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Kort verslag / Actiepuntenlijst overleg Gebruikersplatform 13 februari 2014 
 

Aanwezig:  dhr. De Jager (hist.ver.VledderKerspel), dhr. H.A. Kloeze (Dorpsbelangen Diever). , 
dhr. A. Krans (plaatselijk belang Zorgvlied/Wateren/Oude Willem),  
 mevr. A. Zwaaneveldt (Plaatselijk belang Langedijke), Dhr. J. Hoeks (Dorpsbelang 
Hoogersmilde), dhr. N. Driessen (IVN), R. Beerendonk (De Reeenwissel), mw. C. 
Scholten en mw. A. Molanus (prov. Drenthe)  

 
 

ONDERWERP BESPROKEN ACTIE/BESLUIT 

Algemeen • In december is de nieuwe structuurgroep 
geïnstalleerd 

• Spijtig dat er de laatste periode zo weinig contact 
is geweest 

• Enquête Natuurmonumenten groot wild; 
plaatselijke bevolking niet bij betrokken. Er is wel 
een onderzoek door een school gedaan onder de 
bevolking/ondernemers met een andere uitkomst 
 

 
 
 
 

Gebruikersplatform • Welke waarde heeft een gebruikersplatform? 
• Wat gebeurt er met de signalen? 

 
 
 
 

• Communicatie en informatie richting 
Gebruikersplatform is onvoldoende en minimaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• In beeld brengen welke initiatieven al uitgevoerd 

zijn en welke er nog liggen en welke gestrand 
zijn door bestuurlijke rompslomp 

 
• Lever plannen in. Voor goede plannen is wel 

geld 
 

• Poort Zorgvlied is bijna gerealiseerd 
 

 
 

 

Gemeenten hebben aangegeven dat 
zij de bewoners vertegenwoordigen 

Bestuurders krijgen ook de verslagen 

Iedereen wordt aangemeld voor de 
Nieuwsbrief en website in de gaten 
houden (altijd up-to-date) Nico 

Dorpsbelangen communiceert naar 
bewoners 

Afgesproken wordt om 2 x per jaar 
een overleg te plannen. (1 x per jaar 
alle dorpsbelangen etc) en 1 x per jaar 
met de partners o.a. 
terreinbeheerders) Alie 

Dorpsbelangen 

 

Dorpsbelangen 

Dorpsbelangen  zorgt zelf voor 
goede publicatie 

Conclusie: communiceer “andersom”. 
Dorpsbelangen zelf ook zorgen dat er 
gecommuniceerd wordt over wat er 
speelt en gedaan wordt 

Mededelingen • Wat is er gebeurd met nieuwe (betaald) 
parkeerplan? 

 
• Naamborden Berkenheuvel deels weg/stuk 

Vanwege hoge kosten 
apparatuur enz. gaat dit niet 
door 
Catrien geeft dit door aan de 
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• Ploegen Witte bergen door SBB 
• Fietspad ter hoogte van Uilenhorst slecht door de 

paarden 
• (te) veel dode bomen is niet mooi 
• Hotels/restaurants bij gebied betrekken (bv 

arrangementen) 
 
• Bewegwijzering naar de parken slecht 

aangegeven. Dit moet anders (borden langs de 
wegen – en op cruciale punten) 

 
 

terreinbeheerders 
 
 
 
Dit is een taak van de 
ondernemers zelf 
 
Catrien 
 
 

 


