
ALGEMENE LEDENVERGADERING  
VERENIGING DORPSBELANG ENS 
 
*** Notulen 30-09-2020*** 
 
Aanwezig: 7 bestuursleden, 19 leden en genodigden.  
 
Opening en vaststelling agenda. 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom: politiek, CVE, Ensyfair afvaardiging van de 
IGW, dorpsbewoners en bestuursleden. De bestuursleden worden voorgesteld. De agenda 
wordt vastgesteld (geen wijzigingen): 
 

1. Mededelingen en ingekomen stukken;  

Afmeldingen bestuur Edwin Kolk, Herman Goes en Antoinet Haagsma-van Tilburg. 
 

 
2. Notulen jaarvergadering 27-03-2019 (verslag in Baanbreker);  

Notulen worden goedgekeurd, geen vragen over formulering of opstelling. 
 
3. Jaarverslag over 2018 (verslag in Baanbreker) en presentatie door de 

voorzitter  

Jaarverslag over 2019 (verslag in Baanbreker) en presentatie door de voorzitter. 
Voorzitter Naila loopt aan de hand van het jaarverslag de activiteiten door die  
gedurende het jaar georganiseerd zijn of besproken zijn tijdens de vergaderingen. 
Vooruitblik 2020 
- Landbouwbruggetje: Gespreken met gemeente en Rijkswaterstaat over het 

afsluiten voor verkeer over het landbouwbruggetje vanaf de Kamperweg, een 
gesprek dat langer duurt dan verwacht zoals het nu lijkt wordt komend jaar de 
afslag op de Kamperweg verwijderd en zal er gezocht worden naar een 
oplossing om het verkeer te weren op het bruggetje. Opmerking vanuit zaal 
was om er paaltjes op te zetten. 

- 24-uurszorg: Gespreken met gemeente en andere partijen over de start van 
24-uurszorg in Ens. 

- Ens en Co: (voorheen Steunpunt) is nu een eigen stichting geworden de 
bedoeling is om een doorgroei te maken voor activiteiten voor meerdere 
leeftijdsgroepen.  

- Urnenmuur: Er is een werkgroep opgezet om een urnenmuur te realiseren op 
de begraafplaats, de eerste schetsen en begrotingen zijn nu klaar. Gespreken 
met gemeente lopen hierover hoe dit te financieren. Vraag vanuit zaal of hier 
huur voor gevraagd gaat worden antwoord: ja 

- Nieuwbouw Fase: nieuwbouw fase 2 zijn alle woningen onder optie verkocht, 
dit is verschrikkelijk snel gegaan (binnen 3 maanden), plannen om verder te 
gaan kijken naar mogelijkheden voor fase 3 of inbreiding worden binnenkort 
opgepakt met gemeente. De ontsluiting op Drietorensweg naar fase 2 die er 
nu is zal tijdelijk zijn. 

- Vanuit zaal wordt ook beaamd dat er vraag is naar huur en koopwoningen in 
het dorp. Lege winkelpanden Bloemenplein: Plannen leegstaande panden 
hoek Bloemenplein Baanhoek (oude bakkerij) zijn vergevorderd om hier 
appartementen te bouwen. 



- Sinterklaasfeest: of deze activiteit dit jaar nog door zal gaan is vandaag 
vanwege de Corona nog niet duidelijk, hetzelfde geldt voor de (zwarte) pieten 
discussie. Afspraak is gemaakt om hier gezamenlijk met de scholen over te 
praten op korte termijn. 

- Hondenpoep prullenbakken: deze zijn dit jaar geplaatst. Er wordt nog naar 
gekeken hoe we een duidelijk overzicht kunnen geven waar de honden wel of 
niet los mogen lopen, deze zullen we vervolgens plaatsen op de site. 
Opmerking vanuit zaal: hondenbezitters zorg ervoor dat u de hondenpoep van 
u honden opruimt. 

- Migrantenhuisvestiging Enserweg: deze avond is er ook gesproken over de 
migrantenhuisvestiging aan de Enserweg die er gaat komen, hoe het gehele 
proces van de afgelopen 14 jaar is gelopen en wat de struikelpunten waren 
voor de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit particuliere 
omwonenden, bedrijven en een afvaardiging van Dorpsbelang.  

- Mekkerhofje: afgelopen jaar uitbreiding gehad in de wei en kippenhok met 
behulp van veel vrijwilligers.  Voorzitster Naila licht een aantal punten uit het 
jaarverslag uit. Onder andere de start van de dorpsmaaltijd en het succes van 
de eerste avond. Ook de Burendag waarbij er plekken in het dorp zijn 
schoongemaakt/opgeknapt wordt benoemd.   

 
4. Rekening en verantwoording van de penningmeester  

Judith Van Wieren vertelt over de financiële situatie van Dorpsbelang. 
- De Begroting wordt dit jaar niet gepresenteerd dit i.v.m. het wegvallen van alle 

activiteiten. 
- De kosten en opbrengsten worden toegelicht, ook worden er reserveringen 

meegenomen dit voor het jubileumjaar voor volgend jaar (75 jaar Ens)  
- Er is een bankje aangeschaft voor de bloementuin hoek baanhoek Arnoldus 

van Bockholtstraat deze is betaald uit een schenking van Dokter Wester. 
- Opmerkingen uit zaal: voor 75 jaar Ens kunnen we een bedrag aanvragen 

voor het jubileumjaar.  
 
Opmerkingen vanuit de kascontrole commissie: 

- Terugvordering lidmaatschap: dit is nog niet duidelijk terug te vinden in de 
cijfers. Dit moet beter terug te vinden zijn graag een overzicht van het aantal 
leden en de daarbij binnenkomende contributie. 

- Ad Krachtwijk en Fokko Aldert Omta hebben de kascontrole gedaan. Zij geven 
aan dat het financiële overzicht er keurig uit ziet en bij steekproeven geen 
vreemde dingen zijn gevonden. 

- Ad Krachtwijk treedt af, bedankt hiervoor vervanger wordt Annelies Van Schie. 
Judith van Wieren vertelt over de financiële situatie van Dorpsbelang.  

 
5. Bestuursverkiezing 
Eveline Van Hees treedt dit jaar af. 
De Voorzitter heeft van de zaal ook toestemming gekregen om voorzitter te blijven. 
 
6. Rondvraag 

- 75 jaar Ens, wanneer? Commissie wil gehele jaar door activiteiten organiseren 
- Glasvezel in dorp: op dit moment nog niet bekend dit onderdeel pakken we op. 
- Bijdrage gemeente 75 jaar Ens deels voor Ensyfair? Wordt opgepakt 

7. Sluiting jaarvergadering   


