Jaaroverzicht Streekbelang Fort e.o. 2012 – 2013
Het bestuur van Streekbelang Fort e.o. heeft het afgelopen jaar een aantal acties ondernomen en
diverse werkzaamheden verricht ten behoeve van onze dorpsgemeenschap:
- De bestuursleden Beukema en Koelewijn, resp. secretaris en interimvoorzitter, vertegenwoordigden op 28 april 2012 Streekbelang Fort tijdens de kennismakingsbijeenkomst met de
nieuwe burgemeester Roger de Groot op 28 april 2012.
- Met veel feestelijk vertoon en in aanwezigheid van RTV Drenthe werd op 5 mei het pontje over
het Riegmeer officieel overgedragen aan de belangenverenigingen van Fort en Veeningen. De
aanwezigheid van de nieuwe burgemeester – net één week in functie – verleende deze
happening nog een extra tintje. Na de plechtigheden aan de waterkant vertrok het hele
gezelschap naar De Snikke waar het radioprogramma Hemmeltied voor de vrolijke stemming
zorgde en het piratenkoor Het Zwarte Gat een speciaal voor de gelegenheid gecomponeerd
'pontjeslied' ten gehore bracht.
Inmiddels is het pontje met de beide toegangspaden een door wandelaars geliefde
bestemming geworden.
- Op 26 juni vond de aanbieding van de dorpsvisie plaats op het gemeentehuis. Voorzitter van
de projectgroep Astrid Willemsen benadrukte in haar presentatie hoe goed wonen het in Fort
is. De projectgroepleden Gert Klein en Frans Nevels lieten op ludieke wijze in onvervalst
Drents hetzelfde weten.
- De projectgroep Dorpsvisie heeft op 18 september in een vergadering met het bestuur een
aantal speerpunten uit de dorpsvisie aangewezen waaraan prioriteit in de uitvoering zal
worden gegeven. Deze zijn: wonen, recreatie, voorzieningen, verkeersveiligheid.
Er werden werkgroepjes gevormd, die een verder onderzoek naar behoefte en haalbaarheid
zouden starten.
- Op 30 oktober werd een eerste verslag hiervan uitgebracht. Het is de bedoeling dat medio
maart concrete plannen aan de gemeente zullen worden voorgelegd. De projectgroep zal de
communicatie met de inwoners via de website van dorpfort en de schoolkrant laten verlopen.
- Op 11 december overlegden bestuur, vertegenwoordigers van gemeente, stichting Welzijn en
projectgroep Dorpsvisie hoe de activiteiten die in de dorpsvisie genoemd worden in een matrix
ingepast kunnen worden en welke verantwoordelijkheden die daaruit voorvloeien bij wie liggen.
- Voorzitter Geert Lindenhols heeft Tresia Hagewoud en Karin Schikan bereid gevonden mee te
werken aan het opzetten van een sms alarmsysteem voor hulpverlening bij hartstilstand en
bediening van de AED (automatische externe defibrillator). Tijdens een informatieavond in De
Snikke op 11 februari kwam een arts van Hartveilig Drenthe voorlichting geven over dit
systeem. De avond werd goed bezocht en had als resultaat dat een flinke groep uit Fort zich
opgaf om de (verplichte) reanimatiecursus te volgen. Streekbelang heeft zich bereid verklaard
de helft van de kosten voor zijn rekening te nemen. Het is de bedoeling daarvoor in ieder
geval dit jaar de opbrengst van de flessenactie te gebruiken.
- Streekbelang heeft Fort aangemeld bij de actie van Dagblad van het Noorden:
"Het leukste dorp van Drenthe". Kijk eens op de website www. leukstedorpvandrenthe.nl
en stem op Fort. Help ook mee bij het uitvoeren van de weekopdrachten.
Jaarlijks terugkerende activiteiten:
- Plaatsing kerstboom op de Driesprong
- Flessenactie (6 april)
- Zwerfvuilactie (15 maart)

