Jaarverslag 2021
van Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen en Stichting Dorpshuis de Wenakker

Algemeen
Het bestuur van Plaatselijke Belangen Veelerveen en Stichting Dorpshuis De Wenakker
bestaat uit dezelfde bestuursleden, daarom slaat het verslag op de vereniging en de stichting.
Van de ca. 275 huishoudens die Veelerveen telt, heeft VPB 143 leden in 2021.
Het bestuur bestond eind 2021 uit 5 leden te weten:
Pieter Huttinga voorzitter, Jop Hammer secretaris, Ap de Wit lid, Maria Clemen lid en Joke
Leenders die aan het eind van het jaar lid werd. Hans Wilthof is gestopt als bestuurslid en als
hoofdredacteur van de Kraante
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar door de verschillende lockdowns door Covid -19 enkele
activiteiten gedaan. In het najaar worden er ook weer enkele concerten gegeven.
Activiteiten
Dorpsvisie
Werkgroep duurzaamheid
De werkgroep duurzaamheid is na toekenning van gemeentelijke en provinciale subsidie
zeer voortvarend aan de gang gegaan. Onder begeleiding van de GREK (Groninger energie
koepel) is een analyse gemaakt van het woningbestand in Veelerveen. Zowel de
isolatietoestand als het energieverbruik is goed in beeld gebracht. Van een zestal woningen
is een uitgebreide energiescan gemaakt. Al die informatie is samengebracht in een wijk
energieplan. De coronamaatregelen vormden wel een probleem. Fysieke bijeenkomsten
waarin de bewoners konden meedenken waren langere perioden niet mogelijk. Die inbreng
was wel nodig om tot een gedragen plan te kunnen komen. Dat is ondanks die beperkingen,
met dank aan inwoners die deelnamen in de klankbordgroep, gelukt en tijdens een goed
bezochte bijeenkomst aan bewoners gepresenteerd. Wethouder van der Goot, diverse
raadsleden en ambtenaren van de gemeente waren daarbij aanwezig. Zij spraken hun
waardering voor het plan en de inzet van werkgroep en Grek uit en wilden het WEP ook
gebruiken voor de aanvraag van een subsidie Proeftuinen Aardgasloze Wijken. In totaal is
ruim 2,7 miljoen aangevraagd en als dat wordt toegewezen kunnen huiseigenaren met de al
lopende subsidieregelingen wellicht de helft van de kosten voor de maatregelen bekostigen.
Werkgroep dorpstuin
In 2021 is er door de werkgroep dorpshuis/tuin niets meer aan het plan gedaan. Gekeken
wordt of dit in 2022 weer op de agenda kan worden gezet.

Werkgroep Historie
Door de corona is de werkgroep historie het hele jaar niet bij elkaar gekomen.

Gebruikersoverleg
Er is dit jaar geen gebruikersoverleg geweest. Wel werd er contact gehouden met de
verenigingen wat er op sommige tijden wel en niet mogelijk was voor de verenigingen..
Dorpenronde
Dit jaar is er geen dorpenronde gehouden i.v.m. corona.
Er is wel regelmatig contact geweest met de gebiedsregisseur over zaken die aan de orde
kwamen en over de regels van de regering wat betreft corona.
Beheerders
In juli hebben de oude beheerders het dorpshuis verlaten om elders aan het werk te gaan.
Vanaf die tijd hebben enkele leden van het bestuur, samen met partners en enkele andere
vrijwilligers de taak van het beheren van het dorpshuis overgenomen.
Koffieconcerten
De (koffie)concerten in 2021 zijn er maar 3 geweest, voornamelijk in het najaar.
Mede door de "Vrienden van de Koffieconcerten" en een bijdrage van de oud papieractie
kunnen deze concerten steeds gegeven worden.
De belangstelling voor de concerten was veel minder dan de voorgaande jaren. Dit kwam
mede door de maatregelen van de regering i.v.m. Covid-19. Men was nog erg voorzichtig om
naar evenementen te gaan. maar het waren wel leuke en intieme concerten.
Dit jaar waren aanwezig 25 september Edwin Jongedijk en Josien Bakker, 30 oktober Erwin
de Vries met gitarist Christof Bauwens en op 23 oktober Kees Schipper en Bert Brouwer.
In Veelerveen sta je niet alleen
In 2016 is na gesprekken met de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen een begin
gemaakt met de uitrol van het project Wedde dat ’t lukt in Veelerveen, met als motto “In
Veelerveen sta je niet alleen”. De belangrijkste opdracht, die Wedde dat ‘t lukt zich vanaf
het begin heeft gesteld (core business) is er voor te zorgen, dat inwoners van Wedde /
Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo zo lang mogelijk plezierig en zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen. Wedde dat ‘t lukt biedt hiervoor hulp en ondersteuning, door de
formele (professionele ) en informele (door vrijwilligers en mantelzorgers) zorg met elkaar te
verbinden, waarbij de grootste aandacht uitgaat naar de meest kwetsbare medebewoners.
Deze zorg is altijd vraag gestuurd, dus de zorg is gebaseerd op de hulpvragen van de
bewoners (bottom - up).

Veelerveen wordt door een bestuurslid van de Ver. voor Plaatsel. Belangen
vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Wedde dat ’t lukt. Inmiddels weten de
Veelerveensters de dorpsondersteuner goed te vinden. Dit komt tot uiting in de hulpvragen
die er vanuit ons dorp binnen komen alsmede het aantal vrijwilligers dat zich vanuit ons dorp
beschikbaar heeft gesteld voor dit project.
Ook het jaar 2021 werd beïnvloed door de effecten van de COVID-19 pandemie. De
reglementen van het RIVM noopten tot een regelmatig overleg met de gemeente over wat
dorpsondersteuner Marian Beltman wel en niet kon doen. Ondanks deze beperkingen zijn er
toch 397 hulpvragen(zeer divers van aard) binnen gekomen, die allemaal door de
dorpsondersteuner en/of vrijwilligers en waar nodig, door professionals zijn opgelost.
We noemen enkele activiteiten die wel of in beperkte mate doorgang konden vinden.
-Samen aan tafel.
Eenzaamheid is een actueel vraagstuk. Daarom is Wedde dat ’t lukt in 2019 gestart met
het maandelijks organiseren van een 3-gangendiner in het dorpshuis Ons Noabershoes in
Veelerveen. Het diner werd bereid in de keuken van het dorpshuis door de beheerder.
Vanaf september 2021 wordt dit gedaan door 1 bestuurslid en partner samen met enkele
andere vrijwilligers. Door Corona kon Samen aan tafel in 2021 maar 2 keer doorgaan.
-Inloop(spreek)uren.
Van de inloopspreekuren kon door Corona maar in beperkte mate gebruik gemaakt
worden; er werd wel op ruime schaal telefonisch of via email contact gelegd met de
dorpsondersteuner.
-Nationale Leefkracht Award 2020.
In 2020 ontving WDL het bericht, dat zij de Nationale Leefkracht Award 2020 heeft
gewonnen. Deze Award wordt uitgereikt aan organisaties die op het gebied van
preventie een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd (zgn. preventieversneller).
De prijs die door zorgverzekeraar Menzis, UMCG en de Aletta Jacobs School of Public
Health werd beschikbaar gesteld, vertegenwoordigt een waarde van € 25.000,00
Zij bestaat uit:
•
support op het gebied van wetenschappelijke en economische validatie
•
exposurepakket: (social) mediapakket of publiciteitspakket en
•
de Leefkracht Award: een kunstwerk passend bij de wedstrijd en bij het initiatief.
Door de Coronapandemie kon de prijs pas in december 2021 tijdens een hybride
bijeenkomst in dorpshuis De Voortgang in Wedde op gepaste wijze worden uitgereikt.
Website/Kraante
De Kraante kwam dit jaar regelmatig uit. De redactie van de Kraante bestaat eind 2021 uit
Pieter Huttinga, Ap de Wit, Alice Malestein en Jop Hammer.
De website wordt regelmatig bijgewerkt met actuele berichten.
De websitecommissie bestaat eind 2021 uit 3 mensen: Pieter Huttinga, Tedo Swarts en Jop
Hammer.

Diversen
-

Plaatselijke Belangen Veelerveen doet mee aan het ophalen van oud papier. De
frequentie bedraagt momenteel slechts 1 x per jaar. De hieruit voortvloeiende
opbrengst wordt gebruikt voor een activiteit. Ook dit jaar werd er papier opgehaald.

-

Op 23 maart vindt weer het jaarlijkse overleg plaats tussen alle buurthuizen van
Westerwolde. Hier werd in samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen
voornamelijk gesproken over de UBO registratie, en energiekosten

-

Twee actieve ambassadeurs uit Veelerveen voor Glasdraad hebben dit jaar erg hun
best gedaan om te zorgen dat iedereen binnen de kernen glasvezel gaat krijgen. Van
de hele gemeente Westerwolde heeft Veelerveen de hoogste score voor
aansluitingen nl 65 % binnengehaald.

-

Op 14 juli vindt het eerste gesprek plaats met Wouter v.d .Kolk en Jan Mulder over
het project “Zo willen wij wonen”. Dit project wordt opgestart via Toukomst en
Nationaal Programma Groningen. De bedoeling van het project is om te kijken in
Wedde, Vriescheloo en Veelerveen wat de wensen zijn van de inwoners hoe zij langer
willen blijven wonen in hun dorp.
-

Op 22 juli vindt een overleg plaats tussen de dorpsraden van Westerwolde Noord.
Men heef voornamelijk gesproken over de slechte communicatie met de gemeente,
buslijn 14 en wonen. Er is een gezamenlijke brief naar het College gegaan over deze
punten.

-

Op 18 september wordt er een feest voor de inwoners gegeven. Het was een zeer
geslaagd feest. Er was een autopuzzeltocht, Jos Tipker was er voor de kinderen en
tijdens de BBQ was er een sneltekenaar. Iedereen heeft reuze genoten.

-

Op 20 november er is er samen met de Dorpsraad Vriescheloo weer een zeer
geslaagd Sinterklaasfeest in Ons Noabershoes georganiseerd met veel spelletjes en er
werd goed gezongen.

-

Er werd onderzocht of de commissie 4 mei nog wel bestaansrecht heeft nu de
gemeente zich hieruit heeft teruggetrokken. Binnen de vergadering kwam men tot de
conclusie dat deze herdenking gewoon door moest gaan. Vanuit Veelerveen zit er
ook een vertegenwoordiging in deze commissie.

-

Het klaverjassen wordt aan het eind van het jaar weer opgestart.

-

NL Doet georganiseerd door het Oranjefonds heeft dit jaar niet plaatsgevonden
i.v.m. corona. Burendag is dit jaar niet doorgegaan, omdat op 18 september er al een
dag voor de inwoners werd georganiseerd.
De vereniging zou in dit jaar 100 jaar bestaan. Ook hier kon er geen feest gegeven
worden voor deze mijlpaal, maar er wordt wel nagedacht over een andere oplossing.

Aanschaf Dorpshuis
De aanschaffingen die in 2021 zijn gedaan hebben vnl. betrekking op het vervangen/
vernieuwen van klein keukeninventaris en het uitbreiden van servies en bestek voor een
totaal bedrag van € 2.883,80. Aangeschaft zijn o.a. 2 koffiezetapparaten, 4 afvalbakken, 10
isoleerkannen, 89 borden, snijplanken, longdrink glazen, salade- en groenteschalen, 120 kop
en schotels, diverse opscheplepels, gastronoombakken en een pinapparaat.

