Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen
https://pb-glimmen.nl

Vooruitblik 2022
Bestuursleden
Na de overdracht tijdens de algemene ledenvergadering van 12 april 2022 ziet het
bestuur er als volgt uit:
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuursleden:

Iris Michel-van der Molen
Jan Folkert Eisses
Henk Niemeijer
Carmen Wildeboer-van der Leij
Herrick Poelman, Jan Hendrik Jansen, Lennart van der Ree

Inrichting bestuur
Het bestuur is voor 2022 weer op volle kracht en het dagelijks bestuur is na een
zoektocht en interne wisselingen ook op orde. We verwelkomen Carmen Wildeboer-van
der Leij als nieuwe secretaris en Lennart van der Ree als algemeen bestuurslid. De komst
van twee nieuwe bestuursleden geeft ons de ruimte om vooruit te gaan.
We werken aan interne verbeteringen zodat de kwetsbaarheid afneemt en er een
robuuste organisatie staat voor de toekomst. Het bleek bijzonder moeilijk om een
penningmeester met gerichte financiële achtergrond te vinden. Gelukkig heeft Henk
Niemeijer aangegeven deze rol te willen oppakken; hij was afgelopen jaar al
waarnemend penningmeester. Voor een deel van de boekhouding waaronder het
opstellen van de jaarlijkse verantwoording wordt een extern adviseur, tevens oudpenningmeester van het bestuur, Henk Berends, ingezet.
Daarnaast stellen we voor het penningmeesterschap een controlemechanisme in; een
van de bestuursleden zal als tweede paar ogen fungeren voor de boekhouding. De
secretaris heeft zich aangemeld voor deze rol. De secretaris wordt in de eigen rol
bijgestaan door de voormalige secretaris Herrick Poelman die zijn energie de komende
termijn vooral wil richten op de rol van algemeen bestuurslid, naast de inzet voor de
werkgroepen. Lennart van der Ree zal vanuit de rol van algemeen bestuurslid
verbetervoorstellen doen voor de organisatiestructuur, naast zijn inzet voor de
werkgroepen.
Voorts werken alle bestuursleden samen met lokale organisaties en betrokken
dorpsgenoten in onze vijf werkgroepen: Dorpsleven, Leefbaarheid, Natuur & Landschap,
Sport & Recreatie en Verkeer.
Werkgroepen
Dorpsleven

Bestuursleden Plaatselij k Belang Glimmen
Jan Hendrik, Lennart, Jan

Leefbaarheid

Lennart, Iris, Carmen

Natuur & Landschap

Herrick, Jan Hendrik, Henk

Sport & Recreatie

Jan Hendrik, Herrick

Verkeer

Iris, Henk

Organisatiestructuur
Binnen het bestuur is geconstateerd dat de inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet
op orde is, dat de statuten zijn verouderd en dat er geen actief ledenbestand is wat wel
noodzakelijk is voor een vereniging. Ook nieuwe wetgeving vraagt om de organisatie van
(het bestuur van) de vereniging op orde te hebben.
Het bestuur is aan de slag gegaan om de inschrijving bij de Kamer van Koophandel te
actualiseren. Vanuit het bestuur is daarnaast een verkenning gestart om met hulp van
een notaris de statuten te moderniseren. Hierbij wordt ook nagedacht of de structuur van
een vereniging wel de meest geschikte vorm voor Plaatselijk Belang is. Hierover wordt
kennis en ervaring ingewonnen bij andere organisaties, zoals Stichting Groninger Dorpen.
Uiteindelijk zullen de leden van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen hierover een
besluit moeten nemen tijdens een Algemene Ledenvergadering. Hiervoor zal eerst het
ledenbestand op orde (moeten) worden gebracht.
Daarnaast is aandacht nodig voor de inbedding van organen die onder de (financiële)
verantwoordelijkheid van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen vallen; het gaat hier
om de Vereniging voor Volksvermaken, de Sinterklaascommissie en de Glimmer’lei. Voor
de drie organen wordt gedacht om deze als commissies onder te brengen bij Plaatselijk
Belang Glimmen. Ook dit wordt voorgelegd aan een Algemene Ledenvergadering nadat
er een geactualiseerd ledenbestand is opgezet.
Dorpsagenda, Dorpsplan en thematische werkgroepen
Samen met het bestuur van dorpshuis De Groenenberg en de gemeente Groningen ligt
de focus voor het komende jaar bij het opstellen van een dorpsagenda waarin jaarlijks de
prioriteiten worden benoemd. Voor dit jaar is het voorstel vanuit het bestuur van de
Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen om ons met name te richten op een verkeersveilig
dorp en op de herinrichting van het centrale (sport)gebied in Glimmen.
Daarnaast is door de gemeente Groningen en Woonborg een voorstel gedaan aan
Plaatselijk Belang om samen met dorpsgenoten rondom het thema leefbaarheid aan de
slag te gaan met hulp van ‘De Buurtontdekkers’. In het voorjaar wordt hiervoor een
verkennend gesprek georganiseerd.
Tijdens de ALV van vorig jaar is besloten thematische werkgroepen ter invulling van de
Dorpsvisie in het leven te roepen. De werkgroepen Sport & Recreatie en Verkeer zijn al
voortvarend aan de slag gegaan. De herinrichting van het centrale (sport)gebied raakt
zowel de werkgroep Dorpsleven als de werkgroep Sport & Recreatie en vraagt veel
aandacht. Er wordt binnen de werkgroep Verkeer en in overleg met de gemeente
Groningen gewerkt aan een Verkeersplan voor het dorp.
Het bestuur zet zich komend jaar in voor (verdere) opbouw van de vijf werkgroepen en
de versterking van de samenwerking rond de thema’s. Voorstel is om vanuit de vijf
thematische werkgroepen een Dorpsplan op te stellen ter nadere uitwerking van de
Dorpsvisie.
Ontmoeting
De bijzondere periode van de pandemie door COVID-19 lijken we langzaamaan achter
ons te laten. Met de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen we elkaar weer
ontmoeten. Als bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen kijken we van
harte uit naar de momenten waarop we als dorp weer samen evenementen en feesten
kunnen beleven. Denk aan de dorpsbrede Koningsdagviering waarvoor onze Vereniging
voor Volksvermaken een programma voor jong en oud heeft opgesteld. Met het bestuur
van dorpshuis De Groenenberg wordt gekeken op welke wijze we de twee gemiste
nieuwjaarsrecepties met de dorpsgenoten kunnen ‘inhalen’. Ook zal de
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Sinterklaascommissie dit jaar hopelijk zonder veel hoofdbrekens een feestelijke intocht
kunnen organiseren.
Nieuwkomers
Van de coronapandemie zijn we een volgende ongekend grote crisis ingerold: de
bedreiging van vrede en veiligheid in Europa door de oorlog in Oekraïne waarvan de
gevolgen ook in Glimmen merkbaar zijn. Zo bieden dorpsgenoten hulp, ondersteuning en
soms zelfs onderdak aan vluchtelingen. Hartverwarmend dat Glimmenaren dit doen. We
hopen dat ons dorp rust en veiligheid biedt aan hen die dat zo nodig hebben.
Naast vluchtelingen verwelkomen we natuurlijk ook jaarlijks nieuwe dorpsgenoten door
hun verhuizing naar Glimmen. Voor deze nieuwkomers wordt door het bestuur een
informatieboekje gemaakt om hen welkom te heten en wegwijs te maken in ons dorp.
Lokale organisaties, ondernemers en activiteiten worden hierin opgenomen.
Transferium De Punt
Na een pas op de plaats vanwege de stikstofcrisis is de planvorming voor een transferium
bij De Punt weer opgepakt door de provincie Drenthe. Bezorgde inwoners uit Glimmen en
Tynaarlo zijn een petitie gestart. Zij willen de geplande aanleg van een transferium en
verandering van de op- en afritten tegenhouden. Het bestuur van Vereniging Plaatselijk
Belang Glimmen heeft in 2019 een zienswijze ingediend waarin het de bezwaren heeft
geuit tegen de komst van het transferium. Door de provincie Drenthe, noch de gemeente
Tynaarlo is contact gezocht met het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang
Glimmen om in gesprek te gaan met inwoners van Glimmen en de directe omgeving. Dit
ondanks het feit dat onze zienswijze, nog los van inhoudelijke bezwaren, juist aandacht
heeft gevraagd voor het proces, inspraak van en draagvlak onder bewoners van het
gebied. Op onze website pb-glimmen.nl is de zienswijze te raadplegen en is ook een link
opgenomen naar de petitie. Opnieuw zal de inzet erop gericht zijn om de komst van het
transferium tegen te gaan. Hiertoe zal samenwerking met andere lokale organisaties
worden gezocht.

Pagina 3 van 3

