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Vrijdagavond 29 juni hield Progressief Westerveld 
haar Zomerbijeenkomst 2018. Zo'n 40 leden waren 
naar Dwingeloo gekomen om kennis te maken met 
een van de drie top-instituten op wereldschaal op het 
gebied van de Sterrenkunde.  

Voordat iedereen naar de collegezaal binnen in het 
gebouw vertrok, werd op het dakterras begonnen 
met een geanimeerde borrel. Voorzitter Hans 
Verhoef van Progressief Westerveld blikte terug op 
een intensief en succesvol jaar: de campagne, de 
winst bij de raadsverkiezingen in maart en de  

collegevorming met DSSW-SW en Gemeentebelangen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om 
twee van de drie oud-raadsleden van Progressief Westerveld te danken voor hun inzet in de afgelopen 
periode. 
 
Rob de Hollander was vier jaar lang een een zeer gedegen raadslid met grote dossierkennis en veel 
gezag bij zijn collega's. Hij blijft betrokken bij de huidige fractie in een adviserende rol. 
 
Gerard Goedhard is anderhalf jaar voor het eind van de raadsperiode Jan Langenkamp opgevolgd, 
niet alleen als raadslid, maar ook als fractievoorzitter, toen Jan om gezondheidsredenen zijn functie 
moest neerleggen. De partij is Gerard erkentelijk voor zijn bereidheid de termijn vol te maken.  
 
Toos Bierhof kon helaas niet aanwezig zijn, maar ook haar inzet in de afgelopen raadsperiode werd 
gememoreerd. 
 
In de collegezaal van Astron gaf Managing Director Marco de Vos een presentatie van het werk, dat 
bij Astron wordt gedaan. Het Instituut is enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog opgericht en richt 
zich op zuiver wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkelingen op het gebied van de 
Radio Astronomie. Het maakt als Instituut deel uit van NWO en krijgt ook een belangrijk deel van 
zijn financiering vanuit NWO. De radiotelescoop aan het Dwingelderveld maakt al enige tijd geen 
deel meer uit van het Astron-arsenaal en is overgedragen aan Camras, een groep enthousiaste radio-
amateurs, die de telescoop beheert, onderhoudt en gebruikt. Astron maakt nu gebruik van de 
radiotelescoop bij Westerbork en van de LOFAR-faciliteiten in de gemeente Borger-Odoorn. Toch 
denkt Astron er niet over om hun huidige vestigingsplaats bij Dwingeloo te verlaten. 
 
In de vraag en antwoord sessie ging de heer de Vos ook in op de relatie met de gemeente Westerveld. 
Astron is in samenwerking met de gemeente bezig om in de oude bibliotheek aan de Brink in 
Dwingeloo een Open Science Hub te realiseren om wetenschap en technologie voor een groot publiek 
bereikbaar en begrijpelijk te maken. Voor het dorp Dwingeloo is deze nieuwe publieksfunctie een 
mooie aanvulling op de voorzieningen. Daarnaast wil Astron graag met de gemeente samen 
nadenken over de manier waarop kleinere spin off bedrijven kunnen worden aangetrokken om zich 
in de omgeving te vestigen. Op de vraag wat de gemeente nog zou kunnen doen, gaf de heer de 
Vos aan, dat de bereikbaarheid verbeterd kan worden, met name via een beter Openbaar Vervoer. 
 
Na de bijeenkomst in de collegezaal werd in de kantine van Astron een Chinees buffet ingericht. 
Progressief Westerveld bedankt Astron zeer voor de gastvrijheid en de informatie.  
 
 


