WINTERAVOND 25 FEBRUARI 2019
Door Jaap Ruiter
Thema: Coevorden verbindt en hoe zit De Kiel in dit verband
De thema-avond wordt om acht uur geopend door Jaap Ruiter, voorzitter van
vereniging Dorpsbelangen De Kiel. Er zijn 17 toehoorders aanwezig.
1. Inleiding en mededelingen
a. In het bestuur zijn 2 vacatures doordat Hennie Schans aftredend bestuurslid
is en niet herkozen wenst te worden. Tevens heeft Rob Thiele aangegeven
om privé redenen te stoppen met zijn bestuurswerkzaamheden.
b. Samenwerking met de school en onze vereniging: er zijn nu nog 18
leerlingen. In samenwerking met de school uit Schoonoord blijft deze
voorlopig gewoon open. Er is een Jeu de Boules baan, tafeltennistafel en er
wordt gewerkt om gezamenlijk een keuken te realiseren in het schoolgebouw
voor gezamenlijk gebruik.
c. Er wordt een stempelpost ingericht voor de fietsvierdaagse. Datum: vrijdag
19 juli route door De Kiel. Bij Zeno Roos kunnen de vrijwilligers zich opgeven
voor hand en span diensten.
d. Het jaarverslag 2018 van onze vereniging staat op de website:
http://www.dekiel.info/ Kopje De Kiel, Dorpsvereniging. Tevens is het
jaarverslag in de dorpskrant verschenen
2. Coevorden verbindt en hoe zit De Kiel in dit verband: dorpsdemocratie
a. Van de gemeente Coevorden krijgt onze vereniging gelden voor
stimuleringsfonds en dorpsbudget. Met deze gelden kunnen er eigen
projecten gefinancierd worden. Er bestaat een lijst met projecten. Er wordt
door de aanwezigen een selectie gemaakt waarop tijdens de ALV
vergadering van 25 maart 2019 een definitieve keuze wordt gemaakt door
het plakken van stickers. Een lijst met projecten vindt u verderop in dit
verslag
b. Jaap presenteert een formulier “dorpsdemocratie” met daarin een aantal
vragen/stellingen over ons dorp. In groepjes van 4 wordt over elke vraag
gediscussieerd. Aan het eind vertelt elke groep hun beleving:
i. Vraag 1: Hoe ervaar je de cultuur in De Kiel? Bijvoorbeeld de verhouding
tussen de oorspronkelijke Kielenaren en de zogenaamde “import”. Is die
cultuur veranderd en zo ja, in welk opzicht?
• Er is een goede onderlinge sfeer. Het bestuur moet een mix zijn van
oorspronkelijke bewoners en “import” (50 – 50). Opgemerkt werd dat als je
hier langer dan 20 jaar woont je wel tot de oorspronkelijke bewoners hoort.
• Het bestuur moet meer delegeren naar de verschillende werkgroepen
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De activiteiten worden meer bezocht door de “import” dan door de
oorspronkelijke bewoners
Het aantal mensen van buiten wordt steeds groter
De Kielenaar lost zijn eigen zaakjes wel op
Er zijn weinig kinderen in het dorp
Voor activiteiten moeten mensen vaak persoonlijk benaderd worden
Vraag 2: is de informatieverstrekking vanuit het dorp en de gemeente
voldoende?
Deze wordt over het algemeen als voldoende ervaren: er is de dorpskrant,
de dorpsmail, de sociale app, onze website
Informatie van de gemeente Coevorden via internet. Vroeger bestond er
een nieuwsbrief Coevorden. De werkgroep informatie gaat hier naar kijken
of dit hersteld kan worden
Via de secretaris worden belangrijke mails en informatie via de dorpsmail
verspreid
Vraag 3: Hoe komen besluiten in ons dorp tot stand en worden de
besluiten wel door het dorp gedragen?
Besluiten worden genomen op de jaarlijkse ALV vergadering
Veel besluiten worden door het bestuur genomen
Er bestaat een relatief kleine groep betrokkenen
Graag tussentijdse nieuwtjes publiceren bv. via de dorpsmail
Vraag 4: hoe bereiken we inwoners die nooit iets van zich laten horen? En
is dit nodig?
Via informele contacten
Veel inwoners willen geen verantwoordelijkheid dragen
Zaterdagmiddag de bar open in het dorpshuis
Prikbord voor onderlinge informatie bij het dorpshuis
Persoonlijke benadering
Is het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen De Kiel wel
transparant/toegankelijk?
Agenda en notulen van de bestuursvergaderingen openbaar maken via
website en dorpsmail
• Koppeling van inwoners met het bestuur voor eventuele vragen. Via
de secretaris: mail: secretaris@dekiel.info

3. De A(lgemene) L(eden) V(ergadering) : 25 maart 2019 om 20.00 uur in ons
dorpshuis.
a. De agenda en de notulen van de vergadering2018 staan in het nieuwste
nummer van onze dorpskrant
b. Het jaarverslag 2018 staat op onze website. Zie de link hierboven
c. Onze dorpsvisie is bijna vijf jaar oud. Tijd voor een up to date. Er wordt een
werkgroep ingesteld om hier nog eens naar te kijken. Belangstellenden hier
voor kunnen zich opgeven bij ons bestuurslid : Arie de Groot
ariedegroot.kiel@hetnet.nl
4. De selectie van onze keuze projecten voor dorpsbudget of stimuleringsfonds.
De aanwezige leden op de ALV van 25 maart 2019 kunnen op onderstaande
projecten hun stem uitbrengen via het plaatsen van stickers. Elke aanwezige
krijgt 5 stickers die over 5 verschillende projecten verdeeld kan worden.
Onderstaande projecten zijn geselecteerd uit eerder ingebrachte projecten en uit
de projecten die zijn opgegeven via de kerstboom tijdens de dorpsmaaltijd van
16 januari jl.
De projecten waarop tijdens de ALV van 25 maart gestemd kan worden:
• Reflectoren bij de wegversmallingen
• Infobord bij dorpshuis + verlichting
• Bord aanduiding dorpshuis
• Muziekinstrumenten + lessen
• Zomer evenement
• Dorpsgids en dorpsfilm
• Keukeninventaris dorpshuis
• Bewegwijzering Kiels Ommetje
• Keuken in de school
• Veegmachine (tevens bladverzamelplaats)
• Kombord 7 – Markendorp
• Meer cultuur (inhuren van toneelgezelschappen, muziek enz.)
• Volleybalnet
• Bloemrijke bermen
• Workshop Kielse Wichter
De bijeenkomst wordt om 22.15 uur gesloten. Het bestuur hoopt op een groot aantal
bezoekers voor de ALV vergadering op 25 maart in ons dorpshuis
Gijs Egbers
Secretaris vereniging Dorpsbelangen De Kiel
Info: secretaris@dekiel.info

