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Jaaroverzicht 2015-2016

Afgelopen jaar hebben we tien keer een officiële vergadering gehad. Het bestuur
bestond uit zeven leden. Margon Stam heeft aangegeven afscheid te willen nemen
van het bestuur na een termijn van drie jaar. We nemen vanavond dan ook officieel
afscheid van haar als bestuurslid.
Westendorps Belang zet zich in voor de belangen van de inwoners van
Westendorp. Zij kan dit niet alleen, maar heeft hierbij (financiële) ondersteuning
nodig van de bewoners. Daarom zijn er afgelopen jaar nieuwe leden geworven. Zo
zijn er inmiddels 249 leden.
Een keer per kwartaal verschijnt het Kwartaaltje om u op de hoogte te houden van
het gebeuren in Westendorp. Binnen het postcodegebied 7054 krijgt iedereen een
Kwartaaltje. Leden en adverteerders buiten dit gebied krijgen persoonlijk een editie
bezorgd. Daarnaast verschijnt het Kwartaaltje ook digitaal op de website van
Westendorp. Ook afgelopen jaar hebben we geprobeerd zoveel mogelijk
adverteerders te behouden of nieuwe te verkrijgen.
De website van Westendorp is de plek om de laatste nieuwsberichten of activiteiten
binnen Westendorp te lezen. Samen met diverse verenigingen hebben we
geprobeerd om de website steeds verder in te richten en actueel te houden. Af en
toe verschijnt er ook een nieuwsbrief met enkele belangrijke punten uitgelicht. De
website lijkt goed te worden bekeken.
Een belangrijk onderwerp was en is het Kulturhus. Vele mensen dragen hun
steentje bij in diverse commissies, waardoor het resultaat er nu al mag zijn.
Westendorps Belang ondersteunt op de plekken waar het nodig is.
In samenwerking met Heelwegs Belang hebben we ons ingezet voor glasvezel in
het buitengebied. Op dit moment wordt er achter de schermen door de gemeente
en Heelwegs Belang nog hard gewerkt om de laatste obstakels te verwijderen.
Na vele gesprekken en onderhandelingen is het gelukt om het braakliggende
terrein op de Houtwerf in te richten als een grasveldje. Waarbij alle partijen hun
bijdrage zullen leveren om het netjes te onderhouden.
Uiteraard hebben we onze best gedaan om de kerstboom weer een mooi plekje in
het dorp te geven. Er moesten enkele aanpassingen gedaan worden in de
voorzieningen, zodat de boom uiteindelijk met zijn lichtjes op het terras kon
pronken.

In het jaarlijkse convenantenoverleg met wethouder Peter van der Wardt en
gebiedsmakelaar Inge Waarlo draaide het dit jaar vooral om een klein dorp
aantrekkelijk en leefbaar te behouden. Hierbij valt te denken aan scholen,
verenigingen, openbaar vervoer, enz. Westendorps Belang wil samen met de
gemeente kijken op welke wijze we elkaar hierbij kunnen ondersteunen.

Namens het bestuur:
Margon Stam / notulist.

