Jaaroverzicht 2016-2017
Afgelopen jaar heeft het bestuur, bestaande uit zeven leden, acht keer vergaderd in het
Kulturhus de Vos.
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.
Het blijft daarom belangrijk om (nieuwe) inwoners te informeren over de activiteiten van
Westendorps Belang en de waarde van het lidmaatschap onder de aandacht te brengen.
Op dit moment zijn er 245 leden.
Een keer per kwartaal verschijnt het Kwartaaltje om u op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen en activiteiten in Westendorp. Binnen het postcodegebied 7054 krijgt
iedereen een Kwartaaltje. In 2017 is een lang gekoesterde wens uitgekomen en wordt
het Kwartaaltje in kleur uitgegeven. Hierdoor is het mogelijk om de activiteiten in ons
dorp met meer kleur in beeld te brengen en adverteerders nog meer een eigen gezicht te
geven. Leden en adverteerders buiten dit gebied krijgen persoonlijk een editie bezorgd.
Daarnaast verschijnt het Kwartaaltje 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 zetten wij ons in de
website actueel te houden. Met regelmaat verschijnt er een nieuwsbrief.
Een belangrijk onderwerp was en blijft het Kulturhus. Vele mensen dragen hun steentje
bij in diverse commissies, waardoor het resultaat er mag zijn. Westendorps Belang
ondersteunt op de plekken waar het nodig is.
Het belang van een aansluiting op snel internet wordt door Westendorps Belang
onderschreven. We hebben ons de afgelopen jaren samen met andere partijen sterk
gemaakt voor de realisatie hiervan. Op 7 december 2016 hebben Westendorps Belang
en de projectgroep Oude IJsselstreek op glas een informatieavond georganiseerd voor
de bewoners in het buitengebied van Westendorp. Deze avond is druk bezocht door de
inwoners van het gebied. Ook nu er veel onduidelijkheid bestaat over de voortgang van
het project houden wij de vinger aan de pols.
In januari 2017 hebben we de nieuwjaarsreceptie in een nieuw jasje gestoken. Samen
met een aantal Westendorpse verenigingen hebben we een officieel deel gecombineerd
met een gezellig feest. De verenigingen hebben waar mogelijk een bijdrage geleverd aan
de invulling van deze mooie dag. We streven er naar dit niet bij een eenmalig gebeuren
te laten maar de bijeenkomst de komende jaren te kunnen herhalen.
Uiteraard hebben we ook ons best gedaan om de kerstboom weer een mooie plek in het
dorp te geven.

In het jaarlijkse convenantenoverleg met wethouder Peter van der Wardt en
gebiedsmakelaar Inge Waarlo hebben we gesproken over de toekomst van de scholen in
ons dorp, de wijzigingen in het subsidiebeleid en de consequenties voor onze
gemeenschap, de ontsluiting van de N 18 en de toekomst van glasvezel. Westendorps
Belang bespreekt samen met de gemeente op welke wijze we elkaar hierbij kunnen
ondersteunen.
Tot slot zijn wij binnen Westendorp Belang op dit moment bezig om de vrij vallende
bestuurs-plaatsen, die de komende twee jaar ontstaan, op een goede wijze in te vullen.
Namens het bestuur:
Maaike Aalders, notulist.

