Dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg, Busselte
Jaarverslag 2015 – activiteiten van de vereniging:

In 2015 hebben vele activiteiten plaats gevonden voor en door bewoners. Alle activiteiten
dragen bij aan het ontmoeten van elkaar en/of het verbeteren van onze omgeving.
Dorpskrant
Joy van Beek, Yvonne Pleister en Lia Valk hebben de redactie van de dorpskrant over
genomen. De dorpskrant is het afgelopen jaar vier keer uitgebracht. Het was een roerig najaar
voor de dorpskrant. Het bestuur van de dorpsgemeenschap moet keuzen maken. De kosten
lopen op en de inkomsten lopen terug. Zeker met het vooruitzicht dat het budget van de
gemeente in 2016 niet voortgezet wordt zijn keuzen nodig. Het bestuur kiest er voor het
september nummer alleen bij leden te bezorgen. Inmiddels zijn er weer meer adverteerders
gevonden en is het aantal pagina's en het aantal uitgaven teruggebracht. Hierdoor kunnen de
kosten van de dorpskrant grotendeels opgebracht worden door de advertentie inkomsten.
Hierdoor is het mogelijk de dorpskrant weer bij iedereen te bezogen.
AED netwerk
Vorig jaar zijn zowel in Darp als in Havelterberg een AED vrijwilligersnetwerk opgezet. Veel
vrijwilligers hebben hun (herhalings-)opleidingen weer afgerond. Het Groene Kruis heeft het
onderhoud van de AEDs ondersteund door een subsidie te verlenen.
Activiteiten en zwerfvuil
In 2015 zijn er weer spelletjes en kleur avonden georganiseerd. Het aantal is beperkt
gebleven. Het zwerfvuil in de omgeving wordt nog steeds eens in de maand door een
enthousiaste groep vrijwilligers opgehaald.
Overleg met gemeente en anderen
De dorpsgemeenschap heeft het hele jaar op diverse momenten overleg gehad met de
gemeente. Klachten over o.a. het openbaar groen met name in Havelterberg zijn met de
gemeente besproken.
Oorlogsmonument
Met de historische vereniging is overleg geweest over het op te richten monument voor het
neergestorte vliegtuig op de es. De historische vereniging heeft zich ten volle ingezet om het
monument te realiseren. Zij organiseert de onthulling van het monument op 4 mei aanstaande.
Openbare verlichting
De dorpsgemeenschap heeft intensief overleg gehad met de gemeente over de vervangen en
verwijdering van de openbare verlichting. De gemeente was van plan de verlichting langst het
fietspad langs de Ruiterweg geheel te verwijderen. Overleg met de gemeente heeft er in
geresulteerd dat een deel van de verlichting langs het fietspad behouden is gebleven.

