Bijeenkomst Dorpenoverleg Midden-Drenthe en het Contactpersonenoverleg
gemeente Midden-Drenthe d.d. 18 april 2018 in ‘Het Trefpunt’, Holthe 3A,
9411 TL in Beilen.
Aanwezig:
Hoogersmilde
Holthe, Lieving, Makkum
Wijster
Witteveen
Eursinge
Brunsting
VABO
Klatering
Hooghalen
Spier
Zwiggelte
Elp
Smalhorst
Drijber
Vroomsdraai
Beilervaart
Welzijnswerk Midden-Drenthe
Gemeente Midden-Drenthe
Dorpenoverleg Midden-Drenthe
Afwezig met kennisgeving:

Jesca Maarssen, Jan Everts
H. Eisen, J. Eising
C. Beekelaar, O. Rensing
Yvon Veldhoen, Cora Prijs
Marga v.d. Tol, Arjen ten Have
A. Schippers, H. Fluks
Henk Lindhout
Paula Hartman
Reinhard Mulder, Jeroen v.d. Leer
Minze Vries, Jan v.d. Heide
Koop Klaassens, Brigitte Prins
Edwin Boer
Wim Kuyper
Grietje Neppelenbroek, Robert de Wit
Wendy Pomper, Douwe Blomsma
Jan Seubring
Harry Tijms, Wilma Stuit, Janneke Verdijk,
Emie Reinders (notulen)
Tinka Neutel, Gerard Epping
Willem Tanis, Henk Wolbers, Reina
Mulderij, Janny Buiter, Sipke Wiersma,
Jelly Heling, Tinus Daling
Lambert Dolfing – VABO
Buurtvereniging Bruntinge
Mylotte Huisjes – Gemeente MD

1. Opening en welkom
Willem Tanis, voorzitter van het Dorpenoverleg opent de vergadering en heet
namens het bestuur van het Dorpenoverleg en de contactambtenaren iedereen
welkom.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3a Mededelingen Dorpenoverleg
Werkconferentie en krachttoer
Het Dorpenoverleg wil met de nieuwe gemeenteraad op 31 oktober (vanaf
17.00 uur) in dorpshuis ‘de Heugte’ in Nieuw-Balinge een werkconferentie
organiseren, welke vooraf wordt gegaan door een ‘krachttoer’ op
29 september van 10.00 tot 17.00 uur.
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De doelstellingen van de werkconferentie zijn:
- de nieuwe gemeenteraad een platform te geven om zich te presenteren bij de
inwoners van de buitendorpen en buurschappen en met hen in gesprek te gaan
over het reilen en zeilen in de buitendorpen.
- de komende vier jaar te komen tot een zogenaamd ‘maatschappelijk akkoord’
met de gemeenteraad, de dorpen en het Dorpenoverleg aan de hand van een
tiental stellingen.
- een update te maken voor een beleid kleine dorpen en buurtschappen.
- het geheel vast te leggen in een convenant tussen het College, de dorpen en
het Dorpenoverleg.
De gemeenteraad wordt uitgenodigd om op 29 september (tijdens de
‘krachttoer’) per bus projecten van dorpen te bezoeken en daar uitleg over te
krijgen door de inwoners.
Drenthe in debat
Bij ‘Drenthe in debat’ gaan Statenleden in gesprek over thema’s uit de
omgevingsvisie.
Op 16 mei is in zalencentrum Meursinge in Westerbork het Dorpenoverleg
uitgenodigd om de statenleden te informeren over het onderwerp ‘leefbaarheid’.
Door de provincie zal ook een uitnodiging worden verstuurd naar de 22 leden
van het Dorpenoverleg.
Meer samenwerking Dorpenoverleg/Dorpshuizenoverleg
Steeds meer dorpshuizen vragen financiële ondersteuning aan het Dorpenoverleg. De voorzitter geeft aan, dat er misschien meer samengewerkt moet
worden om de belangen in hetzelfde dorp te structureren in het belang van de
inwoner.
Wilma Stuit (Welzijnswerk Midden-Drenthe) - taalhuiscoordinator
In Midden-Drenthe hebben ca. 4.000 mensen moeite met lezen, schrijven en
andere basisvaardigheden zoals rekenen of werken met de computer. Helaas is
niet bekend wie die mensen zijn. Wilma doet daarom een beroep op de dorpen
en zou op uitnodiging graag langs willen komen om iets over haar werk te
vertellen. Zij heeft inloopuren in de bibliotheken van Beilen (dinsdag van 11.00 –
12.00 uur), Westerbork (woensdag van 15.00 – 16.00 uur) en in Smilde
(dinsdag van 15.00 – 16.00 uur).
Paasbulten.
Op tweede paasdag zijn samen met de burgemeester de paasbulten gejureerd.
De eerste prijs was voor Nieuw Balinge.
3b. Mededelingen gemeente
- Door Gerard wordt aan de aanwezigen gevraagd, om een paraaf op de lijst met
namen van de contactpersonen te zetten. Dit in verband met de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) die ingaat op 25 mei aanstaande.
- Nog niet alle dorpen hebben laten weten of ze meedoen met de ‘trotse
dorpentoer’.
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- De bermen in de gemeente zijn slecht. Het is de bedoeling, dat voor de zomer
alle bermen weer op orde zijn.
4. Verslag 8 november 2017 (zie bijlage)
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
5. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Vanuit het gemeentehuis wordt het volgende punt toegelicht
6. Informatie wandelknooppunten (Mylotte Huisjes)
Gerard geeft deze presentatie omdat Mylotte vanavond niet aanwezig kan zijn.
Het knooppuntennetwerk verbindt bestaande en nieuwe wandelingen met
elkaar. Het wordt door middel van grote informatiepanelen, knooppuntpalen en
borden met pijl (tussen de knooppunten in) bewegwijzerd.
Er zijn totaal ca. 90 grondeigenaren benaderd. Met de toestemming van de
grondeigenaren is men nu druk bezig.
Janneke deelt mee, dat in samenspraak bepaalde dingen wel/niet blijven. De
dorps- en plaatselijke belangen zouden hier richting de gemeente nog wat over
kunnen zeggen. Jelly Heling is de vertegenwoordiger binnen het Dorpenoverleg.
Bij de gemeente kan contact opgenomen worden met Mylotte Huysjes.
Vragen:
- Wat gebeurt er met de bestaande routes?
Gerard: deze worden zoveel mogelijk meegenomen in de situatie die er nu is.
- Zijn ook de aangrenzende grondeigenaren benaderd m.b.t de routes langs
de waterschappen?
Tinka zal dit navragen en komt hierop terug.
- Komen er ook mensen bij de plaatselijke belangen langs?
Willem zegt, dat dit gaat gebeuren.
De route komt op de site, zodra de grondeigenaren akkoord zijn.
Dorpenoverleg
7. Vacature bestuurslid
De aanwezigen gaan akkoord met de benoeming van Kees Kuik.
Mensen die geïnteresseerd zijn in leefbaarheid en duurzaamheid worden
gevraagd om zich te melden bij het Dorpenoverleg.
8. Jaarverslag 2017
Het verslag wordt akkoord bevonden.
9. Financiële zaken (wordt gepresenteerd)
a. Financieel verslag 2017: Balans per 31-12-17 en Exploitatie 2017
Tinus Daling geeft een korte toelichting op de exploitatie en de balans.
b. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrole
commissie
De kascontrole is gedaan door Liesbeth Langen en Oscar Rensing. Er wordt
decharge aan het bestuur verleend.
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Benoeming nieuwe kascommissie
In 2018 bestaat de kascommissie uit Lambert Dolfing en Oscar Rensing
Jeroen van der Leur is reserve.
10. Ontwikkelingen projecten
- OOD (Ouderen Onder Dak) krijgt een andere vorm. Door het project dorpszorg
hebben veel OOD-groepen zich doorontwikkeld tot dorpszorg. Sommige
groepen zijn doorgegaan met sociaal culturele activiteiten. Er zijn nu twee
groepen namelijk ‘de oudere oudere’ en de groep ‘nieuwe jonge vitale
ouderen’.
- Glasvezel; voor de zomervakantie wordt iedereen die zich aangemeld heeft
aangesloten. Op de website (www.sterkmiddendrenthe.nl) is veel informatie te
vinden.
Bereikbaarheid wordt een item tijdens de werkconferentie.
a. Presentatie jeugdproject Up2you
Janny Buiter (Dorpenoverleg Midden-Drenthe)
In totaal zijn 15 projecten binnengekomen. Op 23 januari was de presentatie in
het gemeentehuis. Alle inzenders hebben minimaal € 250,-- gekregen. De
werkgroep blijft e.e.a. volgen en gaat na een jaar evalueren.
b. Presentatie project Kiek oeze streek
Henk Wolbers en Reina Mulderij (Dorpenoverleg Midden-Drenthe)
De gemeente moet een cultuurwaardekaart inleveren bij de provincie.
Op 14 juni wordt een werksessie georganiseerd, zodat e.e.a. met de dorpen
geïnventariseerd kan worden. Tot nu toe hebben acht dorpen zich aangemeld.
Vanavond hebben de rest van de dorpen de gelegenheid om zich aan te melden.
11. Rondje dorpen
Hoogersmilde: in samenwerking met het Drents museum en de PeerGrouP
(locatietheatergezelschap van Noord-Nederland) wordt er in september een
theatervoorstelling gespeeld.
Holthe, Lieving, Makkum: diverse activiteiten zoals o.a. Nieuwjaarsbrunch,
casinospel, sjoelavond, klaverjassen, het ontdekplein. Er zit nog geen vooruitgang in de realisatie van de kattenogen in het fietspad.
Wijster: wil een watertappunt realiseren.
Witteveen: heeft de dorpsvernieuwingsprijs gewonnen en dingen dit jaar mee
naar de Europese prijs. Witteveen heeft een dorpsview laten maken (zie
website; www.dorpwitteveen.nl). Op 25 mei komt de jury naar het dorp.
Eursinge: diverse activiteiten zoals eieren zoeken, bbq, kerstboomversiering.
Klatering: klaverjassen nieuwjaarsreceptie, NL DOET, Burendag,
Hooghalen: geen bijzonderheden
Spier: Herdenking van de 21 gevallenen bij het monument. Er wordt een
luistersteen onthult door ‘de jongen’ die de executie vanuit een boom heeft
gezien. Mensen kunnen een code activeren en kunnen het verhaal horen.
Zwiggelte: voorbereiding bezoek burgemeester, opstarten van de jeugdsoos,
feestelijke opening speeltuin in juni.
Elp: fotocursus gehad, buurt bbq en NL Doet
Smalhorst: kaart- en sjoelavond, kerststukken, carbid schieten, mannenavond.
Drijber: Duurzaam Drijber is opgericht.
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Vroomsdraai: toneel, karten, bowling, bbq, AED herhaling, gps tocht, klaverjassen, verlichting moet worden aangepast.
Beilervaart: Kerst- Nieuwjaarsborrel, karten met de jeugd, aanvraag ingediend
bij het Raboprojectenfonds voor een AED, loop voor hoop, overleg passeerstroken, overleg over het fietspad.
Orvelte: Nieuwjaarsreceptie, bezig met het Masterplan, bankjes in Orvelte zijn
opgeknapt
Brunsting: buurtpreventiegroep opgericht, reanimatiecursus.
12. Rondvraag en sluiting
- Zwiggelte vraagt enige flexibiliteit m.b.t. het bestemmingsplan van woningen
om zo leegstand te voorkomen. Tinka deelt mee, dat er een nieuwe omgevingswet komt. Het bestemmingsplan gaat verdwijnen; hiervoor komt iets
anders in de plaats. De gemeente mag een nieuwe omgevingsvisie maken.
Ellen Folkerts van de gemeente is contactpersoon. Er kan eventueel ook
contact worden opgenomen met Tinka of Gerard.
- Smalhorst vraagt of de avonden van de jaarbijeenkomst gerouleerd kunnen
worden.
De volgende bijeenkomst is in Orvelte.
De voorzitter bedankt ook namens de gemeente voor ieders aanwezigheid. ‘Het
Trefpunt’ wordt hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.
Sluiting om 22.30 uur
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