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Opening
Geerten Eijkelenboom heet iedereen welkom en de agenda wordt vastgesteld. We
bespreken de punten door de concept dorpsvisie per onderwerp door te nemen.
De dorpsvisie is tot stand gekomen door gesprekken met dorpsbewoners. Het
document bevat geen verassende onderdelen en is een goede samenvatting van wat
er op dit moment in Thesinge leeft.
Voorzieningen
De bibliobus wordt node gemist en het Trefpunt is een belangrijke voorziening waar
men erg tevreden over is.
Verzoamelstee
Er is door de voorzitter van de stuurgroep een interim-projectmanager aangesteld die
nog bezig is met zijn onderzoek. Dit wachten we af. Wel is duidelijk dat de
verwachtingen van betrokken partijen erg verschillend waren. We zijn het er over
eens dat de oorspronkelijke doelstelling was het onderzoeken of ICT kan bevorderen
dat ouderen langer in Thesinge kunnen blijven wonen. Dit is onvoldoende uit de verf
gekomen. Wel is er een situatie ontstaan waarbij in een behoefte wordt voorzien om
op woensdagochtend met een vaste groep dorpsbewoners bij elkaar te komen voor
een gezellige ochtend met soms een informatief karakter.
Dhr. Heidema gaat onderzoeken of dit laatste voor de duur van het project doorgang
kan vinden.
Jeu de boules
Vanuit het dorp blijkt er behoefte te zijn aan een Jeu de boules baan.
Dit behoort tot de mogelijkheden indien de investering beperkt blijft en er geen grote
bouwkundige aanpassingen nodig zijn om het te realiseren. Afhankelijk hiervan en
van het draagvlak bij de bevolking wordt gekeken in hoeverre
vergunningsprocedures moeten worden gestart. Ervaring op andere plekken in de
gemeente leerde dat verlichting op de baan niet tot de mogelijkheden behoort.
Dorpsbelangen gaat inventariseren of er draagvlak is voor een baan in het centrum
van het dorp.
Bibliobus
De bibliobus wordt gemist als ontmoetingsplek en voor het makkelijk lenen van
boeken. Voor de school is een alternatief aanbod wat goed lijkt te werken. De indruk
is dat de meeste volwassenen hun weg naar de bibliotheek in Lewenborg of Ten
Boer wel vinden. Voor het plan de boeken te laten bezorgen is binnen de kaders
geen geschikte kandidaat gevonden. We blijven alert op signalen uit het dorp.

Trefpunt
Trefpunt speelt een belangrijke rol in Thesinge. De bezetting is volledig vrijwillig.
Dit geldt voor alle dorpshuizen in de gemeente. Het ligt niet in de lijn der verwachting
dat er een situatie gaat ontstaan dat de Gemeente (een deel van) de exploitatie gaat
financieren. Wel is er 1x per tien jaar een bijdrage in het onderhoud van de
dorpshuizen.
Boodschappenplusbus
Dit lijkt na onderzoek op financiële gronden niet haalbaar voor Thesinge.
Wonen
Voor de realisatie van starters- en seniorenwoningen in Thesinge is weinig
perspectief op korte termijn.
- Verbouw van bijvoorbeeld boerderijen tot appartementen behoort wel tot de
mogelijkheden wanneer dit om particuliere initiatieven gaat.
- Nieuwbouw buiten plaats Ten Boer wordt de komende jaren niet toegestaan.
Tevens is het beleid om bijvoorbeeld voor senioren te zorgen dat zijn naar de
voorzieningen komen en niet vice versa.
De behoefte blijft bestaan en wordt vastgelegd in de Dorpsvisie.
Veiligheid en Verkeer
Er zijn een aantal initiatieven vanuit het dorp.
Met de G.N. Schutterlaan zal een gesprek gevoerd worden over de trillingsoverlast.
Voor de Molenweg zal met een verkeersdeskundige gekeken worden naar het
voetpaadje Molenhorn/Molenweg.
De fietsers, wandelaars en hardlopers aan de Lageweg zijn zonder licht slecht
zichtbaar en dat levert gevaarlijke situaties op.
Is er mogelijkheid dat het ‘fietspadplus’ waarover gesproken wordt als alternatief voor
de N360 een mogelijkheid om ook de situatie aan de Lageweg veiliger te maken?
Dat lijkt niet waarschijnlijk, zeker niet op korte termijn.
Afgesproken wordt dat de dhr. Van de Nadort met de verkeersdeskundige overlegt
over voorlichting aan de basisschoolleerlingen.
Dorpsbelangen zal aan dit onderwerp aandacht besteden in de nieuwsbrief en G&T.
Het afgelopen jaar waren er problemen met de jeugd in Thesinge. De laatste
maanden lijkt het beter te gaan. Voor het schoolplein geldt dat hiervoor een
oplossing gaat worden gezocht door het plein tot verboden gebied te maken op
bepaalde tijden. Dit maakt het voor de politie mogelijk sancties uit te delen.
Verder heeft het bezoek van de wijkagent aan ouders en kinderen en het toezicht
van bewoners geholpen de problemen te verminderen.
Het contact met de wijkagent wordt als prettig en constructief ervaren.
Ook over dit onderwerp neemt dorpsbelangen iets op in de nieuwsbrief, met name
dat het van belang is ongeregeldheden direct te melden en daar niet mee te wachten
tot de volgende dag.
Duurzaamheid
De werkgroep kampt met personele problemen waardoor momenteel niet alle
plannen kunnen worden uitgevoerd.
De nadruk ligt op de intelligente straatverlichting en het gescheiden inzamelen van
afval.
Wat betreft de straatverlichting zijn er meerdere obstakels. Ten eerste is er een
discussie tussen de Gemeente(n) en Enexis over het juridische eigendom van de

lantaarnpalen boven- en ondergronds. Over het bovengrondse deel heeft de
kortgedingrechter een uitspraak gedaan en hiermee is vastgesteld dat de Gemeente
eigenaar is van het bovengrondse deel. Een tweede punt betreft de inkoopprijs van
de stroom, dit is door de Gemeente zeer scherp ingekocht en met deze prijs valt
nauwelijks te concurreren.
Wel wordt de business case uitgewerkt met betrekking tot het onderhoud wat
efficiënter kan verlopen met intelligente straatverlichting.
Dorpsbelangen had het beschikbare bedrag van “Kern met Pit” bestemd voor een
pilot met de verlichting. Dit lijkt vanwege de kleine schaal en bovenstaande punten
op korte termijn niet haalbaar in 2012. Gekeken wordt of een van de andere
onderwerpen van de duurzaamheidsgroep geschikt is.
Wat betreft het gescheiden inzamelen van afval is er een mogelijkheid op het gebied
van (zuivere!) pet. De Gemeente ziet hier mogelijkheden.
De duurzaamheidswerkgroep kon moeilijk contact krijgen met ‘de helpende hand’.
Dhr v.d. Nadort zal proberen dit contact te organiseren, Thesinge is namelijk wel
opgenomen in de subsidieplannen.
De eerste zes woonscans in Thesinge zijn gedaan en heeft het een en ander
opgeleverd waar men mee verder kan.
Natuur en Landbouw
Vanuit het dorp blijkt behoefte aan schooltuintjes. Dit zou eventueel kunnen op het
sportveldje, met daarbij een aantal kanttekeningen (beheersbaar, bestand tegen
vernielingen, de meeste mensen hebben zelf een tuin). Natuureducatie is een
onderwerp wat mogelijk door de school kan worden opgepakt. Hiervoor is subsidie
van het IVN beschikbaar. Dhr. Heidema neemt contact op met de betrokken
ambtenaar voor de mogelijkheden.
Het bermenbeleid is het slachtoffer van de financiële krapte. Twee keer per jaar
klepelen is niet de meest vriendelijke oplossing maar wel goedkoop.
De Gemeente staat open voor suggesties en hierover kan rechtstreeks contact
opgenomen worden met de betreffende ambtenaren. Dorpsbelangen geeft dit door
aan de betreffende dorpsgenoten.
Het veegwagentje wat door het dorp rijdt lijkt onvoldoende afgestemd op het
opruimwagentje. Hier blijkt aan gewerkt te worden. De wagentjes zijn van twee
verschillende afdelingen van de Gemeente en waren helaas niet voldoende op elkaar
afgestemd.
De Vonk
Na veel moeite om jongeren te vinden is het deze maand gestart. Twee jongeren, de
jeugdwerkster en het videoproductiebedrijf zijn aan de slag. Ook de basisschool zal
een bijdrage leveren. Met als doel in december het eerste Thesinger Filmfestival.
De jeugdwerkster heeft overigens via haar jaarverslag aan de gemeente verslag
gedaan van de afgelopen periode. Opvallend blijft de zeer geringe animo voor de
georganiseerde activiteiten.
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