Vereniging voor
Plaatselijk Belang

“Vooruitgang”
De Wilp

VERSLAG BIJEENKOMST VERENIGINGEN/STICHTINGEN
(KOEPELOVERLEG) IN DE WILP OP 24-11-2016.
Aanwezig:
-Marcel Berghuis, Tijmen Bronda, Harry Woldman > Buurtvereniging MNweg/Vijverstraat.
- Alida Duursma, Anneleen van der Zee, Jan Willem Nabring, Inge van der Greft, Evelien ten
Hage, Laura Roffel > ’t Wylpke.
- Jaap de Mars, Evelien ten Hage > Wielerstichting De Wilp.
- Jaap de Mars > Wilper Boys.
- Laura Roffel > KC Babbel.
- Vincent Roffel, Jan Willem Nabring > Stichting Dorpshuis.
- Henk Veenstra > Café Piratennest.
- Jantinus Ploeg, Marcel Berghuis > Midzomerfestival De Wilp.
- Isolde den Haring.
- Sylvia Nabring, Aafke Homan > Vrouwen van Nu.
- Annemieke van den Berg > De Dorpel.
- Anneke Sijtsema > De Wegwijzer.
- Jannes de Vries, Omgo Zwama > PKN De Wilp – Siegerswoude.
- Jan Westerhof > De Wilpster Dauwtrappers.
- Johan de Jong, Wijke Velting > Toneelvereniging Wilskracht.
- Jan Tienstra > De Volharding.
- Plaatselijk Belang > bestuur.
Afwezig:
bibliotheek, biljartclub, dartclub, Stichting Aktiviteiten, gospelgroep, sport gemeente Marum,
tennisvereniging, Eetcafé De Wilp, uitvaartvereniging, Witteborg sport.
1. Opening en welkom.
Sake de Vries heet iedereen van harte welkom en hij is verheugd over de goede opkomst.
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de bibliotheek, de Stichting Aktiviteiten,
Witteborg Sport en Wim de Boer ( penningmeester Pl. Bel.)
De gemeente Marum heeft een buitenkast voor de AED van de fam. Kok aangeboden.
Sake laat de buitenkast zien, waarvan de aansluiting volledig zal worden verzorgd door de
gemeente.
2. Stand van zaken van de gemaakte afspraken op de bijeenkomst van vorig jaar op
15-10-2015. (agendapunt 4 en 5 van het verslag van 15-10-2015)
- Het jaarlijkse overleg met de verenigingen/stichtingen vindt plaats.(koepeloverleg)
- De communicatie over de activiteiten in De Wilp heeft niet voldoende aandacht gehad.
- Wat er moet blijven in De Wilp en de wensen en ideeën zijn duidelijk.

- Wat Pl. Belang voor De Wilp nog meer voor De Wilp kan betekenen is voor een gedeelte
gedaan.
- De reacties die Pl. Belang heeft gekregen zijn geïnventariseerd. Er is geen overzicht
gemaakt van te organiseren activiteiten in 2016 en Pl. Belang heeft niet laten weten wat er
met de reacties zal worden gedaan.
3. Verslag bijeenkomst 15-10-2015.
De agendapunten 4 en 5 zijn besproken.
4. Voorstel- en informatieronde.
Midzomerfestival.
Het midzomerfestival wordt gehouden op 24 juni 2017.
Zie facebook voor het volgen van de ontwikkelingen.
Buurtvereniging Nennstiehlweg/Vijverstraat.
Klootschieten is op 20 mei en alle inwoners van De Wilp kunnen daaraan meedoen.
Wilper Boys.
Het hele jaar zijn er activiteiten.
Wielerstichting.
Op 11 december a.s. is er een veldrit. 1 juli 2017 is de finale van de wielermeerdaagse.
’t Wylpke.
27 april Koningsdag, 5 juli kindermiddag (?), 28 t/m 31 augustus speelweek, herfstvakantie
kinderdisco, 25 november intocht Sinterklaas.
De Wilpster Dauwtrappers.
11 maart wandelevenement De Wilp.
KC Babbel.
Workshops basisschoolkinderen.
Toneelvereniging Wilskracht.
21 januari voorverkoop kaarten, 2 februari generale repetitie, 4,10 en 11 februari
uitvoeringen.
Muziekvereniging Volharding.
Elke dinsdagavond repetities (jeugd 19.00 – 19.45 uur, korps 19.45 – 21.30 uur),
dit jaar 115- jarig bestaan, de jeugdopleiding vervolgen, uitbreiding aantal leden, meer
samenwerken met andere verenigingen.
Scholen.
Diverse activiteiten.
PKN De Wilp – Siegerswoude.
Graag ideeën voor de bestemming van één van de kerkgebouwen.
Stichting dorpshuis.
Elke maandagavond schilderclub oktober t/m maart, elke dinsdagmiddag klaverjassen van
september t/m april, vrijdagmorgen jeu de boules, vrijdagavond darten om de twee weken,
vrijdagavond om de vier weken “Schuif maar aan”. Laatste keer dit jaar 16 december, eerste
keer volgend jaar 27 januari.
Plannen voor de toekomst: jeugdsoos, ouderensoos als proef op 24 januari, kerstmarkt.
Idee: dorpskrantje.
5. Bespreking van:
Feestweek.
Dit jaar is de feestweek eenmalig gecoördineerd door Plaatselijk Belang, doordat de Stichting
Aktiviteiten afzag van de organisatie ervan. Er is voor het programma nauw samengewerkt
met de caféhouders.

Vanuit Plaatselijk Belang was Wim de Boer de coördinator en voor een klein gedeelte de
organisator.
Er was een aantal dorpsgenoten dat in een vorig koepeloverleg had aangegeven wel mee te
willen werken aan de organisatie van de feestweek. Wim heeft deze mensen benaderd, maar
ze bleken geen mogelijkheden meer te hebben dat te gaan doen.
De feestweek 2016 lijkt positief te zijn verlopen en de inkomsten en de uitgaven waren voor
Pl. Bel. nagenoeg in evenwicht.
Uit de vergadering blijkt dat de feestweek op prijs wordt gesteld.
Wel vraagt men zich af of een Stichting Aktiviteiten nog nodig is.
Er zal overleg plaats gaan vinden met de drie caféhouders en er zal worden gewerkt aan een
feestweek in 2017 na de finale van de wielerronde op 1 juli.
De Wielerstichting merkt op dat de finale van de wielerronde door de organisatie daarvan wel
wordt gezien als het begin van de feestweek en men mede daarom de finale ook in De Wilp
houdt.
Het is wel gewenst dat weer een aantal mensen de feestweek gaat organiseren.
Wilpster Nieuws.
Margreet Homan deelt een proefdruk uit van het Wilpster Nieuws en ze geeft daarbij een
korte toelichting. In de pauze kan men bij haar meer informatie krijgen.
Het is de bedoeling dat het Wilpster Nieuws eerst op papier verschijnt in een streekkrant of in
zelfbeheer wordt gemaakt en verspreid. Daarna zal er een digitale versie verschijnen met een
af te halen papieren versie voor de inwoners die geen gebruikmaken van een digitale
aansluiting.
Viering Oud en Nieuw.
Pl. Bel. heeft een gesprek gehad met de burgemeester over de viering van Oud en Nieuw in
De Wilp. In het ADN is in maart gepubliceerd dat vreugdevuren binnen de bebouwde kom
niet meer zijn toegestaan. Daarvoor moet ontheffing worden verleend, maar daarvoor zijn
geen aanvragen binnengekomen bij de gemeente.
Tijdens het gesprek bleek dat er vanuit de gemeente niet genoeg aandacht was besteed aan dit
onderwerp en dat het weer in het ADN zou worden gepubliceerd. Dat blijkt ook het geval te
zijn.
Gezien de jarenlange traditie in De Wilp van een vreugdevuur bij de vijver, lijkt nogmaals
overleg met de gemeente gewenst.
Een alternatief zou kunnen zijn in bv. het dorpshuis iets te organiseren.
Suggesties zijn welkom!
Glasvezel.
Margreet vertelt dat er voor de aanleg van glasvezel subsidie is voor het buitengebied van De
Wilp en niet in het dorp zelf. De grote partijen gaan hier geen glasvezel aanleggen, omdat de
terugverdientijd te lang is.
De belangstelling in het Westerkwartier is ongeveer 70%.
In De Wilp moeten nog twee straten worden gedaan.
In de pauze kan Margreet meer informatie geven.
Project de wulp.
Het project de wulp vordert gestaag.
Klaas Duursma heeft een nieuwe wulp gemaakt. Er moeten nog twee banken, twee
informatieborden, vier fietsenstanders worden geplaatst en er moeten nog details in het wapen
worden aangebracht. De gemeente zorgt voor een nieuwe afvalbak, waar op meer plekken
behoefte aan blijkt te bestaan.
Voor de picknickpraam is veel waardering.
Begin volgend jaar zal alles worden afgerond en zal het project de wulp feestelijk worden
afgesloten.

Er wordt gevraagd of ’t Wylpke ook de schoonmaak gaat doen van de nieuwe attributen en
dat is wel het geval. Pl. Bel. komt daar nog op terug.
Contacten gemeente en Vereniging Groninger Dorpen. (VGD)
Met de gemeente Marum zijn regelmatig contacten, o.a. over de vorming van de nieuwe
gemeente Westerkwartier.
De VGD organiseert regelmatig bijeenkomsten over diverse onderwerpen en adviseert bij
projecten in de dorpen. Het project de wulp is daar een voorbeeld van.
Via Pl. Bel. kunnen ook andere verenigingen gebruikmaken van het aanbod en de diensten
van de VGD.
Vóór de pauze wordt opgemerkt dat op deze avond de mogelijkheid wordt gemist om o.a. van
gedachten te wisselen over de feestweek.
Na de pauze wordt daarop teruggekomen.
PAUZE.
6. Presentatie van DAAD architecten over woonontwikkeling in dorpen door dhr. Rob
Hendriks uit Oostwold.
Dhr.Hendriks geeft normaal een presentatie van een uur, maar gezien de nog beschikbare tijd
wordt het nu een half uur.
Na een korte inleiding over zijn bureau, geeft hij een indruk van de mogelijkheden van
maatschappelijk vastgoed.(bv. gemeentehuis Norg)
Voor de ontwikkeling van woningen geeft hij Oostwold als voorbeeld, waarbij het nog niet
meevalt woningen te bouwen voor een betaalbare prijs. Voor belangstellenden laat dhr.
Hendriks een brochure achter.
In De Wilp zal een enquête komen naar de woningbehoefte.
Vervolg van vóór de pauze.
Hierna wordt de vraag gesteld over hoe het dorp De Wilp geïnformeerd kan worden over wat
er in het dorp gebeurt.
Daarvoor worden verschillende suggesties gedaan:
nieuwsbrief, informatiebord, dorpsagenda, jaarkalender, website “Dit is De Wilp”, publicatie
in “Ondernemend Marum”.
Er wordt gevraagd welke taak Pl. Bel. hierin denkt te hebben.Pl. Bel. heeft wel een site, maar
die is statisch. Binnen het bestuur is geen bestuurslid voor pr.
Ook wordt gevraagd wat de taak van Pl. Bel. in algemene zin is.
Het doel van deze avond is o.a. hoe de verenigingen elkaar kunnen versterken en dat men van
elkaar weet wat er gaat gebeuren.
Er moeten meer mogelijkheden zijn voor de verenigingen om ideeën en plannen te delen en
het moet ook mogelijk zijn agendapunten in te brengen voor het koepeloverleg.
Het bovenstaande verdient een nadere uitwerking, want er zijn veel goede ideeën en dat kan
wellicht beter in kleine groepen worden gedaan dan plenair.
Een volgende vergadering plannen is gewenst. Er is veel aangereikt en dat moet een vervolg
krijgen.
7. Rondvraag.
Marcel vraagt hoeveel leden Pl. Bel. heeft.
Twee bestuursleden zijn bezig met het werven van nieuwe leden, maar er kan nog wel beter
geworven worden. Pl. Bel. heeft 295 Leden.

Harrie vraagt of er nu wel of niet een nieuwsbrief komt.
Die komt er wel.
Gaat Wim de Boer de feestweek weer organiseren? Het moet duidelijk zijn wat er gaat
gebeuren.
Dit wordt met Wim besproken.
Mag er in De Wilp worden gebouwd?
Er mag in De Wilp worden gebouwd, als aangetoond wordt dat er voldoende belangstelling is.
Daarom wordt er ook een woningmarktonderzoek gedaan.
Vincent vindt het koepeloverleg goed, maar wil dan wel graag een goede agenda.
Begin 2017 komt er weer een koepeloverleg en dan zal er worden gezorgd voor een goede
agenda.
Aafke vraagt of er ook een vertegenwoordiger van Pl.Bel.in de organisatie van de feestweek
zit.
Wim de Boer zat dit jaar namens Pl. Bel. in de organisatie van de feestweek. Er zal worden
overlegd hoe dat in 2017 zal gaan.
Anneleen oppert het idee een winterwandeling te organiseren.
Jan Willem stelt voor de zaken eens anders aan te pakken. De verenigingen in De Wilp zijn
heel actief en dan is dit een moment om dat aan te gaan pakken.
Het bestuur gaat dit bespreken.
Evelien stelt voor dat er voor het koepeloverleg agendapunten kunnen worden ingediend.
Dat zal worden gedaan.
PKN wil het vraagstuk van de twee kerkgebouwen graag weer op de agenda.
Dat komt weer op de agenda.
Wijke stelt voor Jaap de Mars te vragen voor de website.
Het bestuur zal dit bespreken.
Jaap vindt de dorpsagenda het belangrijkst en de website kan gemakkelijk worden gevuld.

8. Sluiting.
Sake sluit af met de opmerking dat er veel gezegd en veel besproken is en dat er gezien het
verloop van deze avond begin 2017 weer een koepeloverleg zal worden gepland.

Menzo de Groot.
30-11-2016.

