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Ledenvergaderingen
Voorjaarsvergadering 27 maart in MFA Hijken
Deze avond stond, naast een aantal bestuursaangelegenheden, in zijn geheel in
het teken van het vervolg op de werkconferentie, om samen uiteindelijk met een
maatschappelijk akkoord te komen tot nieuw dorpenbeleid voor de kleine dorpen
en buurtschappen. De zienswijze en bijdrage van de gemeenteraadsleden,
Welzijnswerk en van de wethouder kwamen aan de orde.
Willem Tanis nam afscheid als voorzitter van het Dorpenoverleg. Het stokje werd
overgedragen aan Ger Steenbergen.
Najaarsledenvergadering 27 november in dorpshuis de Schuur,
Zwiggelte
De gemeente besteedde aandacht aan het vernieuwde dorpenbeleid (vanaf
2020), het kleine kernenspel (door de BOKD) en de informatievoorziening vanuit
het gemeentehuis.
Punten vanuit het Dorpenoverleg waren de duurzaamheidsvisie (door Tiny van
Hoek), marketing en promotie Midden-Drenthe (door Astrid Belt), de begroting
2020, de projecten dorpszorg, kiek oeze streek en Up2You. Er werd afscheid
genomen van Janneke Verdijk en de nieuwe medewerkster plattelandsontwikkeling bij Welzijnswerk, Margret Wieldraaijer werd van harte welkom
geheten.
Projecten 2019
 Jeugd
Met het jeugdproject ‘Up2you’ worden jongeren uitgedaagd om ideeën te komen
om hun eigen leefomgeving te verbeteren. In de raadsvergadering is de motie
aangenomen, zodat in 2020 gestart kan worden met een nieuw project.
 Onbeparkt Holdbaar 2
Het doel van dit project is om de dorpshuizen te verduurzamen en daarnaast te
laten functioneren als vliegwiel voor een meer duurzame manier van leven.
Duurzaamheid blijft een aandachtspunt.
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 Dorpszorg
Dorpsanalyses zijn met en voor de bewoners van de grond gekomen.
In verschillende dorpen zijn huiskamergesprekken geweest en er zijn diverse
workshops gehouden. De eindevaluatie volgt in 2020.

‘Kiek oeze streek’
Dit project brengt cultuurhistorisch waardevolle plekken, objecten en panden in
beeld. De Beilervaart heeft in oktober het project afgerond. Streekverhalen zijn
door middel van een QR-code zichtbaar gemaakt. Er zijn acht andere dorpen die
voor het project in aanmerking zouden willen komen.
 Project Klapkassies Twee
De gemeente heeft in november 2015 een jaarlijks bedrag toegezegd voor
onderhoud van de klapkassies en opleiding. Het Dorpenoverleg draagt zorg voor
de verdeling in goed overleg met de betrokken dorpsbesturen.
 Recreatie en toerisme
Het eerste stuk van het wandelknooppuntennetwerk is uitgerold en verbindt
bestaande en nieuwe wandelingen met elkaar. De rest volgt in de zomer van
2020.
 Culturele Fakkelestafette
Op 7 april werd het culturele jaar geopend en vond ook het symbolische
startschot plaats voor de Culturele Fakkelestafette.
Dit project biedt dorpen en buurtschappen de mogelijkheid om een
voorstelling/expositie te maken met een eigen verhaal. 11 dorpen hebben zich
hiervoor opgegeven. Het project duurt tot de zomer van 2020.
Bijeenkomsten met de gemeente/wethouder
Op 14 februari, 12 juni en 8 oktober heeft het bestuur van het Dorpenoverleg
een bijeenkomst gehad met de wethouder en de contactambtenaren.
De lopende projecten, duurzaamheidsvisie, omgevingsvisie, het dorpenbeleid en
het integrale huisvestingsplan kwamen o.a. aan de orde.
Het Dorpenoverleg vergaderde op 10 april bij buurtvereniging Vroomsdraai.
Op 8 september vond het jaarlijkse bestuursuitje van het Dorpenoverleg plaats.
Bezochte externe bijeenkomsten
Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen heeft (een afvaardiging van) het
bestuur onder meer de volgende bijeenkomsten bezocht:
11 maart
4 april
7 april
17 april
25 mei
26 juni
5 juli

Planologielezing (spreker Mw. Ollongren) in Groningen
Bijeenkomst wandelknooppuntennetwerk
Opening culturele jaar en aftrap culturele fakkelestafette
De Appelhof in Smilde
Drentse dorpendag in Witteveen
Toekomstdag Gemeente Midden-Drenthe
Culturele Fakkelestafette Elp: expositie

10 september
14 september
20 september

Presentatie beeldverslag aan de Comm. Zorg & Welzijn
Opening wandelknooppuntennetwerk Gemeente MD
Opening wandelknooppuntennetwerk in de Broekstreek
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1 oktober
2 oktober
3 oktober
4 oktober
4 oktober
27 oktober
2 november
13 november
12 december
21 december
22 december

Inloopavond over herinrichting Verlengde Middenraai
Marketing/promotie MD -Midden-Drenthe Gebiedssafari
Krimpcafé Ansen
Afsluiting ‘Kiek oeze Streek’ aan de Beilervaart
Culturele Fakkelestafette Beilervaart: expositie
Culturele Fakkelestafette Bovensmilde: expositie
Culturele Fakkelestafette Nieuw-Balinge: voorstelling
Presentatie Dorpenoverleg in Sleen, aan gemeente Coevorden
Masterplan Orvelte en bijeenkomst BOKD (ouder worden)
Culturele Fakkelestafette Hooghalen: voorstelling
Culturele Fakkelestafette Nieuw-Balinge: expositie
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