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Verslag Jaarvergadering 2018
Datum:

30 mei 2018

Tijd:

20.00 uur

Lokatie:

Dorpshuis ‘De Trefkoel’, Achter de Brinken 6 E te Gasselte

1. Opening
Voorzitter Erik Wilms opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Aanwezig zijn 17
leden (zie presentielijst) en 5 bestuursleden.
2. Verslag jaarvergadering 3 mei 2017
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
3. Ingekomen stukken
Geen.
4. Jaarverslag 2017 van de secretaris
Het verslag wordt toegelicht en vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
5. Jaarverslag 2017 van de penningmeester
De voorzitter en penningmeester lichten het verslag toe. Er zijn facturen van de landschapsarchitect
en info-avonden betaald voor het project Dorpsplein. Dit wordt verrekend met de gemeente. 39
leden hebben de contributie niet betaald. Onder dankzegging aan de penningmeester wordt het
verslag vastgesteld.
6. Verslag 2017 kascommissie.
Mevr. C. Pepping heeft de kas gecontroleerd. Dhr. J. van Zomeren was niet beschikbaar en de
vergadering is akkoord met de kascontrole alleen door mevr. C. Pepping. Mevr. C. Pepping heeft
geen hiaten kunnen constateren en verleent de penningmeester decharge.

7. Benoeming nieuwe leden kascommissie.
Mevr. S. Kemp en dhr. H. Moek worden bereid gevonden om volgend jaar de kas te controleren. Dhr.
R. van Boven is reserve.
8. Begroting boekjaar 2019
Er zijn geen vragen. De vergadering stelt de begroting ongewijzigd vast.
9. 30 kilometer zone voor Kerkstraat-Dorpsstraat-De Brinken (voorstel gemeente)
De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel van de gemeente. In de afgelopen jaren zijn
er verschillende malen vragen gesteld over de maximum snelheid op de doorgaande verbinding door
het dorp. Een jaar of vijftien terug is besloten om deze op 50 te laten, terwijl vanuit het landelijke
verkeersbeleid op dergelijk wegen door een verblijfsgebied 30 km/uur de toegestane snelheid zou
moeten zijn. In vrijwel alle dorpen is dat ook het geval, maar in Gasselte nog niet. De gemeente heeft
het voornemen om de snelheid op (een deel van) De Brinken/Dorpsstraat/Kerkstraat te verlagen.
Mevr. S. Kemp vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid, er wordt vaak te hard gereden, ook door
dorpelingen. Het Drouwenerzand trekt veel bezoekers. 30 km, ophangen van smileys en controle
door politie wordt door de vergadering voorgesteld. Het is niet duidelijk of er bij een 30 km zone wel
of niet gecontroleerd wordt.
10. Project Dorpsplein Gasselte (stand van zaken)
Bestuurslid C. Hadderingh geeft een korte toelichting wat de status is van het project. De
projectgroep Dorpsplein (E. Wilms en C. Hadderingh namens Plaatselijk Belang en B. Janssens,
namens Dorpshuis De Trefkoel) heeft in februari 2018 een inloopavond georganiseerd over de
plannen. Deze zijn gepresenteerd door de werkgroepen dorpsplein, parkeren, openluchttheater en
wandelroute. Daarna is gestart met een bouwteam waarin de gemeente, aannemer Hoornstra en C.
Hadderingh namens de projectgroep Dorpsplein zitting in hebben voor de realisatie van de
infrastructuur. Er zijn fondsen aangeschreven om de begroting rond te krijgen waarvan het
Rabofonds reeds € 15.000 incl. BTW heeft toegekend. De overige fondsen wordt in juli bericht van
verwacht. Plaatselijk Belang gaat geen verplichtingen aan voordat de begroting rond is.
De projectgroep wenst tezamen met het Dorpsplein ook het schoolplein in 1x te realiseren, echter is
dit geen eigendom van de gemeente maar van Stichting Primah. Hierover vindt nog overleg plaats.
11. Werkgroep glasvezel (stand van zaken)
Bestuurslid C. Hadderingh geeft een korte toelichting wat de status is van het project glasvezel.
Tijdens de informatieavond in november 2017 hebben zich 12 vrijwilligers aangemeld voor de
vraagbundeling naar de behoefte aan glasvezel in het dorp. Bij de dorpsenquête is een
aanmeldformulier gevoegd en vrijwilligers zijn langs de deuren gegaan. Er hebben 350
geïnteresseerden zich aangemeld. Samen met de andere dorpen in oost Aa en Hunze en de
gemeente wordt gezamenlijk opgetrokken om realisatie van de aanleg van glasvezel een stap verder
te brengen. Aansluiting bij bestaande glasvezelinitiatieven in de regio worden onderzocht.

12. Toekomstagenda Gasselte-Kostvlies (n.a.v. resultaten belevingsonderzoek)
De voorzitter geeft een toelichting op de uitgedeelde toekomstagenda. Deze is gebaseerd op de
uitkomsten van de dorpsenquête (66% van de huishoudens heeft deze ingevuld) welke in januari is
gepresenteerd en sluit aan bij de Toekomstvisie van de Gemeente Aa en Hunze. Per onderwerp kan
nader invulling worden gegeven in een werkgroep.
Dhr. H. van Rein meldt zich aan voor de werkgroep rotonde als visitekaartje van het dorp.
Mevr. J. Mennega stelt het te betreuren dat er nu geen kortdurende opvang meer is in Gasselte
(voorheen in ‘t Maandhoes).
13. Bestuursverkiezing.
Mevr. E. Vroom treedt af. De voorzitter bedankt haar namens de leden voor haar inzet van de
afgelopen jaren. Er hebben zich, behoudens mevr. R. Schuitema, geen personen aangemeld. De
vergadering stemt in met de benoeming van mevr. R. Schuitema als haar opvolger.
14. Rondvraag
Dhr. B. Verburg doet verslag over een overleg met gemeente, provincie en CMO STAMM over de
verkenning op haalbaarheid om de stoomtrein STAR van Stadskanaal naar Gieten te krijgen. Er is geld
beschikbaar gesteld om dit te onderzoeken. Van belang is dat omwonenden dit ook willen.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

