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Uitnodiging Werkconferentie  

Woensdag 31 oktober 

17:00 – 22: 00 uur 

Dorpshuis De Heugte 

Lijsterstraat 1 in Nieuw-Balinge 

 
Beste Dorpsbesturen, 
 
In Midden-Drenthe hebben we als dorpen en buurtschappen al meer dan 20 jaar een 
bijzondere samenwerking met de gemeente. Als gelijkwaardige gesprekspartners zetten wij 
ons, met ondersteuning van Welzijnswerk, gezamenlijk in voor de leefbaarheid van onze 
gemeenschappen.  
 
De maatschappij verandert. Het is belangrijk om mee te 
ontwikkelen. Met een nieuwe gemeenteraad is 2018 een 
goed moment om de samenwerking tussen dorpen en 
gemeente  te her-ijken. Wij willen u dan ook van harte 
uitnodigingen om deel te nemen aan de Werkconferentie 
die wij hiervoor organiseren op:  31 oktober vanaf 17.00 
uur in Dorpshuis “De Heugte “in Nieuw Balinge.  
 
Het programma vindt u binnenkort op onze vernieuwde website: www.dorpenoverleg.nl  
 
Wat is het doel?  
In de aanloop naar de werkconferentie hebben wij de dorpsbesturen gevraagd welke 
onderwerpen aan de orde mogen komen. Dit heeft geresulteerd in een aantal 
dialoogonderwerpen – zie bijlage. Aan de hand van deze onderwerpen is er voor de 
gemeenteraad en het college op 29 september jl. een Krachttoer langs verschillende 
dorpsinitiatieven geweest. 
31 Oktober gaan we als inwoners, dorpsbesturen, gemeente en maatschappelijke 
organisaties hierover met elkaar in gesprek. 
 
Enerzijds om te komen tot een eerste aanzet voor een zogenaamd ‘maatschappelijk 
akkoord’: waar gaan we de komende vier jaar samen op inzetten? Ook kijken we naar de 
samenwerking: wat moet meegenomen worden bij een vernieuwing van het beleid voor de 
kleine dorpen en buurtschappen?  
 
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag! We vertrouwen erop dat wij 
gezamenlijk deze uitdagende kans met beide handen aangrijpen in het belang van onze 
inwoners. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Willem Tanis 
Voorzitter Dorpenoverleg Midden-Drenthe 

Aanmelden kan tot  

25 oktober door een 

e-mail te sturen aan: 

willemtanis@gmail.com 

http://www.dorpenoverleg.nl/
mailto:willemtanis@gmail.com
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Bijlage “Dialoog onderwerpen” 
Als Dorpenoverleg hebben wij de afgelopen tijd geïnventariseerd welke thema’s de inwoners op de 
conferentie willen bespreken.  

Waar gaan we de komende tijd met elkaar op inzetten? 

 

1. Thema: Werkrelatie dorpen – dorpenoverleg – gemeente. 

a. Het huidige convenant dateert uit 1997 toen er nog sprake was van een gemeentelijk 
monistisch stelsel. Past deze nog in het huidige dualistische stelsel en moet de relatie 
dorpen – dorpenoverleg gemeenteraad worden versterkt? 

b. In de bij het convenant horende kleine dorpenbeleid genoemde bedragen per inwoner voor 
de dorpen en de bijdrage voor het Dorpenoverleg zijn sinds 1997 nooit zijn gewijzigd 
(behalve dan van guldens in euro’s). Is het instellen van dorpsbudgetten een optie? 

c. De succesvolle Midden-Drentse werkwijze staat of valt met voldoende ondersteuning van de 
dorpen en het dorpenoverleg door Welzijnswerk Midden-Drenthe. Moet dit ook vastgelegd 
worden in een nieuw convenant? 

d. Bewoners worden steeds mondiger en organiseren zich soms in verbanden los van de 
dorpsbelangenorganisaties. Bedreigt dit de huidige structuur of biedt dit nieuwe kansen? 

 

2. Inhoudelijke onderwerpen – Algemeen. 

a. Moet de gemeente leren meer ‘los te laten’ en meer ruimte bieden aan 
bewonersinitiatieven? Van bewonersparticipatie naar overheidsparticipatie? 

b. Zijn bewonersinitiatieven gebaat bij een explicieter gemeentelijke dorpen- en 
plattelandsbeleid?  

c. Is er ook een rol voor de dorpen en het Dorpenoverleg weggelegd in het kader van de 
versterking van de lokale democratie? 

d. Is  de leefbaarheid van de dorpen gebaat bij een sterkere samenwerking tussen de besturen 
van de dorpshuizen en de dorpsbelangenorganisaties en geldt dit ook voor een integratie 
van het dorpshuizenoverleg en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe. 

 

3. De belangrijke thema’s voor de komende jaren zoals aangedragen door de dorpsbesturen  

a. (Openbaar) vervoer, buurtbus, vervoersmogelijkheden voor ouderen, project Automaatje. 
b. Combinatie van thema’s als dorpszorg, vereenzaming en naoberschap. 
c. Duurzaamheid, milieu, natuur en landschapsontwikkeling. 
d. Versterking en verbreding functie dorpshuizen (en organisatie belangenbehartiging). 
e. Woningbouw, starterswoningen, woonomgeving.  
f. Behoud en versterking dorpscohesie met extra aandacht voor de jongeren. 

 

 


