Jaaroverzicht 2017
Bezoek Burgemeester en wethouders 31 januari
Na vele malen uitstellen, het is niet eenvoudig om de agenda’s van 14 personen op elkaar af te
stemmen is het dan toch eindelijk gelukt de burgemeester en wethouders in Vinkega te krijgen.
Besproken zijn de volgende punten:
1. Ontgroening en Vergrijzing
Dit betreft meer de feitelijke situatie in ons kleine dorp, waarin relatief veel ouderen wonen en er
weinig kinderen/jongeren meer zijn. Veel ouderen kunnen / willen niet meer deelnemen aan
activiteiten van plaatselijk belang, waardoor de taken binnen PB en het dorp neerkomen op een
beperkt aantal schouders.

2. Financiën
De financiële situatie van PB is niet rooskleurig. Dit komt door het beperkte aantal leden (circa 70) en
twee tegenvallende paasvuren (slecht weer, weinig omzet) en toenemende kosten voor met name
de vergunningen.
Wij zijn benieuwd of de gemeente in deze iets voor ons kan betekenen, mede vanwege het feit dat wij
geen dorpshuis hebben en bv. de jaarvergadering in de Zuidstroom plaatsvindt, hetgeen relatief hoge
kosten met zich brengt. Andere dorpen krijgen waarschijnlijk wel een bijdrage in de kosten van het
dorpshuis?

3. Toename maatschappelijke en juridische eisen
Voorheen was alleen een stookvergunning nodig voor het Paasvuur, nu ook nog een
evenementenvergunning en ontheffing Drank en Horeca. Dat leidt tot extra kosten en meer geregel.
De evenementenvergunning is nodig, omdat onze - open - tent groter is dan 10 m2. Daarbij komt bij
de evenementenvergunning een waslijst aan uitvoeringsregels, die geheel geschreven lijken voor
grote, meerdaagse evenementen, met voorwaarden die bizar zijn voor een eenmalig, kort durend
paasvuur in de open lucht. Bovendien is de eindtijd bepaald op basis van het feit dat het paasvuur op
een zondag plaatsvindt, maar in de praktijk volgt daarop 2e Paasdag, een feestdag. Dus een
zaterdagavond sluitingstijd lijkt dan logischer..
Al met al laat de regelgeving geen enkel maatwerk toe, terwijl daar genoeg redenen voor zijn.

Marian vertelt over haar bezoek aan de burgemeester, van de Nadort, op woensdag 21 februari 2018:
“Vanmorgen het gesprek gehad met de burgemeester. Wat een aardige man! Heel toegankelijk, en
ook heel kundig. Maar dat betekent niet dat alles nu geregeld is...
Bij binnenkomst bleek de teamleider van vergunningen ook aanwezig. Op zich prima, weet die ook
wat er speelt. Ik vond wel dat hij redelijk defensief reageerde, terwijl Van de Nadort heel open was.
Overigens had de burgemeester ook de mails die ik verzonden had, en hij had zich echt goed
voorbereid.
Ik heb eerst toegelicht wat de aanleiding was (steeds nogal 'gezeur' en vooral niet erg meedenkend
gedrag bij vergunningverlening, en het feit dat vorig jaar ons verzoek om afwijking van de eindtijd
domweg niet behandeld is. Aangegeven dat ons doel zeker niet is om geen vergunningen aan te
vragen (de teamleider speelde wel enkele keren die kaart...) maar dat het wel reëel moet blijven en
vooral ook dat niet alle evenementen hetzelfde zijn en dus ook niet hetzelfde behandeld kunnen
worden...
V.d. Nadort gaf aan dat hij ook vond dat de manier van afhandelen van het verzoek om afwijking van
het beleid nooit zo afgehandeld had mogen worden, en dat hij ervoor zorgt dat het dit jaar zeker wel
behandeld zal worden. Of we dat uur extra krijgen, daarop ging hij inhoudelijk niet in (wat logisch is).
Ik heb aangegeven - net als in het verzoek - dat het om 1 uur gaat, dat er dan nog een relatief klein
aantal mensen aanwezig is, en dat we geen muziek etc. hebben. Teemleider zei nog: dan geef je de
drank toch gratis na 24.00 uur, waarop ik geantwoord heb ik dan niet begrijp waarom we het wel
gratis zouden mogen verstrekken en niet formeel conform een vergunning...... (!?).
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Ook over de manier waarop het Draaiboek evenementen was afgewezen was vd Nadort niet te
spreken: hij maakte duidelijk dat ook hij (ook ambtenaar geweest, net als ik) vindt dat de gemeente
een dienstverlenende instelling moet hebben en dat ze daar nu ook druk mee bezig zijn. Subtiel gaf hij
aan dat het werk van de gemeente de laatste 20 jaar erg veranderd is en dat dat een andere
mentaliteit van ambtenaren vraagt, maar dat niet alle ambtenaren die verandering kunnen maken ;Hij gaf aan dat idd nav het monstertruckfestival en ook de ellende met wind (Dicky Woodstock,
Zwarte Cross etc.) ook veel meer aandacht is voor veiligheid bij evenementen. En, dat de
maatschappelijk ontwikkeling nu is, dat zodra er iets misgaat, meteen een schuldige wordt gezocht,
en dat dan bijna altijd de gemeente wordt aangewezen (al is het maar in de medio), en
wethouder en/of burgemeester moeten opstappen. Ik herken dat wel: enerzijds wil iedereen minder
regels, maar zodra er iets fout gaat schreeuwt iedereen dat de overheid het weer heeft laten zitten...
Dat betekent ook, dat de gemeente serieus gaat kijken of ons Paasvuur, waar op een avond circa
1000 mensen komen, niet ook moet gaan werken met verkeersregelaars, beveiliging etc. Want dat
het feit dat het altijd goed is gegaan, niet garandeert dat het ook in de toekomst altijd goed zal
blijven gaan. Immers: veel mensen, uit verschillende dorpen, drank, en de vlam slaat zomaar in de
pan... Ik heb geantwoord dat we ook andersom kunnen redeneren, namelijk dat als het meer dan 10
jaar probleemloos verloopt, er geen reden is om hele strenge maatregelen te nemen. EN: dat al deze
eisen de doodsteek zullen zijn voor het Paasvuur in Vinkega EN ook voor Plaatselijk Belang, omdat we
anders domweg geen geld meer hebben voor activiteiten. Hierop wilden ze nog niet inhoudelijk
reageren, omdat dit nog nader beoordeeld moet worden....
Verder gaf vd Nadort aan dat sowieso de paasvuren ter discussie staan, vanwege de enorme uitstoot
van fijnstof, en dat dat door verschillende provincies besproken wordt..
Tot slot: ik ga in het najaar alvast alle vergunningen aanvragen, en vraag dan meteen om een
meerjarige voor 3 jaar. (dat kon nu niet meer omdat de stookvergunning al verleend was, en de
teamleider was niet zo flexibel.. Als we die krijgen, hoeven we alleen nog aanpassingen door te geven,
zoals bv, de locatie van het vuur.
En nu maar duimen dat we de vergunningen krijgen ZONDER eisen aan beveiliging en/of
verkeersregelaars etc.....
Dit overleg heeft er in ieder geval in geresulteerd dat het slechte stuk aan de Zuiderweg eind juni
opgeknapt is!!

Jaarvergadering 17 februari
De opkomst was weer goed, zeker met de wethouders erbij was de zaal vrij vol. We vlogen door alle
punten heen, zelfs de contributieverhoging was geen punt voor discussie. Na een efficiënte vergadering
was het tijd voor een hapje en een drankje en kon iedereen nog nakletsen. En dat doen we graag in
Vinkega.

Kinder paas middag
Met de pasen zijn we met 11 kinderen naar speelboerderij Reuvekamp in Sonnega geweest. Toen we
daar kwamen kregen we drinken en gingen we een quiz doen. De vragen van de quiz gingen over de
boerderij. Toen we daar klaar mee waren gingen we een klomp schilderen en versieren. De klompen
zijn erg mooi geworden. Daarna mochten we spelen in het stro en gingen we samen met de boerin
bij de kalfjes kijken.. Daarna mochten we bij de koeien kijken en toen gingen we door de stallen
kijken. Toen gingen we patat en frikandellen en kroketten eten en daarna weer spelen.
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Paasvuur
Het paasvuur is zeer succesvol verlopen. Er waren weer veel
bezoekers en hebben zich geen incidenten voorgedaan. Anja en
Marco kregen het volgende briefje:
Er komen dus mensen van ver om het Paasvuur van Vinkega
mee te beleven. Hier zijn we trots op.

Fietstocht 2 juli
Op zondag 2 juli vond de fietspuzzeltocht van Vinkega plaats.
Om 13:00 uur verzamelen bij de jeu de boulebaan. Er waren ongeveer 25 mensen op de uitnodiging
af gekomen. Om de 5 minuten vertrok er een groepje. Paulien had ditmaal de fietsroute uitgezet en
de vragen erbij bedacht. Het was een leuke tocht. Vanaf de jeu de boule gingen richting de
Molenburen via de Vinkegavaartweg. Over het Molenbuurtselaantje richting Noordwolde, daar
richting de Eikenweg en toen naar Zandhuizen. Daar was thee en een versnapering bij Kruid- en Thee
atelier Liesbeth van de Pelt. Deze pauzeplek werd zeer op prijs gesteld door de deelnemers. Was
immers een nog on ontdekt gem in onze omgeving (Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er nog mensen
zijn die er nog een keer zijn geweest?)
Na de pauze gingen we via de Zandhuizerweg , Meuleverldseg en Kerkweg richting Boijl. Bij de kers
van Boijl waren enkele vragen, daarna ging de tocht weer verder over de Boschoordweg en
Alteveerseweg richting Noordwolde. Daarna weer richting het jeu de bouleveld. Daar stonden hapjes
en drankjes klaar. Al met al zo’n 25 km gefietst die middag, een leuke rit met leuke vragen.
Nadat iedereen terug was en de lijsten had ingeleverd heeft Paulien alle formulieren gecontroleerd
en de winnaars waren Geert en Liesje Kuperus. Zijn ontvingen de wisselbeker. En het bleef nog lang
gezellig op de boulebaan. Weet je nog de oppervlakte van Vinkega? 5,18 km2

Feestweekend.
Geen thema meer en geen kindermiddag. Maar wel de vraag om de huizen te versieren met
vlaggetjes. Hier werd uitgebreid gehoor aan gegeven. We vonden het erg leuk om al die versierde
huizen te zien. Dit jaar weer??
De bbq begon om 18:00 uur. Langzaam aan druppelden de mensen binnen. Liesje had voor de
salades gezorgd en Anita had de vegetarische hapjes klaar gemaakt. Die vielen erg goed in de smaak,
ook bij de niet-vegetariers. Dit jaar weer en dan meer?
Ellen en René bediende weer vakkundig de bar. En voor de kinderen was het springkussen geregeld.
Na de BBQ muziek en de voetjes van de vloer, of eigenlijk niet, want het was zulk lekker weer en de
kachel brandde zodat veel mensen buiten bleven staan en zitten. Wat sommige mensen dan weer
jammer vonden want die waren liever binnen. Maar evengoed heeft iedereen weer een leuke avond
beleefd.
Op zondag 3 september was het jeu de boule toernooi. Er waren 34 deelnemers en nog enkele
toeschouwers. Gelukkig was het goed weer en liet het zonnetje zich regelmatig zien. Winnaar was
Fedde Mulder en nam de wisselbeker in ontvangst. Waar een winnaar is, is ook een laatste plaats.
Die eer viel te beurt aan Doreen Jans. Zij mocht de Fanny kussen.
Na jeu de Boule was het tijd voor Vinkega Got Talent.
Helaas is hiervan bij mij geen verslag bekend.

Bowlen
Zaterdag 4 november zijn we gaan bowlen bij Racket and Healthcentre
Wolvega.
Vanaf 19:30 verzamelen aldaar met een kopje koffie en een plakje cake.
Er werden groepjes gemaakt door iedereen een nummer te geven, dat
nummer hoorde bij je groep en de baan. Na een uur bowlen had iedereen
de 10 games vol gemaakt en was het tijd voor een hapje en een drankje.
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De score werd opgemaakt en
dit was de top 5: Marko 134,
Anita 116, Tiny 115, Siebrand
102 en Henk 89. Na een uurtje
pauze kon, wie wou, nog een
uurtje bowlen. En dat was
bijna iedereen! Konden nog
een keer 5 banen vullen. Hier
is geen score van bij
gehouden.

Carbid Schieten
De Mulders staken traditie getrouw de carbid bussen weer aan rond een uur of twee.
Harde knallen gingen weer in het rond en waren in de verre omtrek te horen.
Menigeen schrok zodra er weer een harde knal kwam. Vooral wanneer je deze even niet zag
aankomen. Dus er werd hier en daar wat koffie en chocomel gemorst.
Ondanks het natte weer was er een leuke opkomst. Er waren ongeveer 43 mensen aanwezig.
De zelfgemaakte Glühwein van Paulien viel goed in de smaak.
Net als vorig jaar vielen de zelfgemaakte vuurpijlen van spekjes en veterdrop weer goed bij de
kinderen.
Oliebollen waren er voldoende aanwezig en her en der werd er nogal één genuttigd.
August had met zijn kachel weer voor de nodige warmte gezorgd waardoor mensen toch even langer
bleven bij praten.
Al met al was het weer een gezellige middag.
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