Beste inwoners

van Oostwold,
19 april houden
we weer onze
algemene ledenvergadering. Naast
de bestuurlijke en
financiële
verenigingszaken
besteden we
aandacht aan een
aantal ondeniverpen die het afgelopen
jaar hebben gespeeld.

ledenvergadering
woensdag 19 april
de Twee Oldambten

Aanvang:
ledenvergadering
Vervolgprogramma

Aansluitend hebben we vanaf 20.00 uur
een, voor iedereen toegankelijke,
openbare bijeenkomst. Verschillende
zaken zullen aan de orde komen:
Zoals u misschien weet is er sinds kort
een wormenkwekerij in ons dorp
gevestigd. De eigenaren zullen het
bedrijf aan ons presenteren. ln de
gemeente Oldambt wordt sinds kort
met gebiedswethouders gewerkt.
Gebieds-regisseur Jurjen Adam zal
aanwezig zijn om een en ander toe te
lichten. Verder hebben we bij de
gemeente aangegeven dat we graag
iets verbeterd willen zien rond het zgn
Pieter Drenth monument. Ook het
tegenoverliggend braakliggend perceel
willen we eigenli.ik anders ingevuld zien.
Hebt u daarover ideeën? Kom dan op
onze avond om ze met ons te delen.
Erika van Drimmelen is namens de
gemeente aanwezig om hier het een en
ander over te vertellen. We gaan van
start met een nieuwe dorpsvisie voor
Oostwold. Ook daar willen we met u
van gedachten over wisselen. Op 6
mei wordt de route'Bekend maakt
Bemind' nieuw leven ingeblazen.

Gebiedsregisseur J urjen Adam aan het woord
Pieter Drenth monument .... afbreken of iets anders?
(Erika van Drimmelen gemeente Oldambt)
Presentatie wormen kwekerij

Bekend maakt bemind
Nieuwe dorpsvisie voor Oostwold
Verhaal door Jan Nomden, onze plaatselijke schrijver
Hapjes proeven van ver en nu hier
(hapjes gemaakt door nieuwkomers uit Syrie)
En wat nog meer door u wordt ingebracht
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Aan in ons dorp wonende nieuwkomers
ls gevraagd of zij tijdens deze avond de
catering willen verzorgen. Híer hebben
zij enthousiast op gereageerd. Z4 zullen
ons hapjes, uit hun land van herkomst
laten proeven.
Heel mooi is het dat ons dorp een
verhalenschrijver heeft. Jan Nomden
gaat uit eigen werk voorlezen.

Wilt u zich inzetten voor

Natuurlijk is er volop gelegenheid
om uw zegje te doen zodat we samen
aan ons mooie dorP kunnen bouwen.

Luit Engelage

Wilt u een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Oostwold? Hebt u ideeën
hoe zaken beter of efficiënter geregeld
kunnen worden? Hebt u suggesties
over zaken die in Oostwold dringend
opgepakt moeten worden?
Meld het bij Dorpsbelangen.

(Voorzitte r Dorpsbelangen Oostwold)

Samen krijgen we het voor elkaar!

Graag tot ziens op onze bijeenkomst.

Oostwold?

- Luit Engelage

voorzitter

-

secretaris
penningmeester

lda Verkerk
- Jasper Prummel
- Anja Reumerman
- Harma Noordermeer
- Henriette Beukema
- Thecla Brakel
- Jurjen Adam
- Rob Rosendahl
- Elzo Bruggers

alg. bestuurslid
alg. bestuurslid
alg. bestuurslid
alg. bestuurslid
gebiedsregisseur

notulist SWO
adviseur SWO
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De cultuur-historische wandelroute 'Bekend maakt Bemind' komt zaterdagmiddag 6 mei van 13.00 tot 17.00 uur tot Ieven. Deze wandelroute van 12,4 km

loopt door Midwolda en Oostwold en neemt je mee op ontdekkingstocht.

Bijna alle 21 locaties die op de route staan, zijn die dag opengesteld. Behalve
bezichtigingen van kerken, de Klokkengieterij, de boerderij en prachtige herenhuizen
valt er ook verder genoeg te beleven. Zo wordt er een ouderwetse boeldag gehouden
voor het goede doel in het café Twee Oldambten (vanaf 16.30 uur), leest oud schoolmeester Jan Nomden op prachtige wijze verhalen voor in de voormalige school de
Tichel, is er een likeurproeverij van Alambik in het huis van de dokter: De Moushouk,
kan een kunstatelier gevonden worden in het oude gemeentehuis in Midwolda en kan
er een kijkje gebracht worden aan de wormenkwekerij in de kloosterboerderij
Goldhoorn. Zo komt de geschiedenis naast het hedendaagse leven weer tot leven.

Bezoekers en inwoners van de beide dorpen kunnen al wandetend, fietsend,
gedeeltelijk met de auto of met Ol Graitje, de oude stoomtram (1915-1948), van de
ene naar de andere locatie. Een specifiek startpunt is er niet: dus er kan op elke
gewenste locatie gestart worden.
Dorpsbelangen Midwolda en Oostwold willen de route met allerlei zichtbare en
onzichtbare sporen uit het rijke verleden van onze dorpen tot leven wekken. lnwoners
kunnen elkaar beter leren kennen en daarmee wordt de sociale samenhang in beide
dorpen versterkt. Daarnaast kunnen alle inwoners met trots hun prachtige dorpen aan
elkaar laten zien en natuurlijk ook aan alle bezoekers van buiten de dorpen.
De route is te vinden als App 'Groningen Routes', op de panelen verspreid door het
dorp. En op de routefolder die tijdens de dag op verschillende locaties wordt
uitgereikt. Ook is er de Facebookpagina Bekend maakt Bemind.
Hier kunt u de voorbereidingen volgen.

Gebiedsgericht werken
De gemeente Oldambt daagt u uit om
uw buurt, dorp of wijk sociaal, mooi,
schoon, heel en veilig te houden. Om
hierbij te helpen werkt de gemeente
sinds'1 januari 2017 gebiedsgericht.
Gebiedsgericht werken is een manier
van werken waarbij:

o

De behoefte van de bewoner
centraal staat.

o

Bewoners gestimuleerd worden (of
blijven) om zich actief in te zetten
voor de leefbaarheid van hun eigen
leefomgeving.

o

De aanwezige vrijwilligers en
professionele partijen in een gebied
intensief samenwerken om eventuele
problemen aan te pakken en op te
lossen.

Het verbeteren van de leefbaarheid in
buurten, wijken en dorpen draagt bij
aan de sociale samenhang en betrokkenheid van inwoners in een gebied. De
gemeente werkt hier voor onder andere
samen met inwoners (verenigt in dorpsbelangen organisaties en wijkplatforms)
en met Sociaal Werk Oldambt,
Buurtzorg, Oosterlengte, Acantus,
Groningerhuis en de politie.

Tot ziens op zaterdagmiddag 6 mei.
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Wat heeft VDO in 2íJ16 voor ons dorp gedaan:
:- De dorpsschouw en avond met gemeente over krimp en nieuwe kansen.
:- Nieuwjaarsborrel georganiseerd
r Overleg met gemeente over toegankelijkheid/onderhoud van begraafplaats.
r De kerktoren weer verlicht.
r Supermarkt etalage aantrekkelijker gemaakt met o.a grote foto Witte zwaan.
ieuwe kerstverlichting.
Subsidie gegeven voor sinterklaas intocht.
Op 1 oktober zwerfuuilactie in het dorp gehouden.
Kranslegging 4 mei.
Opknappen en venvijderen kapot bord toeristisch opstap punt Noorderringdijk.
Subsidie gegeven aan concert in kerk Goldhoorn.
Welkomstcomité opgericht voor nieuwe inwoners.
Djembé workshop georganiseerd.
Popschool gefaciliteerd.
Subsidie moestuin en natuurtuin Brede scho:ol.
Garage-sale.
Website goed bijgehouden (Bruno SaathoÍ!)
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Plannen en activiteiten voor 2O17=
r Op 19 april ledenvergadering en openbare vergadering (zie nieuwsbrief)
r Kransleggíng 4 mei.
r Op 6 mei Fiets/wandel route Bekend maakt Bemind.
r Openbare boekenkast laten maken en plaatsen.
r Maken van Dorpsvisie. Wat kan beter/ anders in ons dorp.
r jongeren
Ondersteunen ondezoek Hanzehooeschool (Welke factoren draoen er aan bii da
uit het dorp vertrekken of j'uist blijveh. Kunnen we hier op sturen?)
r Plaatsen van komborden met teksU slogan: Gelukkig in Oostwold.
r Opknappen Ooievaarsnest.
r Onderzoek naar opknappen en in standhouden van oude smederij van Blaauw.
r Plannen maken en overleggen met gemeente over gebied Supermark /
:"

r
r
r
r

NoorderstraaVGoldhoorn/garage Jonkerterrein.(agendapunt ledenvergadering)
Plannen maken invulling terrein/landbouwgrond achter Noorderstreaat
Gesprekspartner van gemeente over bestemmingsplannen/ woonplannen etc.
Subsidie voor fietstocht rondje Oostwold.
Diverse evenementen subsidiëren waar aanwaag voor komt.
Garage-sale.
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Heeft u een goed idee,
dan kunt u een
burgerinitiatief indienen!
Heeft u een goed idee? Neem dan contact op met de gemeente.

Geld voor initiatieven
De gemeenteraad heeft voor 2016 en
2017 een bedrag van € 100.000,beschikbaar gesteld om initiatieven van
inwoners van buurten, dorpen en wijken
te Íaciliteren en te ondersteunen.
Per initiatief kan een bedrag van max.
€ 5.000,- aangevraagd worden. Daarbij
is het van belang dat het initiatief:

a

Een bijdrage levert aan de leef
baarheid in buurt, dorp of wijk.

o Aantoonbaar draagvlak heeft
in de samenleving.

a Voor minimaal

de helft van
de benodigde (financiële)
middelen en uren door de
initiatiefnemers wordt gezorgd.

Wordt uw initiatief goedgekeurd en leidt
het tot een besparing bij de gemeente?
Dan krijgt u de helft van die besparing.
Meer inÍormatie en het
aanvraagformulier vindt u op:
www.

gemeente-oldambt.nl/burgerinitiatief

