Jaaroverzicht 2017-2018
In het vergaderjaar 2017-2018 is het bestuur, bestaande uit zeven leden, negen keer
bijeen geweest om te vergaderen 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. Op dit moment wordt een actie voorbereid om
bewoners die nog geen lid zijn aan te schrijven.
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. Leden en adverteerders buiten dit gebied krijgen persoonlijk
een editie bezorgd.
Nadat een succesvolle eerste editie van het Kwartaaltje in kleur, voorjaar 2017, zijn we
daar het afgelopen jaar verder mee gegaan. 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. We zijn blij dat we al jaren
op een trouw en constant aantal adverteerders kunnen rekenen.
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.
Het belang van een aansluiting op snel internet wordt door Westendorps Belang
onderschreven. Na de informatiebijeenkomst op 7 december 2016, georganiseerd door
Westendorps Belang en de projectgroep Oude IJsselstreek op glas, hebben de
ontwikkelingen voor aanleg even stil gelegen. Vanuit Westendorps Belang zijn wij blijven
lobbyen bij de gemeente om zich te blijven inspannen voor de aanleg en aansluiting van
het buitengebied op glasvezel. Nadat duidelijk werd dat de plannen weer werden
opgepakt heeft Westendorps Belang ondersteuning aangeboden aan de Ambassadeurs
glasvezel door de website en het Kwartaaltje beschikbaar te stellen voor informatie. Op 6
februari 2018 hebben de Ambassadeurs, met ondersteuning vanuit de firma Leneman en
Westendorps Belang, een inloopavond georganiseerd om de bewoners van het
buitengebied te helpen bij het maken van een juiste beslissing. Deze avond is goed
bezocht. Inmiddels is bekend dat de aanleg van glasvezel door gaat met dank aan de
actieve rol van de ambassadeurs Glasvezel.

Uiteraard hebben we ook ons best gedaan om de kerstboom weer een mooie plek in het
dorp te geven. Helaas heeft de kerstboom en versiering de feestdagen niet overleefd.
Voor 2018 is de planning om de kerstboom te vervangen voor een kerstboom van LED
licht. De Rabobank Clubkas actie is daarvoor ingezet.
In 2017 is gebiedsmakelaar Inge Waarlo, ons contactpersoon naar de gemeente,
vertrokken. In oktober 2017 heeft de kennismaking met de nieuwe gebiedsmakelaar,
Arnold Spijkers, plaats gevonden.
Het jaarlijkse convenantenoverleg, overleg tussen wethouder, gebiedsmakelaar en
belangenvereniging, is afgeschaft. Wanneer daartoe aanleiding bestaat kan contact
gezocht worden met de gebiedsmakelaar. Deze vertaalt de wensen van
belangenvereniging naar de gemeente en omgekeerd.
De gemeente is momenteel bezig met de ontwikkeling van een omgevingsvisie. Vanuit
Westendorps Belang hebben wij onze input gegeven door het invullen van de enquête.
Westendorps Belang hecht waarde aan een veilige woonomgeving. In 2017 heeft
Westendorps Belang daarom de inwoners ondersteuning geboden bij een (herhalings)
cursus re-animatie. Vier belangstellenden hebben zich hiervoor aangemeld.
In januari 2018 heeft Westendorps Belang geen specifieke nieuwjaarsreceptie
georganiseerd. Westendorps Belang heeft zich aangesloten bij het Oud en Nieuwfeest
en haar wensen voor het nieuwe jaar uitgesproken in het Kwartaaltje
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.
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