Uitnodiging aan het College en de Gemeenteraad van de Gemeente MiddenDrenthe voor een Krachttoer langs de buitendorpen en Buurtschappen

Voorbereidingscommissie Krachttoer. Van links naar rechts:
Bart de Vries ( Adviseur Dorpenoverleg), Tinka Neutel
(Contactambtenaar Gemeente),
Janny Buiter en Willem Tanis (Dorpenoverleg), Janneke Verdijk
en Erik Doezeman (Welzijnswerk)

Geacht College en Gemeentebestuur,
Namens het Dorpenoverleg en de voorbereidingscommissie bent u van harte
uitgenodigd voor een Krachttoer langs een aantal van onze buitendorpen en
buurtschappen op 29 september 2018. Tijdens deze Krachttoer tonen de
inwoners wat de kracht is van hun activiteiten voor de leefbaarheid van hun
directe omgeving.
De Krachttoer wordt gevolgd door een Werkconferentie op 31 oktober
waarvoor u binnenkort de uitnodiging ontvangt. Tijdens de Krachttoer zullen
de onderwerpen bekend worden gemaakt die de inwoners op de conferentie
met u willen bespreken. Graag tot dan en met vriendelijke groeten,
Willem Tanis
Voorzitter Dorpenoverleg Midden-Drenthe
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Programma Krachttoer 29 september 2018

09.30 uur

Verzamelen in de hal van het Gemeentehuis onder
het genot van een kop koffie.

10.00 uur

Vertrek per touringcar vanaf de parkeerplaats van het
Gemeentehuis.

10.30 uur

Aankomst bij Dorpshuis ‘t Kaampie in Drijber.
Onderwerpen: Duurzaamheid, natuur en milieu.
Door: Drijber en Hooghalen
Presentatie door de pas opgerichte Coöperatie
Duurzaam Drijber over hun ontstaan en hun plannen
met zonnepanelen, biodiversiteit en het voedselbos.
En een toelichting door Hans Weijermans op de
energiecoöperatie en Duurzaam Hooghalen.

11.30 uur

Vertrek uit Drijber

12.00 uur

Aankomst bij Dorpshuis De Tille in Witteveen.
Onderwerpen: Dorpszorg en naoberschap
Door: Witteveen en Hooghalen
Witteveen heeft in 2017 de landelijke
Dorpsvernieuwingsprijs van de LVKK en de Henk
Aalderinkprijs van de P10 gewonnen. In 2018 heeft
Witteveen zich Europees gekwalificeerd met name
met het project Naoberkracht.
De werkwijze van Witteveen kenmerkt zich door een
hoge mate van burgerparticipatie waardoor projecten
letterlijk en figuurlijk door de bewoners van het dorp
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worden gedragen. Tijdens uw lunch zullen leden van
de Kopgroep Naoberkracht Witteveen u meenemen in
ontstaan, werkwijze, borging en toekomstperspectief
van dit veel omvattende project.
Dorpskracht Hooghalen vertelt over hun
dorpskrachtcafé en het doorontwikkelen naar een
sociale huiskamer en een activiteitenmiddag van jong
en oud.
13.30 uur

Vertrek uit Witteveen

14.00 uur

Aankomst in de MFA De Dorpshoeve in Hijken.
Onderwerpen: wonen, leefomgeving en
starterswoningen
Door: Hijken.
Dorpsbelangen Hijken geeft een toelichting op de
totstandkoming van starterswoningen in het dorp en
de samenwerking tussen inwoners en de gemeente.

15.00 uur

Vertrek uit Hijken

15.30 uur

Aankomst in het Dorpshuis in Elp.
Onderwerpen: ontmoetingsplek en sociale cohesie.
Door: Elp.
Dorpsbelangen Elp verzorgt een presentatie over het
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reilen en zeilen van een dorpshuis, als centrum van
samenkomst in een dorp.
Dorpshuis in Elp: “Van ons samen en voor ons Samen”

16.30 uur

Vertrek uit Elp

17.00 uur

Aankomst op parkeerplaats van het Gemeentehuis in
Beilen en einde van het programma.
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