
Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang  
Op dinsdag 7 maart 2017 in ’t Kaampie om 20.00 uur 
Aanwezig: 48 personen 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Paula heet een ieder welkom. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
2. Korte Presentatie over het project Fietsen op de VAM 
De heer E. Veldman van de Provincie Drenthe geeft een toelichting op het project Fietsen op de Vam. 
Dit gaat over de toekomstige recreatieve inplanning van de VAM-berg.  Het project is verdeeld in 3 
fases. 
1. Fietspad op de Vam, is in volle gang. Op 6 april is er weer een overleg gepland. In mei/juni zal de 
aanbesteding en het gunnen zijn. In het najaar moet dit gedeelte van het project gerealiseerd zijn. 
2. Dak van Drenthe, dit hangt samen met het versneld afdichten van de berg. 
3. De recreatieve inrichting.  
Voor het gehele project zijn diverse werkgroepen opgericht. De plannen voor fase 2 en 3 zijn nog in 
concept. De inwoners van de omliggende dorpen kunnen nog meedenken over de inrichting. Het is 
ook goed om de Boermarke en Stichting Veilig ETP erbij te betrekken. 
Naar aanleiding van de toelichting komt al de vraag of het fietspad ook een aansluiting krijgt naar de 
Berkenweg.  Er zal nog een avond worden gepland om de concept plannen uitgebreider te bespreken 
en ideeën in te brengen. Paula bedankt de heer Veldman voor zijn toelichting. 
 
3. Notulen jaarvergadering 2016 
Grietje leest de notulen voor van de jaarvergadering van 2016. 
Vragen, aan- en/of opmerkingen naar aanleiding van de notulen: 
Jeu de Boulesbaan; zit in de planning. Er is een begroting naar de gemeente gestuurd, we verwachten 
binnenkort bericht. De offerte ligt er. Er is al gekeken naar waar de baan kan worden aangelegd. De 
speeltuin zal dan ook worden opgeknapt.  Kan de ijsbaan er dan ook bij worden betrokken? Dat 
nemen wij niet mee in de plannen. 
Vliegen overlast: er komt in het voorjaar nog een informatie avond.  
Boswal langs de achtertuinen van Nijenkamp: het snoeien moet in overleg met het Drents 
Landschap. 
 
4. Verslag activiteiten Plaatselijk Belang 2016 
Grietje leest het verslag van de activiteiten van Plaatselijk Belang in 2016 voor. 
 
5. Bestuursverkiezing Plaatselijk Belang 
Paula is aftredend. Helaas hebben wij geen opvolger voor haar weten te vinden en er heeft zich 
niemand gemeld om haar plaats in te nemen. Er wordt besloten om het bestuur met een persoon uit 
te breiden. Wij blijven zoeken naar een opvolger en Paula blijft dan nog als 6e bestuurslid in het 
bestuur. Statutair gezien is dit mogelijk. Zij gaat zich meer richten op de regionale zaken, het contact 
met de gemeente, etc.  De vergadering gaat hiermee akkoord. Van Klaas Koops komt de opmerking 
dat het contact naar de gemeente niet bij een persoon kan liggen. Hij noemt hierbij de kwestie 
rondom de 30 km zone. Paula geeft hier een korte toelichting op. En ook om de toekomstige 
ontwikkelingen op het ETP terrein is het verstandig om een goede samenwerking met St Veilig ETP te 
hebben om samen sterker te staan.  
Paula heeft nog een extra mededeling. Vrijdag a.s. is er een oriënterend gesprek over windmolens op 
het ETP terrein. In Wijster is dit gesprek al geweest.  
 
6. Financieel verslag Plaatselijk Belang 
Jan geeft een toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en de begroting.  



Het feest voor het 800 jarig bestaan van Drijber is niet begroot.  Daar is een aparte begroting van 
gemaakt i.v.m. subsidie aanvragen.  
 
7. Mededelingen 
De paasbult gaat zaterdag weer open van 9.00 – 16.00 uur. Paula laat een foto zien waarop de 
nieuwe locatie (met dank aan familie Van Vliet) van het paasvuur staat.  
Het programma van het feest voor het 800 jarig bestaan van Drijber heeft in de Buurvrouw gestaan. 
Momenteel wordt de film gemonteerd. Men is nog druk met de subsidies. Er zijn nu 750 adressen 
bekend voor de uitnodigingen. Naar aanleiding van het stukje in de Buurvrouw mbt de versiering van 
de straat/eigen tuin oppert Bruun het idee dat alle inwoners hetzelfde thema voor de versiering 
hanteren, bv EEN STOEL. Hij geeft hiervoor diverse mogelijkheden. 
Windmolens. Zie punt 5. 
30/50 km zone. Het stuk aan de Nijenkamp binnen de bebouwde kom wordt 30 km, de rest in het 
dorp is 50 km. 
Kaampiebieb, we krijgen een eigen bibliotheek in Drijber. Els en Paula gaan het beheer doen.  
Men kan zich nog tot 1 april opgeven voor het maken van een paasstukje. 
 
9. Verslag Tienerwerk 
Henriet en Henk laten aan de hand van foto’s zien welke activiteiten er door Tienerwerk zijn 
georganiseerd.  De shirts welke voor de tieners zijn gekocht worden geshowd. Er is een nieuwe 
muziekinstallatie aangeschaft mbv de bijdrage uit de Rabo Projecten Fonds.  
 
10. Glasvezel: huidige stand van zaken 
Margaretha geeft een korte toelichting op de stand van zaken. Er is een nieuwsbrief uitgegaan 
waaruit blijkt dat Drijber als laatste aan de beurt is bij de aanleg van de glasvezel. 
Er wordt op dit moment gewerkt aan een app voor specifiekere info. Het vervolg komt in De 
Buurvrouw te staan. Voor vragen kan er contact worden opgenomen met Sterk Midden Drenthe. 
 
11. Verslag Stichting Dorpshuis ’t Kaampie 
Jan geeft een toelichting op de activiteiten. De vele vrijwilligers worden nogmaals bedankt voor hun 
bijdrage. 
I.v.m. de afwezigheid van Gerrit geeft Jan een toelichting op het financieel verslag van de Stichting. 
 
12. Bestuursverkiezing Stichting Dorpshuis ’t Kaampie 
Danielle is bereid gevonden om nog langer in het bestuur van de stichting te blijven.  
 
13. Verslag kascommissie + verkiezing nieuw lid kascommissie 
De kascommissie, Peter Strijker en Bertus Bouwmeester, hebben de financiën goed bevonden en er 
wordt decharge verleend aan de penningmeester. Peter treedt af en Henriet neemt zijn plaats in. 
 
14. Rondvraag 
Winold geeft aan dat er op 15 april een whisky proeverij is waar je je nog voor kunt opgeven. 
Peter Strijker: 
het onderhoud van de bermen is nog steeds slecht. Wij kaarten het steeds aan bij de gemeente. 
Vanuit het dorp kunnen er meldingen worden gedaan.  
60 km zone houdt nu op bij de school, de vraag is of dit doorgetrokken kan worden tot aan de kerk. 
Wij nemen dit mee naar de gemeente. 
Marten: 
De speeltuin is op dit moment een dikke bende. Dit gaat nu aangepakt worden. Kunnen de kinderen 
(evt via kinderwerk) en de omwonenden betrokken worden bij de plannen. Jan  neemt dit mee. We 
proberen het voor het feest te realiseren 
Henriet: 



Er komt een nieuwe muziekinstallatie, welke in de muur wordt geïnstalleerd.  Ze wil even onder de 
aandacht brengen dat ’t Kaampie hiermee misschien iets inbraakgevoeliger wordt. Gerrit zou een 
beveiligingsofferte opvragen. 
Jan bedankt Paula en Danielle voor hun inzet tot nu toe en het blijven zitten in de besturen met een 
bloemetje. 
 
15. Afsluiting 
Paula bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering 


