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Wist je dat….  
 

Bestuur 
- Het bestuur van Dorpsbelangen het afgelopen jaar bestond uit 5 mensen: Victor Verrijp, Harm van 
Rhee, Arnold Tang, Fred Dresia en Margriet Hilbolling. Daarnaast heeft Bjorn de Jong een aantal 
vergaderingen bijgewoond met de intentie om bestuurslid te worden. 

 
Gemeente 
- Eind mei het jaarlijks overleg heeft plaatsgevonden met wethouder Heijerman, contactambtenaar 
Harm-Jan Vos en het bestuur van Dorpsbelangen. 
- In dit overleg onderwerpen besproken worden als: verkeer, bomenonderhoud, bladruimen, AED. 
- De gemeente een subsidie heeft verleend om 25 mezenkastjes te laten maken. Ze worden in 
Gasteren op strategische plaatsen opgehangen om op natuurlijke wijze de eiken-processierups te 
bestrijden. 
- De gemeente zichzelf heeft uitgenodigd in Gasteren in het kader van College bij ’t pad. De besturen 
van Dorpsbelangen en Dorpshuis hebben gezamenlijk de voorbereidingen gedaan om hen te 
ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders is gastvrij onthaald in de Gasterije. Tijdens 
een lunch met dorpsgenoten zijn ze geïnformeerd over thema’s als de Keet, Zorgzaam Gasteren, 
Glasvezel en de diverse activiteiten die het dorp organiseert op gebied van sport en ontspanning. 
 
Overig 
- In maart de Opschoondag weer erg nuttig was. Gasteren ziet er op het oog opgeruimd uit, maar als 
de vrijwilligers een ochtend rapen is er toch weer een aanhanger vol! 
- Het jaarlijkse Driedorpenoverleg met Anloo, Anderen, Gasteren en Staatsbosbeheer in Anderen 
plaatsvond. Het blijft nuttig om elkaar te informeren over thema’s die voor alle drie dorpen van belang 
zijn. 
- We dit jaar het Paasvuur aangestoken hebben op 1ste Paasdag. Het Paasvuur was voor het laatst 
aan de Loeffledders en het bestuur van Dorpsbelangen is naarstig op zoek naar een nieuwe plek. 
- Dorpsbelangen zich ingespannen heeft om contact te onderhouden met de jeugd van de Keet en 
bewoners van de Gagels die niet gelukkig waren met de plaats van de Keet. Een door Dorpsbelangen 
georganiseerde avond waar alle partijen aanwezig waren heeft helaas niet geleid tot een oplossing 
waar alle partijen tevreden mee konden zijn. Dorpsbelangen heeft naast contact met deze partijen ook 
contact met de gemeente en Impuls om bij te dragen aan de zoektocht naar een goede plek voor de 
jeugd in Gasteren.  
- Dorpsbelangen een nieuwe redacteur heeft voor Neis oet ’t Loeg: Caroline de Jong. Zij heeft de 
uitdaging aanvaard om het Neis op één A4-tje te krijgen wat beslist een kunst is! Gelukkig dat de 
website ons voorziet van uitgebreid een zeer actueel nieuws waarvoor de redactie alle hulde verdient! 
- Dorpsbelangen jaarlijks een bijeenkomst organiseert met alle verenigingen en stichtingen uit 
Gasteren. Dit levert een heel zinvolle uitwisseling op met alle partijen uit het dorp.  
- In december Dorpsbelangen een aantal vrijwillers bedankte voor hun inzet met een presentje. Dit 
jaar waren dat het Kerstboomteam, de Natuurwerkgroep en de jongeren van de Keet. Helaas kunnen 
we niet iedereen bedanken want er zijn natuurlijk veel meer mensen die zich belangeloos inzetten om 
Gasteren tot een plezierig, leefbaar dorp te houden.  


