
 
 

Bijeenkomst Algemene Ledenvergadering Dorpenoverleg Midden-Drenthe en het 
Contactpersonenoverleg gemeente Midden-Drenthe d.d. 27 november 2019 in 

Dorpshuis de Schuur - Zwiggelte 

Aanwezig volgens de presentielijst: 
Alie Pieters, Jan Everts   Dorpsbelangen Hoogersmilde 
Jaap Duker, Klaas Jan de Vries  Buurtvereniging Vroomsdraai 

Marjan Braam    Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen, 
Laaghalerveen 

Ina Prakken, Marianne Brockhus Buurtvereniging Brunsting 
Dennis Schneider, Marjan Heuvelman Plaatselijk Belang de Broekstreek 

Otto de Groot, Liesbeth Langen,  
Roos Glastra     Dorpsbelangen Witteveen  
Koop Klaassens, Henk Wolbers, Marja 

Bootsman, Yvonne van As  Dorpsbelangen Zwiggelte 
Jan Eising, H. Eisen   Buurtvereniging Holthe, Lieving, Makkum 

Jan Seubring    Buurtvereniging Beilervaart 
Ton Bemener, José Post   Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge 
Jolanda Vijfschagt, Paula Hartman Buurtvereniging Klatering 

Joke Patberg, Arja ten Have  Buurtgemeenschap Eursinge 
Marleen Steenbergen, Lous Beuving Dorpsbelangen Spier 

Chantal Koops, Jan-Willem 
Nieuwenhuis     Plaatselijk Belang Drijber 
Rina Hazeleger, Janinka Dolfing  VABO Orvelte 

Oscar Rensing, Alie Oortwijn  Dorpsbelangen Wijster 
Annemien Albring    Bruntinge 

Astrid Belt     St. Marketing & Promotie Midden-Drenthe 
Alle Postmus, Anton Bardie  BOKD 
Tiny van Hoek, Tinka Neutel, Gerard 

Epping     Gemeente Midden-Drenthe 
Ger Steenbergen, Kees Kuik, Jelly 

Heeling, Henk Wolbers, Sipke Wiersma 
Reina Mulderij, Janny Buiter, Tinus 
Daling      Dorpenoverleg Midden-Drenthe 

Janneke Verdijk, Harry Tijms,  
Martinet Oosterhof, Margret  

Wieldraaijer, Bart de Vries, Emie 
Reinders (notulen)     Welzijnswerk Midden-Drenthe 
Afmelding van Hijken en het Speeltuinoverleg 

1. Opening en welkom  
Ger Steenbergen, voorzitter van het Dorpenoverleg en Gerard Epping, 
dorpscontactambtenaar van Gemeente Midden-Drenthe heten iedereen welkom 

en openen de vergadering. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen  
Vertrek van Janneke Verdijk / welkom Margret Wieldraaijer 



 
 

Henk Wolbers uit Zwiggelte heet iedereen hartelijk welkom en bedankt Janneke 
voor haar inzet de afgelopen jaren. Namens alle dorpen krijgt Janneke een 

bloemetje aangeboden. 
Margret was de laatste jaren werkzaam bij Stichting Plattelands Jongeren 
Service en zal op  1 januari 2020 beginnen met haar werkzaamheden bij 

Welzijnswerk Midden-Drenthe. 
Vergaderrooster DOM 2020 

Het Dorpenoverleg vergadert een paar keer per jaar op locatie. In 2020 is er op   
12 februari en 1 juli de gelegenheid om met het bestuur in gesprek te gaan. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het bestuur. 

 
4. Verslag 18 november 2018  

Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd 
 
Vanuit het gemeentehuis 

  
5. Vernieuwd dorpenbeleid vanaf 2020 (Tinka Neutel, Gemeente 

Midden-Drenthe) 
Het huidige dorpenbeleid (notitie kleine dorpenbeleid) dateert uit 1999 en moet 
geactualiseerd worden. De samenleving verandert. Mensen blijven langer thuis 

wonen; individualisering, krimp en vergrijzing nemen toe. Het dorpenbeleid 
wordt flexibel en open georganiseerd. Vooral de mensen en hun onderlinge 

verbanden en afspraken maken het verschil. Vrijwilligers bepalen het tempo. 
Vanuit vertrouwen in elkaar willen we dit dorpenbeleid gaan opstellen.  

Gisteren was de opiniërende behandeling bij de commissie Zorg en Welzijn. Men 
was positief. E.e.a. is na te luisteren op de website van de gemeente. 
De vijf belangrijkste thema’s voor de actualisatie van het dorpenbeleid zijn: 

1. Hoe bevorderen we (nog meer) de participatie vanuit de dorpen en wijken?  
2. Voor wie is het dorpenbeleid bedoeld? (onderscheid in grote en kleine  

    dorpen).  
3. Financiën / budgetten voor de dorpen (organisatie van financiële stromen- 
    middelen).  

4. Dorpsvisies (is er genoeg man-/vrouwkracht en is er ondersteuning nodig?).  
5. Data en monitoring. Hoe gaan we dat doen?  

De gemeente wil tijd nemen om te horen wat de ideeën vanuit de dorpen zijn 
voor het nieuwe dorpenbeleid. Reacties worden verzameld en dit wordt later 
teruggekoppeld.  

Roos Glastra mist in dit verhaal de dorpshuizen. Tinka geeft aan dat de 
dorpshuizen een onmisbaar deel van het dorpenbeleid is. Dorpshuizen en dorpen 

horen bij elkaar.  
Drijber vraagt of de commissie bij de dorpen langs gaat. Tinka geeft aan dat zij 
mee geweest zijn met de Krachttoer. Zij hebben feeling met de dorpen.  

Reacties vanuit de dorpen over het nieuwe dorpenbeleid kunnen per mail 
gestuurd worden naar t.neutel@middendrenthe.nl / g.epping@middendrenthe.nl 

of telefonisch naar Tinka of Gerard (0592)539286 of 539393 
 
6. Kleine Kernen Spel – zie bijlage (Alle Postmus, en Anton Bardie 

BOKD)  
Op 12 december wordt er in de Dorpshoeve Hijken een bijeenkomst 

georganiseerd met als thema ‘Ouder worden: hoe doe je dat en wat betekent 
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het voor jouw buurtinitiatieven?’ Meer informatie is te vinden op de website van 
de BOKD (www.bokd.nl). 

Dorpen die na willen denken over hun huidige en toekomstige rol kunnen het 
Kleine Kernen Spel spelen (in Witteveen is dit al gespeeld). Deelnemers denken 
na en bespreken samen de rol die ze daarbij als bestuur van een dorpsbelang 

willen spelen. Naast een begeleider van de BOKD zal een vast contactpersoon 
van Welzijnswerk aanwezig zijn. Het is interessant om de input van het spel mee 

te nemen in het nieuwe dorpenbeleid.  
Het spel kan bij de BOKD aangevraagd worden via het mailadres info@bokd.nl  
of bij Tinka of Gerard.   

 
7. Informatievoorziening vanuit het gemeentehuis (Tinka Neutel) 

Vanuit de gemeente wordt wekelijks een besluitenlijst B&W en het 
activiteitenoverzicht van college B&W naar de contactpersonen gestuurd.  
Iedereen kan zich via de website van de gemeente (www.middendrenthe.nl)  

abonneren op de (wekelijkse) digitale nieuwsbrief.  
 

Vanuit het Dorpenoverleg Midden-Drenthe 
 
8. Duurzaamheidsvisie (Tiny van Hoek, Gemeente Midden-Drenthe)  

Tiny van Hoek, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, vervangt vanavond 
Christiaan Viersen.  

In de Duurzaamheidsvisie is de informatie verwerkt die eerder dit jaar opgehaald 
is door middel van (straat)interviews en bijeenkomsten over een duurzaam 

Midden-Drenthe.  

De uitgangspunten zijn: 
- Verduurzaming is voor iedereen betaalbaar en behapbaar.  

- Opbrengsten houden wij in de regio. 
- Wij geven lokaal en met elkaar vorm aan duurzaamheid.  

- Duurzaamheid wordt aan andere ontwikkelingen gekoppeld.  
De thema’s zijn:  
- duurzame elektriciteit: het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening 

- duurzame warmte: alternatieve warmtevoorziening voor gebouwen en 
  woningen  

- circulaire economie: afval verminderen en hergebruik van (grond)stoffen 
- voedsel: voorkomen voedselverspilling, Fairtrade gemeente blijven en  
  promoten van (duurzame) streekproducten. 

Op woensdag 11 december a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur vindt er in de hal van 
het gemeentehuis in Beilen een inloop informatiebijeenkomst plaats over de 

Ontwerp Duurzaamheidsvisie. De vier thema’s (zoals hierboven genoemd) uit de 
duurzaamheidsvisie staan tijdens deze inloop centraal. 
De Ontwerp Duurzaamheidsvisie ligt van 21 november a.s. tot en met 10 januari 

2020 ter inzage. Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente 
www.middendrenthe.nl  

 
Zwiggelte vraagt wat de aanleiding van de gemeente is om de aanschaf van acht 
windmolens te schrappen. De raadscommissie heeft aangegeven dat ze 

verwachten, dat hier onvoldoende daadkracht voor is. Zij gaan voor maximaal 
140 ha. aan zonnepanelen.  
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9. Marketing en Promotie Midden-Drenthe (Astrid Belt) 
Astrid is toeristisch regisseur in Midden-Drenthe. Vanaf 1 juli 2018 is de 

voormalige stichting Tourist Info Midden-Drenthe omgezet naar de stichting 
Marketing en Promotie Midden-Drenthe. 
Als een dorp een mooi initiatief heeft, dan wil de stichting hierbij graag 

aansluiten. Activiteiten kunnen op de evenementenpagina vermeld worden. 
Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni 2020 vindt het NK wegwielrennen 

op en rond de Col du VAM bij Wijster plaats. Dit biedt voor ondernemers en 
dorpen kansen. Hierover wordt op 11 december in Hotel Restaurant Ruyghe 
Venne in Westerbork tijdens het ondernemerscafé gesproken. 

Er wordt gevraagd of Marketing en Promotie ook de samenwerking opzoekt met 
de NLTO (Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie). Astrid geeft aan dat dit 

het geval is.  
 
10. Begroting 2020 (Tinus Daling, DOM) 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt, dat de begroting niet met de stukken 
meegestuurd is en dat de weergave via de beamer onleesbaar is. Besloten 

wordt, om de begroting met toelichting naar de dorpen te sturen. Tinus geeft 
een korte toelichting, waarna de begroting door de aanwezigen alsnog akkoord 
wordt bevonden.  

 
11. Bijpraten over de lopende projecten 

Dorpszorg (Reina Mulderij, DOM) 
Er is in vijf jaar veel gebeurd. In verschillende dorpen zijn huiskamergesprekken 

geweest en er zijn veel workshops gehouden. Er is een grote conferentie in 
Zwiggelte geweest en Witteveen kreeg de pilot. Door wisseling van verschillende 
mensen is e.e.a gestagneerd. Op dit ogenblik wordt gekeken hoe dit wordt 

afgerond, waarna een eindverslag volgt. Het dorpenoverleg is positief gestemd 
dat dit een vervolg kan krijgen.  

Kiek oeze Streek (Henk Wolbers, DOM) 
Het project Kiek oeze Streek brengt cultuurhistorisch waardevolle plekken, 
objecten en panden in beeld. De Beilervaart heeft op 4 oktober het project 

afgerond. Mooie streekverhalen kunnen ter plekke met een QR-code zichtbaar 

gemaakt worden. Ideaal voor de toevallige passant of toerist, die in het bezit is 

van een smartphone.  
Er zijn acht andere dorpen die voor het project in aanmerking willen komen. Het 

dorpenoverleg wil graag in 2020 hiermee verder gaan.  
Up2You (Janny Buiter, DOM) 
Met dit project worden jongeren uitgedaagd om met ideeën te komen om hun 

eigen omgeving te verbeteren. Het project van Hoogersmilde (skatebaan) was 
helaas niet uitvoerbaar. In de raadsvergadering is de motie aangenomen, zodat 

in 2020 gestart kan worden met een nieuw project. De jeugd en de dorpen 
worden via sociale media geïnformeerd.  
 

12. Rondje langs de dorpen 
Hooghalen: gunning nieuwe dorpsvisie start in het nieuwe jaar 

Witteveen is met de gemeente in overleg over het dorpsbudget. Wat is de 
doelstelling van de gemeente en wat zijn de speerpunten voor Witteveen. Er is 
een dorpsvergadering geweest waar dorpsbewoners hun mening konden geven. 



 
 

Verder is men bezig met kits primair (verplaatsing van het kindcentrum). 
Witteveen richt zich op communicatie en verduurzaming.  

Beilervaart is bezig met Kiek oeze Streek  
Spier geeft aan dat het gedichtenpad is geopend 
Orvelte heeft een veilig voetpad en de speeltuin is open 

Wijster is bezig met veilig door het dorp. In december gaat de bus weer rijden.   
 

13. Rondvraag en sluiting  
- Gerard Epping heeft voor alle dorpshuizen de nieuwe thuisblijver meegenomen. 
- Liesbeth Langen verzoekt om het rondje dorpen eerder op de agenda te zetten,  

  zodat hier de volgende keer wat meer tijd voor kan worden genomen.  
 

De bijeenkomst wordt om 22.25 uur gesloten.   
 
 

 
 

 
 
 


