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UITNODIGING aan alle inwoners van Zuidwolde 
 
Op maandag 16 april houdt Plaatselijk Belang Zuidwolde, PBZ, vanaf 19.30 uur tot aan de 
pauze de jaarvergadering over het jaar 2017 in De Kern, Noordwolderweg 8.  
Alle leden van PBZ nodigen we daarvoor van harte uit. 
 
Vanaf 20.30 is de vergadering openbaar * en komen er onderwerpen aan de orde die het 
hele dorp aangaan. Het bestuur van PBZ nodigt daarom alle inwoners van Zuidwolde van 
harte uit om daarbij aanwezig te zijn. U wordt over allerlei zaken die het dorp aangaan 
geïnformeerd en u kunt daar ook uw mening over geven. 

 
 AGENDA JAARVERGADERING (alleen voor leden PBZ) 
 

 Opening en vaststelling agendapunten. 

 Mededelingen van het bestuur. 
o.a. Enquête Boterdiep WZ, korte samenvatting gesprek met de gemeente Bedum 
 

 Verslag van de kascommissie 2017, vaststelling van de jaarstukken, benoeming 
kascommissie 2018. 
 

 Rooster van aftreding bestuur, benoeming bestuursleden. 
Voorzitter Nico Schutte en Francis Reinders treden reglementair af. Leden die zich ook voor 
een bestuursfunctie verkiesbaar willen stellen kunnen zich tot 2 dagen vóór de vergadering 
melden via het mailadres van de vereniging of bij de voorzitter of de secretaris. 
 

 Rondvraag en sluiting algemene ledenvergadering. 

 
Pauze om 20.30 u. 

 AGENDA OPENBAAR GEDEELTE (toelichtingen z.o.z.) 

1. Presentatie werkgroep Groen, Fenna Klasens 
2. Presentatie VoorElkaar, Rosalinde Pieters  
3. Presentatie van een plan voor beschildering van de schakelkasten van Enexis i.s.m. 

het dorp door twee kunstenaressen uit Beijum  
4. Arnold Simons spreekt namens Durabel met de aanwezigen over de vraag of 

Zuidwolde energieneutraal kan en moet worden. Daarbij komen diverse scenario's 
aan bod. 

Graag tot maandag 16 april,  
Het bestuur van PBZ 
 
* Wilt u nog lid worden van PBZ, stuur dan even een mailtje naar bericht@pbzuidwolde.nl en u 
ontvangt van ons een bevestiging en alle ledenpost voortaan digitaal! Het lidmaatschap kost per gezin 
slechts € 2,50 per jaar. U kunt ook individueel lid worden. 

http://www.pbzuidwolde.nl/
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Ad 1. Presentatie van de Werkgroep Groen 
De werkgroep is momenteel druk aan het werk om het project “Het groene ommetje” in 
oktober van dit jaar feestelijk te openen. Fenna Klasens vertelt wat er nog te doen staat 
voordat het zover is. Heeft u nog een suggestie voor een andere mooie naam voor het 
project, mailt u dan naar groen@pbzuidwolde.nl, of belt u de leden van de werkgroep. 
 

 

Ad 2. Presentatie VoorElkaar  
Het Repaircafé in maart was een groot succes!  Er kwamen veel dorpsgenoten op af, die niet 
eerder in de Dorpshuiskamer geweest waren. De bedoeling is natuurlijk ook altijd om nieuwe 
mensen te leren kennen. Bekende gezichten groet je op straat en daarmee wordt Zuidwolde 
gewoon een fijner dorp om in te wonen! 
Heeft u ergens hulp bij nodig?  Laat het ons weten, samen vinden we misschien een 
oplossing. De laatste opgeloste hulpvragen gingen over vervoer en honden uitlaten. 

Programma in de dorpshuiskamer 
20 april Koffiemiddag en SOCIAAL WIJKVERPLEEGKUNDIGE Diana von Hebel komt 

ons bijpraten over zorg aan huis en zal een demonstratie steunkousen aan- en 
uittrekken nieuwe stijl geven. Komt dat zien!        

  4 mei Meivakantie:  dorpshuiskamer GESLOTEN! 
18 mei Koffiemiddag 
  1 juni Koffiemiddag 
15 juni Repaircafé 
  6 juli Koffiemiddag 
20 juli Koffiemiddag 
Augustus Zomervakantie: dorpshuiskamer GESLOTEN! 
 

 
Ad 3.  Toelichting bij de presentatie  
Willy Koolstra en Koosje Zijlstra, twee 
kunstenaressen uit Beijum willen draagvlak 
scheppen in  Zuidwolde om de 10 wat 
onooglijke grijze kastjes van Enexis van 
speelse illustraties te voorzien. (zoals bijv. 

op de foto hiernaast). Jong en oud mag 
meedenken over mogelijke illustratie-
onderwerpen en meeschilderen. NAM en 
Enexis zijn al positief over hun plannen.  
U ook?  
Het bestuur van PBZ biedt de dames graag 
een podium. 
 

 
Ad 4. Toelichting bij de presentatie van Durabel 
We moeten van het gas af! De energietransitie moet echt concreet worden. In 2050 moet alle 
energie in onze provincie duurzaam worden opgewekt, aldus gedeputeerde Nienke Homan 
in de krant van vorige week. Ze gaat daarom de provincie rond om te peilen hoe groot het 
draagvlak is voor meer grote wind- en zonneparken. Een aantal kapers op de kust heeft 
reeds bij Durabel aan de bel getrokken voor concrete invullingsmogelijkheden in het 
postcode-gebied van onze energie coöperatie. 
Ook hier is het zaak om een breed draagvlak te hebben en, beter nog, mee te kunnen 
profiteren van mogelijke projecten van duurzame investeerders in Zuidwolde. Of u nu lid bent 
van Durabel of niet, kom dus 16 april mee discussiëren in De Kern. 
Kijk eens op de website van Durabel en lees u even in voor de avond: 

 
 

 

  Website http://www.ecdurabel.nl  
  Email      info@ecdurabel.nl  

M: VoorElkaar@pbzuidwolde.nl 
T: 06-81957647 
F: www.facebook.com/burenhulpzuidwolde 
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