Online bijeenkomst Algemene Ledenvergadering Dorpenoverleg Midden-Drenthe
en het Contactpersonenoverleg gemeente Midden-Drenthe d.d. 22 april 2021.
Aanwezig:
Buurtvereniging Brunsting
Plaatselijk Belang de Broekstreek
Hijker Belangenvereniging Hijbel
VABO Orvelte
Dorpsbelangen Zwiggelte
Dorpsbelang Witteveen
Plaatselijk Belang Drijber
Buurtvereniging Smalhorst
Dorpsbelang Wijster
Dorpsbelangen HLL
Dorpsbelangen Spier
PB de Vooruitgang Nw. Balinge
Dorpsbelangen Elp Zuidveld
Dorpshuizenoverleg MD
Wmo-raad
Gemeente Midden-Drenthe
Dorpenoverleg Midden-Drenthe

Welzijnswerk Midden-Drenthe

Marianne Brockhus
Marjan Heuvelman
Inge Rozema
Rina Hazeleger
Wouter Plak
Roos Glastra, Helen Wilmink
Jan Willem Nieuwenhuis
Wim Kuyper
Oscar Rensing, Janneke Hegen
Marjan Braam
Marleen Steenbergen, Lous Beuving
Bennie Slomp
Elly Middelbos
Albert Gils
Jeanet Slomp
Tinka Neutel en Gerard Epping
Ger Steenbergen, Henk Wolbers, Jelly
Heeling, Reina Mulderij, Janny Buiter,
Kees Kuik, Tinus Daling en Femmeke
Huigens
Gerie Kleine, Margret Wieldraaijer en Emie
Reinders (notuliste)

m.k. afwezig: Peter Vereijken (Wmo-raad), Klatering
1. Opening en welkom
Ger Steenbergen en Tinka Neutel heten iedereen welkom en openen de
vergadering.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
WBTR, voor stichtingen en verenigingen
Vanaf 1 juli 2021 moeten vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland
voldoen aan een nieuwe wet; de wet bestuur en toezicht rechtspersonen
(WBTR). Op 21 april heeft Welzijnswerk Midden-Drenthe in samenwerking met
WBTR een webinar voor verenigingen en stichtingen in Midden-Drenthe
georganiseerd. Het webinar is ook op andere manieren te volgen (zie
https://wbtr.nl). Om de zaken goed te kunnen regelen is een WBTR-stappenplan
ontwikkeld. In de webinars wordt uitgelegd wat dit betekent en hoe je daar als
vereniging of stichting gebruik van kunt maken. Dit stappenplan wordt via
Welzijnswerk Midden-Drenthe aangeboden met een korting van 50% en kost
€ 120,--.
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Dorpszorg
Het project is gestopt en is overgegaan als netwerk.
4. Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
5. MOEK uitslag
Afgelopen zaterdag is er een digitale MOEK georganiseerd.
De werkgroep uit Witteveen, ‘bos en ommetje’ hebben voor de aanleg van een
voedselbos het hoogste bedrag toegekend gekregen en worden nogmaals van
harte gefeliciteerd. Alle informatie en het filmpje is terug te vinden op de site
van de gemeente.
6. Rondje langs de dorpen
Het kunstwerk op de dam in Nieuw-Balinge is gerealiseerd. Er is een
fotowedstrijd geweest. De foto’s zijn later gebruikt om de nieuwe website en
facebook in te richten. Er is met de gemeente gesproken over snelheid
beperkende maatregelen. Nieuw-Balinge is bezig met de dorpsvisie. Er zijn
nieuwbouwplannen voor starters en senioren. Tot nu toe zijn er vijftien
aanmeldingen binnengekomen. Dorpszorg is bezig met de sport- en
fitnessruimte in de Heugte.
Smalhorst heeft een fotowedstrijd en een online pubquiz georganiseerd. Met
Kerst en Pasen werden kleine activiteiten georganiseerd. Van de zomer wil
Smalhorst als het mogelijk is, een fietstocht en BBQ organiseren.
In Elp werden senioren verrast met knieperties. Er is de laatste twee jaar meer
jeugd in Elp komen wonen. Er is contact gelegd met natuurbeheer voor het
opschonen van bospercelen. Hiervoor hebben zich veel vrijwilligers aangemeld.
Elp heeft meegedaan aan MOEK. Met het gewonnen bedrag zullen zij tafels van
een huif voorzien zodat kraampjes ontstaan. Ook heeft Elp zich aangemeld voor
NLDoet om het buitengebeuren op te knappen. Er is overleg met de gemeente
over o.a. lekkage en vochtproblemen in het buurthuis. M.b.t. tot de ontwikkeling
van de nieuwe dorpsvisie is er een initiatief gestart voor bewegingstoestellen. De
jeu de boules baan zal t.z.t. weer worden opgeknapt.
De inwoners van Orvelte ontvingen zonnebloemzaadjes met een opbeurende
boodschap, waarbij een wedstrijd ‘wie kweekt de hoogste zonnebloem’ aan
verbonden was. Kerstpakketten werden rondgebracht. Sinterklaas en Pasen
werden gevierd. Voor nieuwe inwoners heeft Orvelte ‘happen en stappen’
georganiseerd.
In Witteveen is een speurtocht uitgezet en werden virtueel paaseieren gezocht.
Gastvrouwen van naoberkracht en de dorpskamer zijn op pad geweest met een
tasje (presentje en optrommelactie om een tuingesprekje aan te knopen) voor
mensen die de dorpskamer bezoeken. De verkeersproblematiek staat op de
agenda. In de zomer wordt geprobeerd om het 95-jarig bestaan van Witteveen
te vieren.
Drijber kon vorig jaar zomer nog een BBQ organiseren en er werd een bingo
gehouden. Het NK wielrennen heeft plaatsgevonden. Duurzaam Drijber is actief
voor wat betreft groene energie. Het VAM-viaduct moet verwijderd worden.
Hierover is overleg met Attero, de gemeente en de provincie. Het is nog niet
bekend of het fietspad naar de school gerealiseerd wordt.
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Spier heeft een oudejaars autocross georganiseerd. Sinterklaas werd buiten
gevierd, met Kerst en Pasen is omgekeken naar ouderen. Verder organiseerde
Spier een lasergame, online bingo en werden er paaseieren gezocht. In april is
er een herdenkingsdienst geweest voor de gevallenen tijdens de tweede
wereldoorlog. Als er nieuwe mensen komen wonen in het dorp, dan worden ze
bezocht of in dit geval (vanwege Corona) krijgen ze welkomstpost. Eind april
wordt met de gemeente over de geluidswal gesproken.
Het jubileum van Brunsting wordt verplaatst naar 2022. Met Oud en Nieuw zijn
knieperties rondgebracht. Er werd een online pubquiz gehouden en bloembollen
werden rondgebracht.
De Broekstreek is bezig met de belevingskaart. Er wordt een documentaire
gemaakt over vrijheid in de Broekstreek. Ook is men druk met de verbouwing
van het Broekhoes. Er wordt een irrigatiesysteem aangelegd voor de moestuin.
Zieke mensen worden bezocht en ontvangen een bloemetje. De Broekstreek is in
gesprek met de gemeente over het fietspad.
Wijster is net als Drijber bezig met gesprekken over het VAM-viaduct. Het NK
wielrennen is geweest. Er is m.b.t. de dorpsvisie een enquête onder bewoners
gehouden, waarop veel respons kwam. Wijster gaat aan de slag met de
onderwerpen wonen, verkeer, duurzaamheid en leefbaarheid.
Sinds twee weken is Wouter Plak de nieuwe voorzitter van Zwiggelte. In het
pand van Medex worden volgens Wouter appartementen gerealiseerd (geen
zorgappartementen).
Hijken heeft vorig jaar de dorpsvisie gepubliceerd en zij wilden dan ook
voortvarend aan de slag. Corona heeft e.e.a. echter vertraagd. Hijken is met de
gemeente in gesprek over de bouw van een aantal starterswoningen. De
werkgroep buigt zich over de verkeersveiligheid in het dorp en er zijn plannen
om de Brink op te knappen. Dorpszorg ligt nu bij ‘Ouderen Onder Dak’. De
koffieochtenden zijn hieruit voorgekomen maar zijn gestopt door Corona.
Hooghalen is bezig met de dorpsvisie. Binnenkort is er een digitale bijeenkomst
met de wijkagenten. De buurtacademie is nog steeds actief. Een speurtocht en
pubquiz werden georganiseerd.
7. Financieel verslag DOM 2020
Tinus Daling geeft een korte toelichting op het exploitatieoverzicht en de balans.
Het financieel verslag wordt akkoord bevonden en vastgesteld.
8. Verslag kascontrolecommissie/aanstelling nieuw lid kascontrole
Marjan Heuvelman en Jeroen van der Leur hebben de kas gecontroleerd en
verlenen decharge aan de penningmeester. Jan Willem Nieuwenhuis wordt
aangesteld als reserve kascommissielid.
9. Jaarverslag DOM 2020
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd.
Ger Steenbergen geeft aan, dat de mobiele bereikbaarheid in de buitengebieden
slecht is. Het bestuur van het Dorpenoverleg heeft dit doorgegeven aan de
gemeente. Zij kunnen hierin echter niets betekenen. Het Dorpenoverleg is nu
samen met de BOKD in overleg om dit aan te kaarten bij de provincie. De
gemeente heeft ook contact met de provincie hierover.
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10. Discussie continueren combinatie ALV DOM en
contactpersonenoverleg
Er kwamen diverse tips binnen naar aanleiding van de belronde die gehouden is
door het bestuur van het Dorpenoverleg. Naar aanleiding hiervan wordt besloten
om door te gaan met de gezamenlijke bijeenkomst van Dorpenoverleg en het
Contactpersonenoverleg.
11. Rondvraag en sluiting
- Lous Beuving vraagt of de AED ook in andere dorpen vervangen moet worden
en of dit niet collectief zou kunnen. Henk Wolbers geeft aan dat dit niet de taak
van het Dorpenoverleg is en dat ieder dorp dit zelf zal moeten regelen.
- Albert Gils is voorzitter van het Dorpshuizenoverleg en geeft aan dat vanwege
Corona er veel activiteiten in de dorpshuizen nu niet plaats kunnen vinden.
Dorpshuizen missen behoorlijk veel inkomsten en teren in op hun reserves. Uit
een enquête is gebleken, dat drie dorpshuizen in Midden-Drenthe zonder steun
van de gemeente in de problemen zullen komen.
- Gerie Kleine is nu circa vier maanden werkzaam als opbouwwerker bij
Welzijnswerk Midden-Drenthe. Zij deelt mee, dat het nu in Coronatijd moeilijk
is om iedereen te ontmoeten maar hoopt, dat dit in de toekomst snel gaat
gebeuren.
- Roos Glastra geeft aan, dat Witteveen graag op voorhand meer informatie over
de agendapunten wil hebben. Welke punten zijn informerend, opiniërend en
besluitvormend. Ger geeft aan, dat dit punt meegenomen wordt in de
bestuursvergadering.
Ger en Tinka bedanken iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluiten
om 21.30 uur de bijeenkomst.
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