op dit moment is niet duidelijk wanneer nu
daadwerkelijk met de aanplant wordt begonnen.
3.
Overleg SBS
Op uitnodiging van SBS zijn afvaardigingen van de verschillende verenigingen, waaronder Dorpsbelangen,
2 keer bijeengeweest om over de toekomst van SBS te praten. Het bestuur heeft te kennen gegeven niet
verder te willen en heeft haar functies te beschikking gesteld. Er is een nieuw bestuur gevormd, bestaande
uit W. van de Rijt (namens OBS De Rieshoek), D. Toxopeus, G. van Iren (namens ijsvereniging De
Hondsrug) en M. Tuik (namens Dorpsbelangen). Het nieuwe bestuur wacht een scala aan problemen
waarvoor oplossingen gezocht moeten worden. (Te denken valt aan oplossingen om de inkomsten te
verhogen, intensivering van het gebruik van veld, baan en gebouwtje, noodzakelijk onderhoud, sloop van
het noodgebouw, enz.)
4.
Dorpskrant en website
Ook dit jaar kregen alle leden van dorpsbelangen weer de dorpskrant thuis. Met dank aan alle bezorgers!
Als waardering voor hun inzet hebben wij de bezorgers uitgenodigd voor een hapje en een drankje bij het
paviljoen in Appelbergen. De dorpskrant blijft een belangrijk orgaan om de bewoners te informeren.
Daarnaast kunt u informatie vinden op onze website "www.Noordlaren.eu". De website is geheel vernieuwd
vooral dankzij de inzet van onze nieuwe webhost Wolter Klok. Onze website is vooral gedurende de
wintermaanden vaak bezocht.
Graag zouden wij zien dat alle verenigingen zich presenteren op deze website.
5.

Nieuwjaarsreceptie.

Namens Dorpsbelangen heeft een afvaardiging van het bestuur de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente
bezocht.
Ook dit jaar is er in Noordlaren weer een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Deze keer in samenwerking
met het comité "Haren 850" Het is de organisatoren dit keer gelukt om een bijzondere voorstelling van
Thomasvaer en Pieternel te presenteren in onze kerk. Ook de aansluitende borrel met hapjes in de
Hoeksteen werd druk bezocht.
Dorpsbelangen blijft dit evenement ondersteunen, echter dit jaar worden de kosten gedragen door het
comité "Haren 850".

6.
In oktober hebben wij het voltallig B&W, vergezeld van de gemeentesecretaris en onze
dorpscoördinator op bezoek gehad. Diverse zaken zijn aan de orde gesteld. Wij deden hiervan verslag in de
dorpskrant.
7.
Dorpsbelangen organiseert een fotowedstrijd, waarvoor wij subsidie hebben aangevraagd bij de
Gemeente. De subsidieaanvraag is gehonoreerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de dorpskrant
en de website.
8.
Wij hebben de Gemeente gevraagd de ontbrekende uiltjes op de bankjes bij de school weer terug te
plaatsen.
9.
In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen zijn wij benaderd door D66 en Gezond Verstand
Haren. Deze partijen wilden graag van ons horen welke problemen hier spelen en welke zaken wij graag
gerealiseerd zouden willen zien of juist niet. Uiteraard moeten wij afwachten wat met onze inbreng gedaan
wordt.
10.
De vaste bezoekers van onze jaarvergadering, jammer genoeg worden dat er steeds minder, weten
dat ieder jaar ook onze wijkagent, de heer F. van Weerden, present was. De heer Van Weerden is in
september met functioneel leeftijds- ontslag gegaan. Een afvaardiging van het bestuur heeft zijn
afscheidsreceptie bezocht.

