
 

     

Nieuwsbrief Vereniging Dorpsbelangen Aalden   

Jaargang 21, nummer 21, mei 2018  

   

Voorwoord   
Voor u ligt de 21ste Aelderstroom, de jaarlijkse nieuwsbrief van Dorpsbelangen Aalden. Deze 

Aelderstroom bevat de agenda voor de algemene ledenvergadering van 14 mei. We doen verslag 

van het afgelopen jaar en blikken daarna kort vooruit. Kort, omdat de plannen voor de toekomst 

een ander traject volgen. Op 10 maart is daarvoor een eerste verkenning gedaan. Binnenkort krijgt 

dat een vervolg. Na het formele gedeelte wordt de geschiedenis van Aalden met elkaar besproken. 

In samenwerking met de Historische Vereniging Zweeloo zal Jan Hooge u meenemen naar het 

verleden. 

 

U bent op 14 mei vanaf 19.15 uur van harte welkom in de Aelder Meent! 

 

Hans Terbach 

(voorzitter) 

   

Jaarvergadering 14 mei 2018 om 19.30 uur in De Aelder Meent  
 

AGENDA 

 

19.30 tot 20.00 uur: 

1. Opening en mededelingen   

2. Vaststellen notulen jaarvergadering 2017 

3. Financieel verslag 2017 

4. Verslag Kascommissie 

5. Jaarplan en begroting 2018 

6. Benoeming kascommissie 

7. Benoeming/afscheid bestuursleden 

8. Rondvraag 

20.00 tot 20.15 uur:  

Pauze 

 

20.15 tot 22.00 uur: 

Geschiedenis Aalden in samenwerking met de 

Historische vereniging Zweeloo en Jan Hooge. 

 

 

  

 

 

Jaarverslag 2017 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 7 keer vergaderd. Naast deze bestuursvergaderingen hebben 

de bestuursleden ook deelgenomen aan bijeenkomsten van de gemeente, het AZC/COA en andere 

organisaties om de belangen van de bewoners van Aalden en hun leefomgeving te behartigen. 

De volgende onderwerpen zijn in 2017 gerealiseerd: 

 

1. Aelder Meent: bouwen aan een multifunctioneel centrum voor Aalden en omgeving 

2. Plaatsing bloembakken bij de entree van ons dorp 

3. Opslag gemeenschappelijk gereedschap  

4. Introductie AaldenApp 
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5. Extra gehandicaptenparkeerplaats Korenhof 

6. Organisatie van het beheer van de speeltuin 

7. Onderzoek zorgbehoefte naast professionele hulp 

8. Aanbrengen kerstversiering in Aelderstraat 

9. Ontwikkeling Groenplan voor Aalden 

10. Inbrengen woonbehoefte van m.n. jongeren en starters en duurzaamheid in Woonvisie 

gemeente. 

11. Conferentie over de toekomst van Aalden met o.a. inwoners en politiek 

 

Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden op onze website dorpsbelangenaalden.nl en 

op onze sociale media facebook.com/dorpsbelangenaalden en twitter.com/dbaalden 

 

Wijk- en dorpenronde 

Een vast onderdeel op de agenda van Dorpsbelangen Aalden is het overlegmoment met de 

burgemeester en één van de wethouders van de gemeente Coevorden. Daarbij is ook de 

Teamleider Openbare Ruimte Zuid van de gemeente Coevorden en een agent van de wijkeenheid 

Coevorden aanwezig. De ‘Dorpenronde’ is gehouden op 12 februari 2018. De volgende 

onderwerpen zijn besproken:   

 

1. Bekostiging AED’s 

2. Veiliger maken Paardelandsdrift en 

Aelderstraat 

3. Herinrichting plein voor Korenhof 

4. Project gemeenschappelijke opslag 

5. Aanbevelingen uit zorgonderzoek 

6. Aanleg fietspad Gelpenberg 

7. Bouwplan Mekkes en Aelderstraat 8 

8. Ontwikkeling nieuwe dorpsvisie en 

miniconferentie 10 maart 

9. Bordjes Whatsapp-buurtpreventie 

10. Parkeerverbod Wendakker bij 

Paardelandsdrift 

11. Groenwal en onderhoud speeltuin 

   

Financieel verslag 2016 
De incasso van de contributie 2017 is in juni 2017 uitgevoerd. Eind 2017 waren 375 personen lid 

van Dorpsbelangen Aalden. De penningmeester licht financiële resultaten over 2017 toe tijdens de 

vergadering. 

   

Verslag Kascommissie   
De kascommissie, bestaande uit R. Janse en D. van Bruggen, heeft de boekhouding gecontroleerd 

en zal tijdens de jaarvergadering een toelichting geven op haar bevindingen. Tijdens de 

vergadering worden de leden van de nieuwe kascommissie benoemd.   

       

Jaarplan 2018   
Het jaarplan 2018 vloeit voort uit de Missie en Visie 2015-2019, die op zichzelf weer voortbouwt 

op de resultaten van het project Vijf Sterren Dorp. Naast het organiseren van jaarlijks 

terugkerende activiteiten, zoals het paaseieren zoeken en het paasvuur zijn in het jaarplan 2018 

de volgende prioriteiten opgenomen:  

1. Bouwen aan Aelder Meent 

2. Uitvoering eerste fase Groenplan  

3. Verkeersveiliger Paardelandsdrift  

4. Verkeersveiliger Aelderstraat 

5. Kerstversiering 

6. Realisatie ideeën Dorpsbudget  
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7. Ontwikkeling nieuwe dorpsvisie  

8. Ideeënvorming participatie  

9. Realiseren informele zorg 

10. Ecologisch Bermbeheer 

11. Afronding bouw gemeenschappelijke 

opslag 

12.  Speeltuindag  

13.  AED-kosten vermijden

   

Op onze website, Facebookpagina en op Twitter kunt u meer lezen over de diverse projecten 

waarmee Dorpsbelangen Aalden zich bezighoudt.   

 

Afscheid en benoeming bestuursleden 
Het bestuur bestond in 2017 uit Hans Terbach (voorzitter), Emmie Enting (secretaris), Michel de 

Heij (penningmeester), Sven van ’t Hull, Jan Kuipers, Monique Jonkman en Tom van der Veen 

(bestuursleden).  

Emmie Enting en Sven van ’t Hull zijn begin 2018 resp. eind 2017 uit het bestuur getreden, 

waardoor het bestuur op dit moment uit vijf leden bestaat. Gelet op de opgave voor 2018 en 

volgende jaren zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers, die zich voor het 

behoud van de goede leefkwaliteit in Aalden willen inzetten. 

 

Bijlage: notulen Algemene Ledenvergadering 15 mei 2017  
 
1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Silvia Draaijer opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.   
De agenda wordt vastgesteld en er zijn geen mededelingen. 

 
2. Notulen algemene ledenvergadering 2016 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld.  
 
3. Financieel verslag 2016 

Penningmeester Michel de Heij licht de resultaten en de balans per 31-12-2016 toe. Vergaderkosten en 
Publiciteitskosten (OEK) zijn de grootste kostenposten. De gemeentelijke subsidie en de contributie van 
de leden zorgen voor het merendeel van de inkomsten. Per saldo is, na reservering van € 500,- voor het 
Zuidenveld en € 13.597,- voor de speeltuin, sprake van een tekort van € 376,-.  
Het eigen vermogen is gedaald naar € 9.870,-. Door te bezuinigen op vergaderkosten en verzekeringen 
en door de contributie in 2017 te verhogen naar € 5,- per jaar, blijft de afname van het eigen vermogen 
beperkt. 

 
4. Verslag en benoeming Kascommissie 

De heren R. Janse en R. Kroeze hebben de boeken gecontroleerd en geconstateerd dat deze een juist 
beeld van de werkelijkheid geven. De penningmeester wordt decharge verleend.  
De heer Kroeze heeft aangegeven te stoppen. De heer Janse wordt benoemd in de nieuwe 
Kascommissie. De heer D. van Bruggen stelt zich kandidaat voor volgend jaar.  

  Penningmeester Michel de Heij bedankt de heren Janse en Kroeze voor hun inspanningen. 
 
5. Begroting 2017 

De begroting laat een tekort zien van € 610,- (na reservering van € 500,- voor Zuidenveld). Het is 
Dorpsbelangen gelukt om een aantal kosten te drukken. De vergaderkosten zullen een stuk lager zijn, 
aangezien er nu vergaderd wordt in de Anwende. Daarnaast zullen er komend jaar geen kosten gemaakt 
worden voor verzekeringen. Dorpsbelangen heeft de verzekering opgezegd, aangezien Dorpsbelangen 
hiervoor ook via de gemeente verzekerd is.  Daarnaast zijn de kosten voor abonnementen hoger 
geraamd. Dit komt door de kosten voor onderhoud van de AED’s die in 2017 moeten worden betaald. 
Deze kostenpost ontbrak in 2016. 
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6. Benoeming en afscheid bestuursleden 

Silvia Draaijer neemt na ruim 7 jaar afscheid van Dorpsbelangen Aalden. Sven van ’t Hull bedankt Silvia 
voor haar inzet.  
Het bestuur is blij dat twee personen bereid zijn gevonden om zitting te nemen in het bestuur. De 
vergadering gaat akkoord met de benoeming van Tom van der Veen en Monique Jonkman-Koolen. 
Daarnaast gaat de vergadering akkoord met het benoemen van Hans Terbach als voorzitter.  

 
7. Rondvraag 

• De heer A. Lanting vraagt of er al iets bekend is of er containers komen voor plastic. Dorpsbelangen 
gaat bij de gemeente navragen wat de stand van zaken is.  

• De heer W. Markestein maakt zich zorgen over de lelieteelt wat steeds dichterbij het dorp komt. Er 
worden op dit moment lelies vlakbij de scholen en het AZC gepoot. Er wordt hiervoor veel gif 
gebruikt. De heer Markestein vraagt of Dorpsbelangen hier een rol in kan spelen om dit tegen te gaan 
of ervoor te zorgen dat de schade van de stoffen zo beperkt mogelijk gehouden wordt. 
Dorpsbelangen gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.  

• Vraag: wat houdt het 5-sterrendorp in? Silvia Draaijer geeft een toelichting.  

• Vraag: hoe zit het nu met het groenonderhoud door de gemeente. Voorzitter Hans Terbach geeft aan 
dat het blijft zoals het nu is. Er is niet veel veranderd.  

• Mevrouw A. Kamman vraagt waarom nieuwe bewoners geen welkomstpakketje krijgen? 
Dorpsbelangen gaat uitzoeken of dit mogelijk is.  

 
8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Na de pauze wordt de 
stand van zaken besproken van de op te richten Aelder Meent, inclusief bibliotheek-voorziening, gevolgd 
door een presentatie van het Groenplan Aalden. Daarna wordt in tafelgesprekken van gedachten 
gewisseld over Zorg en Welzijn, Leefbaarheid, Veiligheid en Groenplan. 

 
9. Stand van zaken Aelder Meent, inclusief bibliotheek 

Dorpsbelangen Aalden heeft het rapport over het haalbaarheidsonderzoek naar de invulling van de 
Aelder Meent met de gemeente besproken. Voorgesteld is om een projectleider aan te stellen die in één 
tot anderhalf jaar alles gaat uitwerken. Het gaat dan onder andere om het activiteitenprogramma, de 
exploitatie, de PR en communicatie en eventuele aanpassingen aan het gebouw en de financiering 
daarvan. De gemeente overlegt op 30 mei met de bibliotheek over de invulling van de terugkeer van de 
bibliotheek. De bedoeling is dat daarover een besluit valt. Daarna stellen we zo snel mogelijk een 
projectleider aan en beginnen we met het invullen van een activiteitenprogramma. 

 
10.  Groenplan Aalden 

Met dit plan willen we Aalden fleuriger maken. Het Buro voor Groene Ruimtes (Wilfried Reuvers) heeft 
voor een aantal plekken in Aalden, die hiervoor in aanmerking komen, ideeën ontwikkeld. De gemeente 
vindt dit een mooi initiatief, maar wil niet dat dit tot extra kosten leidt. Daarom worden de plannen 
alleen uitgevoerd als bewoners mee helpen bij het onderhoud. De bedoeling is om in 2017 bloembakken 
te plaatsen bij binnenkomst van Aalden (reeds gerealiseerd). Daarnaast willen we de bloembakken aan 
de Marsstukken en het groen aan de Paardenlandsdrift (in combinatie met aanpak van de 
verkeersproblematiek) aanpakken.  

 
11.  Tafelgesprekken  

Deze hebben de volgende meningen opgeleverd: 
 
Zorg en Welzijn 
Alle inwoners van Aalden hebben nu nog voldoende toegang tot de benodigde professionele en 
zogenoemde informele hulp. In die zin is er nog noaberschap. Maar het kost veel moeite het aantal 
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vrijwilligers op peil te houden. Eenzaamheid lijkt het grootste probleem, ondanks het feit dat de 
Korenhof en straks de Aelder Meent als ontmoetingsplekken fungeren. De samenwerking tussen 
professionele en informele hulp is een aandachtspunt. 
 
Leefbaarheid 
De leefbaarheid is over het algemeen goed in Aalden. De voorzieningen zijn prima, maar een tweede 
(natuur-)speeltuin aan de andere kant van het dorp of in Zweeloo zou welkom zijn. 
Het teruglopend aantal vrijwilligers trekt een wissel op de leefbaarheid. Daarom in de loop van 2017 een 
wervingsactie organiseren, waarbij vrijwilligers op basis van een lijst van activiteiten in 2018 kunnen 
aangeven aan welke activiteiten zij een bijdrage willen leveren. 
 
Veiligheid 
De Whatsapp-groep Buurtpreventie draagt bij aan de veiligheid in Aalden. Wel moet voorkomen worden 
dat te veel onnodig berichtenverkeer ontstaat (denk aan “duimpjes” of het berichten over zaken die niet 
direct met de melding van een verdachte situatie te maken hebben. In het plaatsen van bordjes in 
Aalden, waarop aangegeven is dat Buurtpreventie actief is, wordt vooralsnog geen meerwaarde gezien. 
 
Groenplan 
Dit is enthousiast ontvangen. Aalden krijgt hierdoor een fleuriger uitstraling. Wel is het raadzaam om het 
onderhoudsarm in te vullen om de rol van bewoners hierbij zo beperkt mogelijk te houden. De voorkeur 
gaat zeker niet uit naar het plaatsen van meer bloembakken. Enige zorgen zijn er over het onderhoud op 
langere termijn. Fondsvorming lijkt wenselijk. 
Zorgen zijn er over het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de teelt van lelies naast de molenes. 
Dorpsbelangen Aalden gaat uitzoeken wat de feiten zijn en welke actie eventueel gewenst is om 
schadelijke effecten op de omgeving te beperken. 
 
Wonen 
De gemeente ontwikkelt een nieuwe woonvisie. Daarin komt tot uiting hoe vraag en aanbod van 
woningen het beste op elkaar afgestemd kunnen worden. Zijn er voldoende woningen voor alle 
bevolkingsgroepen? Is de kwaliteit van de woningen voldoende? Zijn woningen duurzaam en 
energiezuinig genoeg? Allemaal vragen waar ook Dorpsbelangen Aalden zich een eigen mening over wil 
vormen. Dit onderwerp is niet in de tafelgesprekken aan de orde gekomen. 


