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Beste mededorpsbewoners,

Contributie 2020
Naar aanleiding van ons verzoek hebben al veel leden de contributie voldaan. Hiervoor dank! Een
klein aantal leden is er nog niet aan toegekomen. Om deze reden willen wij jullie nog eens vragen de
jaarlijkse contributie (€3,50 pp) over te maken naar rekeningnummer NL51 RABO 0107 6740 84.
Vermeld alstublieft “contributie 2020 en uw naam”. Vanaf dit jaar krijgt iedereen in ons woongebied

de nieuwsbrief in de brievenbus, ongeacht het lidmaatschap Maar uiteraard is het voor ons alleen
haalbaar als er genoeg leden zijn. Leden mogen stemmen, onder meer over de verkiezing van
bestuursleden. Wordt dus vooral lid en betaal contributie!

Energiecoach
Onze gemeente streeft ernaar om de komende jaren duurzaam en klimaatneutraal te zijn. Om dit te
kunnen bereiken is de gemeente samen met Stichting De Duurzame Toekomst op zoek gegaan naar
energiecoaches. Energiecoaches helpen inwoners met energie besparen. De gemeente biedt een
vierdaagse training aan waarin de technische informatie over energie wordt gedeeld en je leert
omgaan met een warmtecamera. Vervolgens kan de energiecoach u helpen om energie te besparen
en uw woning energiezuinig te maken, met als resultaat een lagere energienota. Vanuit het plaatselijk
belang zal Gerrit van de Haar deze training gaan volgen. De training start op 5 oktober en eindigt op
27 oktober. Gerrit is vervolgens bereid om al uw vragen omtrent energiebesparing te beantwoorden.
Op aanvraag kan hij ook bezoekje komen brengen om samen met u te kijken hoe uw woning
energiezuinig(er) kan worden gemaakt.

Vacature
Zoals aangegeven in onze vorige nieuwsbrief is Gerben Oldenkamp verhuisd. Hij heeft daarmee
zowel het plaatselijk belang als de activiteitencommissie verlaten. Dit betekent dat wij op zoek zijn
naar nieuwe enthousiaste mensen die iets voor ons dorp willen betekenen en ons willen komen
versterken. Lijkt het je leuk om je in te zetten voor het dorp, (bestuur plaatselijk belang en/of
activiteitencommissie), neem dan contact met ons op via pbzandhuizendemeenthe@gmail.com of
neem persoonlijk contact op met één van ons.

Buurtpreventie
Er zijn al veel aanmeldingen geweest voor onze buurtpreventie-app. Ben je nog niet aangesloten in
deze app, dan kan dat nog steeds. Je kunt je aanmelden bij Joop van de Bent op 06-25400181. Geef
je naam en adres door en je wordt toegevoegd aan de app.
Op korte termijn zullen er buurtpreventie bordjes verschijnen in ons dorp. We zijn druk bezig om te
bepalen waar de bordjes kunnen/mogen worden geplaatst. Ook zullen we buurtpreventie stickers
gaan verspreiden die eventueel op de brievenbus of deur kunnen worden geplakt.
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Groenproject
Begin oktober zal de gemeente brieven gaan verspreiden met betrekking tot het groenproject. Samen
met een groencommissie werkt de gemeente plannen uit voor meer groen op ons erf en in ons dorp.
Bij de brief vind je een bestelformulier. Middels dit formulier is er gedurende 3 weken de tijd om
(fruit)boompjes, hagen en struiken te bestellen. Vervolgens wordt er een datum gepland waarop de
bestellingen zijn af te halen. Laten we er wat moois van maken samen.

Nieuwe inwoners
Hierbij doen wij (nogmaals) een oproep aan u om ons op de hoogte te stellen wanneer u (nieuw) in
het dorp bent komen wonen. We willen u graag leren kennen en hartelijk welkom heten in ons dorp.
Ook aan de overige dorpsbewoners willen wij vragen ons in kennis te stellen wanneer er nieuwe
mensen in uw buurt zijn komen wonen. Zo voorkomen we dat er iemand wordt overgeslagen. Aan de
hand van ons eerdere oproep hebben we al enkele mails ontvangen en zijn er gesprekken gevoerd.
Wij danken u dat u ons hebt ingelicht. Als we het weten, vinden we het fijn om nieuwe inwoners een

kleine attentie brengen. Het geldt ook voor nieuwe inwoners die door de ooievaar zijn gebracht.
U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar pbzandhuizendemeenthe@gmail.com
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