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                                             Voorwoord             

Beste inwoners,  

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2020/2021. 

De afgelopen jaren hebben wereldwijd in het teken gestaan van de corona 
uitbraak en daarbij alle maatregelen die getroffen moesten worden om de 
verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken.                
Daarentegen hebben we allemaal te maken gehad met de beperkingen die 
de maatregelen met zich meebrachten. 

Ook wij als VDW-bestuur konden o.a. door deze beperkingen op diverse 
fronten minder actief zijn en een aantal geplande activiteiten konden dan 
ook geen doorgang vinden, zoals de eerder aangekondigde Algemene 
Leden Vergadering en de daaraan gekoppelde Bewonersavond.  

Ondanks de beperkingen gingen andere zaken gewoon door en dienden 
zich daarbij ook nog een aantal voor Westerlee zeer actuele onderwerpen 
aan. Deze moesten direct opgepakt worden. Dit vroeg wel om creativiteit 
en extra inzet, mede omdat op dit moment de bestuurssamenstelling 
minimaal is. 

Fysiek vergaderen was vanaf april 2020 niet meer mogelijk, maar ondanks 
de corona maatregelen heeft het bestuur de noodzakelijke contacten zo 
goed mogelijk onderhouden en vergaderingen werden veelal online 
georganiseerd.   

In deze turbulente wereld moeten we er vanuit gaan dat nieuwe 
uitdagingen zich aan zullen blijven dienen. Alertheid en zorgdragen 
voldoende geïnformeerd te blijven is dan ook het motto. Daarom is het 
goed om hierbij nogmaals te benadrukken, dat het voor de leefbaarheid 
van ons dorp van essentieel belang is, dat Westerlee een volwaardige en 
geaccepteerde vertegenwoordiging heeft.    

De inzet van VDW was en is om met alle inwoners actuele onderwerpen op 
te pakken en tevens de Dorpsvisie 2017-2025 als leidraad voor gestelde 
doelen te gebruiken. Uw inbreng en inzet zal nodig zijn om gewenste 
doelen te bereiken.   

 
Namens het bestuur 
Cornelis van der Poel  
secretaris  
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Bestuur VDW  
 

In 2020 en 2021 heeft het bestuur van VDW geopereerd met een minimale 
bezetting. In de periode 2019/2020 hebben 3 bestuursleden om 
verschillende redenen hun functie neergelegd. Een aantal dorpsgenoten 
heeft ‘stage gelopen’ bij VDW, maar uiteindelijk ervoor gekozen om geen 
bestuurslid te worden. 
 
Gelukkig waren er wel een aantal inwoners die het bestuur bij diverse 
onderwerpen ondersteunden en heeft een aspirant bestuurslid het bestuur 
versterkt, zodat er in gezamenlijkheid toch diverse positieve resultaten 
bereikt konden worden.  
 
Omdat het bestuur nu nog 2 slechts officiële bestuursleden telt en één 
aspirant bestuurslid, werd gekeken hoe de taken zo goed mogelijk verdeeld 
konden worden.  
Het afgelopen zittingsjaar bestond het bestuur van VDW dan ook uit:  
 

• Pascal Meinders – penningmeester  

• Cornelis van der Poel – secretaris-interim voorzitter 

• Sebastiaan Vedder – aspirant bestuurslid 
 
Het bestuur was en blijft daarom nog steeds op zoek naar inwoners van 
Westerlee die een bijdrage willen leveren ten gunste van de leefbaarheid 
van het dorp. Voor een zo optimaal mogelijk functionerend bestuur dienen 
er minimaal 5 bestuursleden te zijn. Het verzoek om aanvulling is dan ook al 
meerder keren aan de orde geweest. Mocht er geen aanvulling komen dan 
zal er een besluit genomen moeten worden hoe verder. Een alternatief zou 
een “slapende” dorpsvereniging kunnen zijn, maar dan komt het einde aan 
actieve vereniging dichterbij.    
 

Vergaderingen/bijeenkomsten 
 
Het bestuur heeft in verband met de coronabeperkingen in het afgelopen 
verenigingsjaar 7 maal vergaderd (fysiek/online). Daarnaast is er regelmatig 
overleg geweest via mail en WhatsApp. Ook heeft VDW in beperkte mate 
Raadsvergaderingen of Raads-commissie-vergaderingen (online/fysiek) 
bezocht en/of van het inspreekrecht gebruik gemaakt. De onderwerpen die 
daarbij onder andere besproken zijn, waren:  
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• Dorpsschouw (digitale inbreng) 

• Communicatieplan w.o. ontwikkeling en realisatie Digitaal Dorpsplein 

• Opslag stikstof in zoutcaverne(s) en stikstoftransport 

• Gevolgen zoutwinning 

• Woningverbetering Acantus Essenlaan 

• Windpark N33 ism DorpenAlliantie 

• Gemeentelijke visie Zon en wind 

• Plannen realisatie zonneparken door projectontwikkelaars 

• Energietransitie 

• Energie Coöperatie Oldambt 

• Gemeentelijk beleid w.o. Omgevingswet 

• Dorp- en wijkgericht werken 

• Participatiewetgeving 

• Verkeersveiligheid (o.a. Buurtlabel) 

• Veur mekoar, mit mekoar 

• Beheer en inzet leefbaarheidsgelden 

• Gebiedsfonds Windpark N33 

• Dorpen en wijkenoverleg 

• Vereniging Groninger Dorpen 

• Nationaal Programma Groningen (project Toukomst) 

• Brandveiligheid (Witte vlekken) 

• Snel internet 
 

Werkgroepen/Vertegenwoordigingen 
 
In 2020 zijn de volgende werkgroepen actief geweest:  

• Werkgroep Verkeersveiligheid 

• Werkgroep Zonneparken en Kleine windmolens 

• Werkgroep Snel internet 

• Werkgroep Brandveiligheid (witte vlekken) 

• Werkgroep Gebiedsfonds windpark N33 
 

Daarnaast heeft het bestuur deelgenomen c.q. is vertegenwoordigd 
geweest bij: 

• Het Dorpen & Wijkenoverleg;   

• DorpenAlliantie;  

• Energie Coöperatie Oldambt;  

• Stuurgroep Beleefroute Slag bij Heiligerlee; 
• Regulier overleg SBB.   
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Contacten/Inloopavonden 
 

In 2020 waren er slechts enkele contactmomenten waarbij we o.a. 
gesproken hebben met:  

- Richard Hopman en Jurjen Adam (gebiedsregisseurs) 

- Alberto Zanda (stichting welzijn oldambt) 

- Bard Boon (wethouder) 

- Marzanna Gintowt (dorpsondersteuner) 

- Egbert Oosterhoff (wijkagent)  

- Politiek (Raadsleden/Wethouders) 

- Stichting Groninger Dorpen 
 
Voor overleg over specifieke onderwerpen, w.o. energiemaatregelen 
verkeers- en algemene veiligheid, groen- en wegenonderhoud, 
woningcorporaties, glasvezel, etc. werd contact gezocht met 
belanghebbenden en keyholders.  
 

Mede omdat de maandelijkse fysieke vergaderingen vanaf april geen 
doorgang meer konden vinden, is er door de inwoners slechts beperkt 
gebruik gemaakt van de inloopavonden.  

 
Algemene Ledenvergadering/Bewonersavond 
 

Zoals ook in het voorwoord aangegeven kon de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) en bewonersavond, die door het bestuur in mei 
uitgeschreven was, geen doorgang vinden. Op deze avond zou zoals 
gebruikelijk het jaarverslag en de activiteiten van VDW vermeld worden. 
Ook financiële verantwoording (controle door kascommissie) en het kiezen 
van nieuwe leden kascommissie zijn daar belangrijke onderdelen van.  
                                                              

Verenigingsavond  
 
Ook afgelopen jaar was het de bedoeling dat wij vanuit VDW een 
verenigingsavond zouden organiseren om informatie uit te kunnen wisselen 
en te vernemen waar VDW een ondersteunende rol in zou kunnen 
vervullen. Ook het intensiever benutten van het “Digitaal Dorpsplein” zou 
daarbij één van de onderwerpen zijn. Het voornemen is dan ook om in 
2021 (bij voldoende interesse) hiervoor een contactavond te organiseren.  
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Gemeentelijkbeleid 
 
De gemeente heeft ook afgelopen jaar weer aangegeven de samenleving 
centraal te stellen en is daarvoor o.a. actief op het gebied van klimaat.  
Landelijk dient er een Regionale Energie Strategie (RES) te worden 
opgesteld waarin de plannen staan om te komen tot een duurzame 
energievoorziening. Voor de provincie Groningen ligt de regie daarvan bij 
het provincie bestuur. De bijdrage van de gemeente Oldambt aan de RES is 
meegenomen in de provinciale RES. 
 
De gemeente heeft nu invulling gegeven aan het programma Zon en Wind 
en de zogenaamde Warmtetransitie. Hierbij heeft VDW aangegeven graag 
te willen meepraten over de invulling hiervan, om de ontwikkelingen en 
gevolgen daarvan voor met name de inwoners van Westerlee te kunnen 
volgen en waar mogelijk te beïnvloeden. Aan het programma Zon en Zon 
heeft VDW haar bijdrage concreet geleverd. Onze invloed lijkt tot nu toe 
echter beperkt.  
 
Het bestuur van VDW heeft het afgelopen jaar opnieuw probeert op een zo 
breed mogelijk terrein een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid voor de 
bewoners van Westerlee door naast een actief optreden ook op de hoogte 
te blijven van actuele zaken, het volgen van overheidsbesluiten en het 
lezen van ambtelijke stukken en bekendmakingen. Dit laatste met name 
om indien noodzakelijk onze standpunten te kunnen beargumenteren om 
de belangen van Westerlee zo goed mogelijk te kunnen behartigen.  

Tenslotte hebben wij onze woonvisie 2030 kenbaar gemaakt bij de 
gemeente om invulling te geven aan de wens van veel inwoners voor meer 
woonruimte in Westerlee voor jong en oud. 

Gebiedsfonds windpark N33 

VDW heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om een windpark langs 
de N33 bij Meeden te voorkomen. In 2020 is het park echter toch 
gerealiseerd. De ontwikkelaars en de boeren, die hun land verhuren aan de 
projectontwikkelaars, stellen een bijdrage ter beschikking aan de bevolking 
om ‘mee te profiteren’ van de opbrengsten. 

VDW neemt samen met andere dorpen van de DorpenAlliantie en de 
gemeenten Midden Groningen, Veendam en Oldambt deel aan een 
werkgroep voor een zo optimale verdeling van deze bijdrage. 
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Witte vlekken (brandveiligheid) 

Naar aanleiding van diverse branden o.a. aan de Engelkeslaan, heeft VDW 

geconstateerd dat er onvoldoende voorzieningen aanwezig zijn voor een 

adequate bluswatervoorziening. De gemeente Scheemda had dit in het 

verleden bij het vaststellen van het bestemmingsplan ook al geconstateerd. 

Eén en ander heeft nu geresulteerd in overleg met de gemeente en het 

indienen van een motie, waarin wordt aangedrongen op het oplossen van 

de problemen rondom de bluswatervoorziening. VDW heeft ook overleg 

gevoerd met de Veiligheidsregio Groningen. De eindverantwoordelijkheid 

voor (openbare) bluswatervoorziening en bereikbaarheid ligt bij de 

gemeenten. Veiligheidsregio’s adviseren gemeenten over bluswater- en 

veiligheidsvraagstukken. Door onze inzet is er in de gemeenteraad een 

voorstel aangenomen om hierin verbetering in aan te brengen. Wij 

verwachten dat deze op korte termijn tot uitvoering gebracht zullen 

worden.   

Digitaal Dorpsplein Westerlee 

Eind 2019 is na een aantal informatieavonden de ontwikkeling van een 
Digitaal Dorpsplein Westerlee DDW (www.westerlee.nl) gestart. Deze 
ontwikkeling is een uitvloeisel van onze dorpsvisie en heeft als doel één 
platform te zijn waar alles te vinden is over Westerlee of wat daar indirect 
mee te maken heeft. 

Begin mei hebben geïnteresseerde verenigingen een training gehad om zelf 
informatie en activiteiten aan het DDW te kunnen toevoegen. Een groot 
aantal verenigingen maakt inmiddels gebruik van het DDW. Een 
samengestelde redactie ondersteunt de verenigingen daarbij. 

Snel internet 

Eén van de wensen die inwoners van Westerlee hebben geuit bij de 

enquête die gehouden is om de Dorpsvisie 2017-2025 te maken, is de 

realisatie van snel internet. VDW heeft hiervoor relevante informatie 

ingewonnen en overleg gepleegd met o.a. de Coöperatie Oldambt 

Verbindt, de Stichting Kabelnet Veendam, de firma GlasDraad, de 

Gemeente en ook met Rodin Broadband. Met name deze laatste kwam in 

beeld omdat deze van de provincie de opdracht gekregen had om héél 

Groningen de voorzien van snel internet. Achteraf bleek dat Rodin dit 

grotendeels zou gaan realiseren door middel van straalverbindingen. 

http://www.westerlee.nl/
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Middels een inventarisatie werd vastgesteld dat de belangstelling voor snel 

internet via een glasvezelkabel groter was dan via straalverbindingen. De 

firma GlasDraad gaat dit project nu uitvoeren waarbij o.a. het buitengebied 

van Westerlee (daar waar geen Ziggo kabel ligt), snel internet zal krijgen. 

KPN start dit jaar nog met een belangstellingsregistratie voor de aanleg van 

glasvezel in de kern van Westerlee. 

 Verkeersveiligheid 

VDW heeft de beschikking over 2 snelheidsdisplays. Deze registreren o.a. 
de snelheid van het verkeer. Deze displays hebben de afgelopen jaren op 
diverse locaties snelheden gemeten. De resultaten daarvan zijn 
verontrustend en werden door ons gedeeld met de politie. Naar aanleiding 
van deze metingen heeft de politie snelheidsmetingen gedaan en diverse 
bekeuringen uitgedeeld. Het heeft er echter niet toe geleid dat er 
langzamer wordt gereden in ons dorp. Een belangrijk gegeven is dat de 
politie aangeeft dat ook de lokale bevolking vaak te hard rijdt.  

Het blijft dus nog steeds een punt van zorg. 

 

Noot: Het jaarverslag is in te zien op de site van de Vereniging 
Dorpsbelangen Westerlee (www.westerlee.nl) 


