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Aanwezig: 20 bewoners

1. Opening
Ab Steenbergen opent de vergadering, heet iedereen welkom en biedt namens het bestuur zijn 
excuses aan vanwege de verwarring over tijd en locatie. Dat komt door de ‘nieuwigheid’. Hij legt dat er
na het vertrek van Olga Hartman nog maar twee bestuursleden waren: Cissy Bronts en hijzelf. Zij 
overwogen beiden om er ook uit te stappen. Gelukkig is er nu een actieve groep mensen, waardoor ze 
er weer zin in hebben gekregen. Net op tijd, want er komt veel op het dorp af.  

2. Verslag activiteiten 2015-2016
Ab legt uit dat VDL al dan niet tijdelijk financieel onderdak bood aan Vrienden van KP Zijl (met de 
aanschaf van de glijbaan nu afgesloten), Speeltuincommissie, 4 mei-comité, LOPEC (na de oprichting 
van de energiecoöperatie niet meer nodig), Dorpsvisie (subsidie gevraagd en besteed) en 
Straatspeeldag (gestopt wegens gebrek aan vrijwilligers). Wat betreft Klokkenfonds licht Cissy toe dat 
er sprake is van overdracht aan de kerkrentmeesters in Zeerijp (met dank aan Menzo Eissens voor zijn 
vele werk). Er is gegarandeerd dat de donateursgelden niet op de grote hoop van Oude Groninger 
Kerken terechtkomen. Verder stelt de gemeente geld beschikbaar voor activiteiten op het gebied van 
jeugd- en jongerenwerk en voor algemeen toegankelijke activiteiten (dorpenbudget). 
De aanwezigen merken op dat het lang niet bij iedereen bekend is dat VDL van het hele dorp is en dat 
je als bewoner dus automatisch lid bent.  

3. Financiën 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Herman Rinket en Harry Poelman, heeft de boekhouding in 
goede orde aangetrokken. Op hun advies wordt de penningmeester decharge verleend – met applaus.
De nieuwe commissie bestaat uit Herman Rinket en Helene Mantel.  

4. Bestuur
Jaap Meedema en Janneke Klijn hebben zich bereid verklaard voorzitter respectievelijk secretaris te 
zijn. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Jaap en Janneke worden met applaus benoemd. 
Janneke kon vanavond helaas niet aanwezig zijn omdat haar partner vandaag is geopereerd, maar ook 
namens haar zegt Jaap zich vereerd te voelen en zijn best te zullen doen. Hij zegt verder dat er heel 
veel gebeurt in het dorp, maar dat samenhang soms ontbreekt. Hij is blij dat Ab en Cissy hun 
enthousiasme weer teruggevonden hebben en zegt dat rond het kernbestuur een groep van actieve 
mensen uit andere verenigingen meedenkt en meevergadert. 

5. Dorpsvisie en ontwikkelingen in het dorp 
Dit punt maakt veel los bij de aanwezigen. Wat betreft de versterkingsoperatie lopen Iekje en Geert 
Slagter op tegen het gebrek aan bereidheid van Wierden en Borgen om te luisteren en te 
communiceren en het feit dat de gemeente zegt niets voor ze te kunnen doen. Ze hopen dat VDL ook 
voor hun belangen opkomt. Ab Steenbergen vult aan dat de gemeente haar best doet, maar in de 
communicatie toch wel steken laat vallen. Jaap Meedema zegt dat VDL een gesprek heeft gehad en, 
door het nieuwe elan en de Dorpsvisie, weer aan tafel zit en serieus wordt genomen. De versterking is 
een bedreiging én een middel om doelen te bereiken. Henk ter Veen merkt op dat de gemeente wel 
degelijk mogelijkheden heeft, doordat zij vergunningen moet verstrekken. 



Cissy deelt mee dat een ambtenaar is aangenomen (mw. Burggraaff) die speciaal de sociale aspecten 
van de versterking behartigt. Zij werkt echter alleen voor het project Jarinowoningen. Evert Smink pleit
voor inbreng van iemand van buiten die met een heel andere blik kijkt. Bijvoorbeeld architect Thomas 
Rau of Jan Rotmans. Overigens gebeurt er best veel in het dorp aan bijzondere dingen, omdat 
organisaties van buiten (bijvoorbeeld Enexis, Gasunie, Entrance, Economic Board) Loppersum wel in 
het vizier hebben. We moeten er nog meer van profiteren. 

Wat betreft de rol van VDL:
- Communicatie tussen VDL en verengingen moet van beide kanten komen.
- De Dorpsvisie is nu een half jaar oud, maar op sommige punten alweer verouderd.  Er moet een 

update komen, inclusief een verslag van wat al gerealiseerd is. 
- Lopsternijs mag niet het enige medium zijn. Er zijn nog genoeg mensen die daar niet op kijken of 

geen computer hebben. Om die reden wordt ook onderzocht of nieuwtjes op ‘openbare’ schermen 
kunnen verschijnen: bij Albert Heijn, in gemeentehuis enzovoort.

- VDL moet steeds meer een platform worden. Hoe dat gerealiseerd moet worden, is nog best lastig. 
In ieder geval zegt Jaap toe dat huis aan huis uitgelegd gaat worden hoe het zit met het 
lidmaatschap.

6. Rondvraag
- Helene Mantel merkt op dat er elke eerste dinsdag van de maand een dorpsmaaltijd is in het 

Dorpshuis, tegen een heel lage prijs. Iedereen welkom. Je kunt er ervaringen delen over de 
versterking. 

- Helene Mantel pleit voor groot aanplakbord op plek van oude AH. 
- Ester Kok is blij met deze avond. Ze voelt dat er een dorpsgevoel ontstaat. 
- Hugo Parker Brady sluit zich daarbij aan. Inspirerend. 
- Luurt Wiersema merkt op, naar aanleiding van de Dorpsvisie, dat de provincie geen drempels wil bij

de Wijmersweg. Vernauwingen werken overigens ook. 
- Luurt Wiersema merkt vervolgens op dat de uitnodiging veel te laat kwam. Het bestuur is het met 

hem eens. Een volgende keer zal de uitnodiging meer op tijd komen. 
- Coby Nienhuis zegt dat het verkeer over de nieuwe brug (tegenover haar huis) veel irritant geluid 

veroorzaakt. Bij klachten wordt aangeraden contact op te nemen met de gemeente 
(www.loppersum.nl, meldpunt openbare ruimte.

- Henk ter Veen zegt dat iedereen blij is dat de oude AH verdwijnt, maar dat veel mensen het oude 
huis van slager De Haan graag willen behouden. 

7. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng.

(verslag: Nicolette Scholten)


