en de mate van aansprakelijkheid. Op het moment dat er verantwoordelijkheid moet worden genomen voor
belangrijke investeringen voor het behoud van de Pompel is het belangrijk verantwoordelijkheden helder te
hebben. Het actiecomité is een overleggroep van de beheersstichting, Dorpsbelangen, Mono, de gemeente en
de provincie. Het heeft geen juridische status, maar is vooral bedoeld om alle informatie, kennis en inzet bij
elkaar te brengen in een overleg. Maar het is nog geen aparte stichting of vereniging, waardoor het niet
zelfstandig besluiten kan nemen. Op het moment dat er geld geinvesteerd zou moeten worden zal dit
waarschijnlijk gebeuren via de stichting of de gemeente.
4.2
Discussie over bezuinigingen.
Ook de gemeente Slochteren wil bezuinigen op haar diensten voor haar burgers. Het nalaten van strooien
van de Kanaalweg, Meerweg en Oude Graauwedijk in de winter is hier een voorbeeld van. Het bestuur van
Dorpsbelangen is het niet eens met deze plannen en zullen zich hiertegen dus verzetten.
5.
Commissies
5.1 Kinderspeelweek
De kinderspeelweek was gezellig en de financiën waren in evenwicht, deze zullen binnenkort door Evelyn
van Ommen gecontroleerd worden.
5.2. Evenementen
De evenementen waren over het algemeen geslaagd, jammer dat niet alle activiteiten druk bezocht werden.
Er is een klein tekort gesloten, een mogelijk oplossing zou een bazaar zijn, ook moet Dorpsbelangen nog
€225,= overmaken. De financiën worden binnenkort door Corry van der Laan gecontroleerd.
5.3. Schildjer Proat
Schildjer Proat is financieel sterk en heeft ook dit jaar weer een overschot, de kas zal binnenkort worden
gecontroleerd door Greet Nijborg.
5.4. kas dorpsbelangen
De kas van Dorpsbelangen zal gecontroleerd worden door Harm van der Laan.
6. Aftreden en verkiesbaar bestuur Dorpsbelangen
Dit jaar treed er niemand van het bestuur af en niemand toe, Ulbe wordt gevraagd hoe hij zijn lidmaatschap
het volgende jaar gaat voortzetten. Henk heeft aangekondigd vanaf 2013 te stoppen met het voorzitterschap
van Dorpsbelangen. Op dit moment zijn er vele verenigingen in het dorp, die op de een of andere manier in
het algemeen belang van het dorp zijn. Dit komt voort uit een lange traditie en uit een tijd toen er een andere
soort gemeenschapszin in het dorp was. Op dit moment kampt ieder bestuur met een krapte aan mensen en
zou het samenvoegen van de besturen van de verschillende verenigingen een optie zijn. Dit kan alleen op
vrijwillige basis, maar zal heel veel overlap in functies kunnen voorkomen. Afgesproken is dat hierover dit
jaar een discussie wordt gestart die er wellicht toe zal leiden dat er in ieder geval beter wordt samengewerkt
en het bestuur van Dorpsbelangen door meerdere verenigingen wordt gedragen.
7. Dorpsvisie
Het dorpsvisie rapport is aangeboden aan de gemeente en hierover is nog geen gesprek geweest met de
betrokken wethouder. Wel wordt er binnenkort een overleg gevoerd met een ambtenaar van de provincie om
de zaken te bespreken die spelen rond de verbetering van de dijk van het Eemskanaal.
8. Pad Kanaalweg/ Graauwedijk
Over dit wandelpad is afgesproken dat Dorpsbelangen een brief gaat schrijven naar de gemeente om dit
proces vlot te trekken. Deze zaken worden in overleg met Thomas Fledderman gedaan.
9. Regelmatig contact gemeente/ politie
De gemeente maakt tijd vrij om regelmatig met Dorpsbelangen bestuurders te spreken. Het afgelopen jaar
hebben we geen gebrek aan belangstelling gehad vanuit de gemeente, maar het zou verstandig zijn als het
bestuur van de vereniging en B en W een keer per jaar om de tafel gaan zitten en afspraken maken hoe we
zoveel mogelijk uit de visie kunnen verwezelijken.
10. Fietspad Meenteweg, Graauwedijk.
Op dit moment is het fietspad aan de Meenteweg minder goed afgewerkt dan mogelijk is. Het bestuur gaat
hierover in gesprek met de gemeente.

