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Dorpsbelangen Wijster
Dorpsbelangen Wijster heeft als doel het behartigen van de algemene belangen
van de inwoners van Wijster e.o. en het verbeteren van de leefbaarheid.
Dit proberen we te bereiken door het opzetten van projecten, overleg met de
gemeente en het initiatief nemen in- of ondersteuning bieden bij het opzetten
van voorzieningen.
Voor meer informatie, tips, opmerkingen enz. mail ons: dorpsbelangenwijster@outlook.com.

Uitreiking prijzen WOEK
We hebben een mooi aantal van 7 inzendingen voor WOEK
ontvangen van verenigingen uit het dorp. Binnenkort zal de
jury, bestaande uit Erik Doezeman, Tinka Neutel en Emco
Dolfing, zich buigen over de inzendingen en het
beschikbare prijzengeld toewijzen aan de verenigingen die
daar volgens hen voor in aanmerking komen.
Tijdens de Weidemarkt, 6 oktober a.s., zullen de prijzen
van WOEK rond het middaguur bekend gemaakt worden.

Kippenmestvergister / RIKA
Dorpsbelangen Wijster is samen met Plaatselijk Belang Drijber eind 2017 op de hoogte
gesteld door toenmalig burgemeester Baas van de komst van een mestvergister op het ETP
terrein. De reden hiervoor was omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de afgifte van
de bouwvergunning. De benodigde milieu vergunningen worden door de provincie
behandeld. Tijdens deze aankondiging is aangegeven dat er in december een informatie
avond zou plaatsvinden.
In december 2017 zijn wij bij deze info avond geweest van Rika. Helaas was die avond “code
rood” waardoor de opkomst laag was. Op deze avond is uitgelegd hoe de vergister werkt en
waar de overlast plaats kan vinden. Het concept van deze mestvergister is nieuw voor
Nederland en werkt anders dan de bekende vergister. Het geheel is afgesloten en bevat
geen draaiende delen. Meer informatie over deze technologie is te vinden op
http://dvoinc.com
Mogelijke stankoverlast kan voornamelijk plaatsvinden bij het lossen van de mest. Aangezien
dit inpandig plaatsvind en de afzuiging gefilterd wordt via een biobed, verwachten we niet
dat er een stankoverlast zoals met Noblesse zal ontstaan. Dit wil echter absoluut niet
zeggen dat er nooit geen overlast zal zijn! We zullen dit allemaal in de gaten moeten houden
en helaas zal de praktijk eea moeten uitwijzen of de inrichting werkt zoals deze bedacht is.
Gelukkig heeft Rika ook geleerd van Noblesse en geeft ze wel informatie avonden en wil ze
aanpassingen doen waar nodig (bv een mogelijke sluis bij de loshal).
Rika is nu bezig de benodigde vergunningen te verkrijgen. Wanneer er ontwikkelingen zijn
zullen we dit melden.

Pleintje/ kunstwerk op de brink
Het kunstwerk/ pleintje op de brink was beschadigd. Hiervan is melding gemaakt bij de
gemeente. Vervolgens is dit hersteld, maar niet zoals het had gemoeten… Helaas!
Het heeft onze aandacht.

Tip: Gemeente Midden-Drenthe App
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De gemeente Midden-Drenthe heeft een App, welke te downloaden
is in de
app-store of play-store. Hierop is een afvalwijzer te vinden, waarmee
je
wekelijks een melding kan krijgen wanneer welke container aan de weg moet staan. Heel
handig!
Wat ook heel handig is, is dat je via deze app een melding kan doen van
bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal. Bij ons voor het huis rammelde
laatst een verkeersbord steeds tegen een paal. Best irritant met harde
wind. ’s Morgens een melding gemaakt in de app en ’s middags was het
verholpen!

