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Algemene Ledenvergadering Dorpenoverleg Midden-Drenthe en het 
Contactpersonenoverleg gemeente Midden-Drenthe d.d. 30 november in Wijster 

Aanwezig: 

PB Drijber    Jan Willem Nieuwenhuis, Robert Neppelenbroek 
Hijbel, Hijken   Inge Rozema 

DB Spier    Emko Dolfing, Lous Beuving 
DB Wijster    Alie Oortwijn, Janneke Hegen 
DB Elp    Tinus Daling 

VABO Orvelte   Janinka Dolfing, Rina Hazeleger 
DB Zwiggelte   Luuk Heling, Mark Brinkhuis 

Bruntinge    Reinier Brongers, Jacqueline Nuiten 
DB Hooghalen   Maarten Woudstra 
Stichting Dorpshuizen MD Albert Gils 

Speeltuinoverleg MD  Albert Oosting 
Gemeente MD   Gerard Epping, Nathalie Hommes, Tinka Neutel, 

     Rico Schans 
Bestuur Dorpenoverleg MD Ger Steenbergen, Bart de Vries (adviseur), Kees 
     Kuik, Jelly Heling, Erik Lanting, Henk Wolbers, 

     Tinus Daling 
Welzijnswerk MD   Erik Doezeman, Emie Reinders (notuliste) 

 
m.k. afwezig:  
Vroomsdraai, Smalhorst, Eursinge, Nieuw Balinge, de Broekstreek en Margret 

Wieldraaijer 
 

1. Opening en welkom  
De voorzitters, Ger Steenbergen (Dorpenoverleg MD) en Gerard Epping 
(Gemeente MD) heten iedereen welkom. Ger opent de vergadering. 

 
2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Afmeldingen, zie hierboven. 
- Op de volgende bijeenkomst nodigt het Dorpenoverleg prof.dr.ir. B (Bettina) 

  Bock uit. Zij kijkt o.a. naar de leefbaarheid van het platteland, alsmede burger- 
  participatie en sociale innovatie als instrument om de kwaliteit van leven op pijl  

  te houden en sociale voorzieningen te behouden 
 
4. Verslag vorige vergadering 14 april 2022 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

5. Begroting 2023     
- De penningmeester, Tinus Daling geeft een korte toelichting op de begroting.  
  Deze wordt akkoord bevonden. 

 
- De leden van het Dorpenoverleg kunnen voor projecten die ten goede komen 
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  aan de leefbaarheid, financiële ondersteuning vragen bij Dorpenoverleg  
  Midden-Drenthe.   

 - Het is belangrijk voor de dorpen om de AED aan te melden bij het reanimatie 
   oproepsysteem HartslagNu. Henk Wolbers geeft aan dat het Dorpenoverleg  
   geen zicht heeft op aanmeldingen die binnenkomen bij HartslagNu. 

  
6. Rondje langs de dorpen        

De thema’s in 2022 waren: 
- Energietransitie – duurzaamheid. 
- Woningbouw voor starters en senioren. 

- Verkeersveiligheid (met name voor fietsers) 
 

Voor de verkiezingen heeft het Dorpenoverleg met de politieke partijen 
gesproken. Daarna is een krachttoer georganiseerd voor B en W en voor de 
nieuwe raadsleden. Er zijn tijdens deze toer vier dorpen bezocht.  

 
Wat hebben de thema-avonden over energie en woningbouw concreet 

opgeleverd? (Albert Gils) 
Er zijn energiecoöperaties opgezet, die in gesprek gaan met de gemeente. Ze 
willen zich organiseren tot een overkoepelende organisatie.  

De woningbouw is lastig, dit is een langdurig traject. De voorstellen van Hijken, 
Hooghalen, Wijster en Hoogersmilde moeten nog wachten op de besluitvorming 

van de gemeente. Nico Beukema is projectleider van het Impulsteam Wonen 
provincie Drenthe. Hij ondersteunt gemeente MD. Het contact met hem is door 

de dorpen als zeer prettig ervaren. Gevraagd wordt om Nico in de volgende 
vergadering uit te nodigen. Gerard neemt dit mee.  
 

Drijber: het vinden van vrijwilligers is moeilijk. De activiteitencommissie van de 
kerk kreeg te weinig aanwas en is gestopt. Samen met stichting het Kaampie 

worden een aantal zaken overgenomen. Bij de gemeente is financiële 
ondersteuning aangevraagd. Drenthe is gastheer van kampioenschap wielrennen 
2023. Drijber zal dan weer druk bezocht worden.  

 
Hijken heeft op 8 december een overleg gepland met de gemeente en Nico 

Beukema. Er is een concrete schets gemaakt voor een perceel voor starters en 
nieuwbouw voor senioren. Grond waar starterswoningen moeten worden 
gebouwd moet nog bouwrijp gemaakt worden. Medio januari ligt het plan ter 

inzage voor de inwoners. Hijken is bezig met verkeersmetingen (te hoge 
snelheid binnen de bebouwde kom). De maximale snelheid voor alle straten 

binnen de bebouwde kom wil Hijken terugbrengen naar 30 km per uur. 
Handhaving is hierbij een groot knelpunt.  
 

Elp is in overleg met de gemeente en provincie over de verkeersveiligheid. Om 
het voor fietsers veiliger te maken wordt de weg Elp, Zwiggelte en Klatering 

aangepast (o.a. verbreding) en voorzien van graskeien en nieuwe bestrating.  
Rondom Elp zijn veel beschermde gebieden waar niet gebouwd mag worden.  
Het dorpshuis is helaas niet verduurzaamd. Er wordt gekeken waar resultaten 

behaald kunnen worden.  
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Wijster heeft een nieuwe website. De dorpsvisie is klaar en zal aangeboden 
worden aan de gemeente. Leefbaarheid is toegevoegd (hoe kunnen we krachten 

bundelen, functies combineren).  
In Spier is een enquête gehouden en deze is ook besproken. Alles staat nog in 
de kinderschoenen. Het dorp heeft geen horeca meer, daarom wordt er af en toe 

uitgeweken naar Wijster.   
 

De inwoners van Orvelte zijn niet aangehaakt bij de stichting (= coöperatief 
Orvelte). De Belangenvereniging voor inwoners VABO is zoekende wat dit gaat 
opleveren. Opgemerkt wordt, dat niet alle huizen/boerderijen kunnen beschikken 

over zonnepanelen omdat Orvelte een beschermd dorpsgezicht heeft.  
 

In Zwiggelte zijn geen grote projecten gaande m.b.t. de energietransitie. De 
stookkosten van het dorpshuis zijn hoog. Er wordt onderzocht waar 
starterswoningen gerealiseerd kunnen worden. In een groot leeg pand zijn 

appartementen voor senioren gemaakt. Zwiggelte is samen met Elp en Klatering 
doende met verkeersveiligheid. 

Zwiggelte heeft nog geen dorpsvisie. Ger geeft aan dat het misschien belangrijk 
is om met andere dorpen die dit wel hebben in gesprek te gaan.  
 

Hoogersmilde heeft een dorpsvisie. Zij willen 16 appartementen realiseren, 
waarin mensen die 24 uur zorg nodig hebben kunnen wonen. De gemeente en 

provincie staan achter het plan, maar er is echter geen grond beschikbaar.  
Hoogersmilde is bezig om de bebouwde kom te verlengen (fietsoversteekplaats 

bij het bruggetje). Zij willen het grootste gedeelte van de Beilervaart veiliger 
hebben voor fietsers (traject van anderhalve km). 
 

In Witteveen is een enquête over verkeersveiligheid gehouden. Er zijn 
metingen verricht in het 30 km. gebied. De Broekstreek, Nieuw-Balinge en 

Witteveen hebben samen gesproken over fietspaden.  
M.b.t. tot duurzaamheid wordt opgemerkt, dat er een voorlichtingsbijeenkomst 
in samenwerking met energiecoöperatie de Broekstreek is geweest. Witteveen 

zal zich aansluiten bij bovengenoemde coöperatie. Het dorpshuis is niet 
energiezuinig. 

Witteveen is aan het nadenken over een dorpsvisie.  
Lijn 37 (traject Westerbork, de Broekstreek, Nieuw-Balinge, Hoogeveen) wordt 1 
december opgeheven. Er is een gesprek geweest met de gemeente waarbij werd 

gesproken over de inzet van een buurtbus. Witteveen was al eerder uit de route 
geschrapt, maar zou graag weer aan willen haken. 

 
Bruntinge merkt op dat zij het jammer vinden, dat de krachttoer niet is gestopt 
bij hun buurtschap. Er is in Bruntinge veel ruimte voor zonnepanelen 

beschikbaar op boerderijen, maar er zijn geen aftapmogelijkheden naar de 
kabels.  

De buurtvereniging heeft hun zorg uitgesproken m.b.t. de komst van de wolf en 
heeft de gemeente gevraagd om maatregelen te nemen. 
Elk kwartaal wordt er in Bruntinge een informatiekrant uitgegeven. Dit blijkt een 

goed communicatiemiddel te zijn.  
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Hooghalen heeft uitvoering gegeven aan de dorpsvisie. De gemeente heeft de 
kerk gekocht. Het traject Hijken – Hooghalen is een druk verkeerstraject, 

waardoor het voor fietsers gevaarlijk is. Energie Coöperatie Hooghalen (ECH) 
heeft een traject voor een dorpsenergieplan opgestart. 
 

7. Introductie Nathalie Hommes-ten Hoor (nieuwe 
dorpscontactambtenaar        

Nathalie komt uit Appelscha en is per 1 november 2022 in dienst getreden als 
dorpscontactambtenaar bij gemeente MD. Ze heeft als werkgebied het zuidelijke 
gedeelte t.o.v. de  A-28 en Gerard neemt het noordelijke deel voor zijn 

rekening. Gerard houdt Hoogersmilde in portefeuille. 
 

8. Kennismaking met wethouder Rico Schans     
Rico Schans is wethouder landelijk gebied, gezondheid en sport, dienstverlening 
en komt uit Westerbork. 

Er is veel geld vrijgemaakt om woningen te realiseren, maar menskracht op het 
gemeentehuis is een probleem. Ook zijn er capaciteitsproblemen m.b.t. tot 

duurzaamheid. De gemeente wil zo spoedig mogelijk de tender voor 
energietransitie klaar hebben.  
Rico geeft aan, dat de gemeente probeert om buiten de gebaande paden te 

kijken en om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen.  
 

9. Afscheid van dorpscontactambtenaar Tinka Neutel en bestuurslid 
Dorpenoverleg Jelly Heling 

Henk Wolbers bedankt namens het Dorpenoverleg Tinka voor de goede 
samenwerking tijdens de afgelopen jaren. 
Ook wordt afscheid genomen van Jelly Heling. Zij heeft zich als bestuurslid van 

het Dorpenoverleg o.a. ingezet voor de dorpsommetjes en Up2You. Jelly wordt 
hartelijk bedankt voor haar inzet en voor de prettige samenwerking. 

 
10. Rondvraag en sluiting  
- Albert Oosting van het Speeltuinoverleg geeft aan dat er een nieuw beleidsplan 

  ter inzage komt.  Dit komt op de site te staan van de gemeente. Albert vraagt 
  om vooral op de site te kijken en te reageren.  

 
- Het is bij Gerard niet bekend hoeveel reacties er binnen zijn gekomen over 
  de vragenronde m.b.t. de nieuwe burgemeester. Zodra de criteria duidelijk 

  zijn, wordt de vacature opengesteld. 
 

- Het aanmelden van carbid schieten is van start gegaan. Aanmeldingen lopen  
  via de gemeente.  
 

- Opgemerkt wordt, dat veel mensen de Midden-Drenthe krant niet ontvangen.  
  Rico geeft aan, dat dit dan bij de uitgever gemeld kan worden.  

  De nieuwsbrief kan ook digitaal via de gemeente worden ontvangen. Gerard 
  zoekt uit hoe men zich hierop kan abonneren.  
 

- Het paasvuur in MD gaat gewoon door.  
 

- Ger bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. 
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  We zitten in een veranderende maatschappij, waarbij het woord participatie  
  hoog in het vaandel staat. Het spel tussen gemeente, provincie en bevolking is  

  aan het schuiven. Hoe zou het Dorpenoverleg de dorpen kunnen  
  ondersteunen? Er komt een grote verantwoordelijkheid bij de dorpen te  
  liggen. Welke manieren zijn er om de dorpen meer draagvlak te geven om zich  

  verbonden en gehoord te voelen. Hoe kunnen we de gemeente duidelijk maken  
  dat het roer om moet. De vraag is ook of er voldoende gebruik wordt gemaakt  

  van de opbouwwerkers bij Welzijnswerk  
  Bovengenoemde vragen worden in het voorjaarsoverleg aan de orde gesteld. 
 

De voorzitters sluiten om 21.55 uur de bijeenkomst.  
 

 
 
 

 
 


