Online bijeenkomst Algemene Ledenvergadering Dorpenoverleg Midden-Drenthe
en het Contactpersonenoverleg gemeente Midden-Drenthe d.d. 26 november
2020.
Aanwezig:
Hijker Belangenvereniging
Inge Rozema
Dorpsbelangen Witteveen
Roos Glastra en Liesbeth Langen
Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen
Laaghalerveen
Marjan Braam
Dorpsbelangen Spier
Marleen Steenbergen en Loes Beuving
Plaatselijk Belang de Broekstreek
Marjan Heuvelman
Plaatselijk Belang Drijber
Jan-Willem Nieuwenhuis en Robert de Wit
VABO Orvelte
Lambert Dolfing
Dorpshuizenoverleg Midden-Drenthe Albert Gils
Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
Albert Oosting
Wmo-raad Midden-Drenthe
Peter Vereijken
St. Marketing en Promotie MD
Astrid Belt
BOKD
Alle Postmus
Gemeente Midden-Drenthe
Tinka Neutel en Gerard Epping
Dorpenoverleg Midden-Drenthe
Ger Steenbergen, Henk Wolbers, Jelly
Heeling, Reina Mulderij, Janny Buiter,
Tinus Daling, Sipke Wiersma en Femmeke
Huigens
Welzijnswerk Midden-Drenthe
Yvonne Koster, Margret Wieldraaijer en
Emie Reinders (notuliste)
Afmelding:
Buurtvereniging Brunsting, Kees Kuik
1. Opening en welkom
Ger Steenbergen, voorzitter van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe en Gerard
Epping, dorpscontactambtenaar van Gemeente Midden-Drenthe heten iedereen
van harte welkom en openen deze ‘zoom’ bijeenkomst.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Gerard deelt mee, dat er weinig respons is binnengekomen n.a.v. de digitale
bijeenkomst van het wandelknooppuntennetwerk. Er worden vrijwilligers
gevraagd om te kijken of de diverse paaltjes goed staan. Gerard stelt voor dit
onderwerp in de dorpen te bespreken. Aanmelden kan bij het Dorpenoverleg,
Tinka of Gerard.
4. Verslag 27 november 2019
Het verslag wordt vastgesteld.
Omdat de vorige bijeenkomst op veel punten wat chaotisch verliep en de dorpen
te weinig aan het woord kwamen is besloten om bij deze bijeenkomst ‘het rondje
langs de dorpen’ als één van de eerste punten op de agenda te zetten.
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5. Rondje langs de dorpen
Hijken heeft in januari de dorpsvisie gepresenteerd (vooruitblik op de komende
tien jaar). Zij zijn in overleg met de gemeente over starterswoningen, verkeersveiligheid en verkeersstromen. Ook wordt nagedacht over renovatie van de
Brink. Hijken had graag mee willen doen met MOEK. Door Corona heeft het
bestuur in de eerste maanden van het jaar niet vaak vergaderd. Inge geeft aan,
dat andere dorpen van harte welkom zijn als ze meer willen weten over het
maken van een dorpsvisie.
Witteveen: het duo naoberkracht heeft veel contacten onderhouden met
mensen die kwetsbaar zijn. De grote huurders zijn uit het dorpshuis vertrokken
en ook door Corona heeft het dorpshuis het zwaar. Er was van de zomer een
grote opkomst bij de ALV die buiten werd gehouden. Witteveen is in gesprek
met de gemeente over budget om het project naoberkracht voort te kunnen
zetten. Het proces duurt wel lang maar het contact tussen alle verenigingen in
het dorp is goed en er wordt samen gekeken hoe e.e.a. voortgezet kan worden.
Het voedselbos in Witteveen had graag van MOEK gebruik willen maken.
Zaterdag worden de eerste fruitbomen in het voedselbos geplaatst.
Tinus deelt mee, dat in Elp/Zuidveld veel projecten op lager pitje zijn gezet
door Corona. Sint Maarten is geweest en Sinterklaas en Kerst worden opgestart.
Activiteiten die nu georganiseerd worden vinden buiten plaats. Het dorpshuis wil
verduurzamen, maar helaas werkt de gemeente nog niet goed mee.
Zonnepanelen kunnen nog niet geplaatst worden.
Hooghalen is bezig met de dorpsvisie. Door Corona gaat dit echter wat
langzamer dan gepland. Om te weten wat er leeft bij de bewoners, is gevraagd
een digitale enquête in te vullen. De resultaten komen op de site en worden
verwerkt in de dorpsvisie.
Het bloedprikken in het dorpshuis is definitief stopgezet. Dorpsbelangen heeft
hiervan echter geen bericht ontvangen, maar het dorpshuis wel. Marjan zal de
brief hiervan naar Gerard sturen.
Veel activiteiten werden in Spier geannuleerd vanwege de Coronamaatregelen.
De aandacht voor de ouderen werd er sterker door. Er is goed gekeken naar
mensen die eenzaam waren. Mensen gingen langs om te kijken of er hulp nodig
was. De jeugdcommissie was vooral online actief. De pubquiz samen met opa’s
en oma’s was een groot succes. Er is een klankbordgroep in het leven geroepen
die zich gaat bezighouden met de geluidswal.
De Broekstreek is druk met de verbouwing van het dorpshuis. De dorpstuin
heeft een aanvraag ingediend bij MOEK. Veel activiteiten staan ook hier op een
laag pitje. Onlangs is er een pubquiz gehouden en was er een puzzeltocht met
eten.
De dorpsvisie van Drijber moet nog verder worden ontwikkeld. Verder is het
rustig met activiteiten.
In Orvelte wordt er door Corona ook weinig georganiseerd. Orvelte is met het
Masterplan bezig.
In Holthe Lieving Makkum wordt er m.b.t. activiteiten alleen aan yoga
gedaan. Op dit moment wordt door gemeenten, in samenwerking met o.a.
provincie en BOKD, gewerkt aan de vorming van een noodfonds voor het lenigen
van de ergste noden als gevolg van de coronapandemie bij de buurt- en
dorpshuizen in Drenthe. Stichting dorpshuizen Midden-Drenthe verzamelt de
aanvragen. Op 2 december om 19.30 uur organiseert de BOKD een bijeenkomst
voor de dorps- en buurthuizen waarin een toelichting op de rekenhulp gegeven
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wordt waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke consequenties de coronacrisis
heeft gehad op de exploitatie van het dorps- of buurthuis.
Alle Postmus van de BOKD geeft aan, dat het belangrijk is, om in contacten met
vrijwilligers te blijven investeren. Het kleine kernen spel is gemakkelijk corona
proef te organiseren.
Gerard deelt mee, dat vanwege corona MOEK on hold is gezet. De gemeente
vindt dat dit niet digitaal kan. Misschien kan dit in het tweede kwartaal van 2021
opgepakt worden. Begin januari is daar waarschijnlijk meer duidelijkheid over.
Het Speeltuinoverleg deelt mee, dat er een nieuw beleidsplan voor de
gemeente op de rol staat. Op 8 december vindt samen met de gemeenteraad
een virtuele excursie plaats (georganiseerd door de gemeente), om te kijken wat
de vertrekpunten zijn.
Peter Vereijken deelt mee, dat de Wmo-raad een webinar heeft georganiseerd
met het onderwerp ‘werken aan een inclusieve samenleving in het licht van
corona’. Komend jaar wordt het thema ‘positieve gezondheid’ als basis genomen
en daarom wil de Wmo-raad graag contact met de grote en kleine dorpen. Zij
zullen vaker de verbinding gaan leggen. Er wordt in de toekomst door de Wmoraad niet meer in het gemeentehuis vergaderd, maar er zal een rondje langs de
dorpshuizen worden gemaakt.
6. Rooster van aftreden
Volgens rooster is Sipke Wiersma aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het
algemeen bestuur stelt voor om Femmeke Huigens te benoemen als algemeen
bestuurslid. Zij stelt zichzelf voor d.m.v. een filmpje. De vergadering stemt
ermee in haar te benoemen.
Sipke wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid. Het Dorpenoverleg zal hem zeker missen.
Sipke geeft aan, dat hij ruim 10 jaar met veel plezier in het bestuur van het
Dorpenoverleg heeft gezeten.
7. Jaarverslag DOM 2019
Het jaarverslag wordt akkoord bevonden en vastgesteld,
8. Financieel verslag
Tinus geeft een korte toelichting op het exploitatieoverzicht en de balans.
Op de vraag van Liesbeth of een dorp zelf verantwoordelijk is voor de
vernieuwing van een oude AED wordt door Tinus bevestigend geantwoord.
9. Verslag kascontrolecommissie / aanstelling Nieuw lid kascontrole
Lambert Dolfing heeft samen met Marjan Heuvelman van de Broekstreek de kas
gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij verlenen decharge aan de
penningmeester. Roos Glastra meldt zich aan als derde kascontrolecomissielid
en wordt hierbii benoemd.
10. Begroting 2021 (Tinus Daling, DOM)
Tinus geeft een korte toelichting.
Jan Willem Nieuwenhuis merkt op, dat de begroting die getoond wordt via Zoom
een andere begroting is, dan de leden hebben ontvangen. Tinus merkt op, dat
inderdaad e.e.a. is aangepast. Excuses hiervoor. De begroting wordt
goedgekeurd en vastgesteld.
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11. Discussie continueren combinatie ALV DOM en
contactpersonenoverleg
Omdat er vanavond te weinig dorpen aan deze bijeenkomst deelnemen en het
ook belangrijk is, dat de afwezige dorpen bij dit onderwerp worden betrokken,
wordt besloten om een brief rond te laten gaan zodat ieder dorp een eigen visie
kan aangeven.
12. Rondvraag en sluiting
- Roos Glastra vraagt n.a.v. het verhaal van Peter Vereijken (Wmo-raad) of er al
iets op papier staat inzake ‘positieve gezondheid’. Peter merkt op, dat dit
onderwerp op 15 december verder wordt besproken binnen de Wmo-raad. Hij
zal het Dorpenoverleg hierover informeren, zodat zij dit met de dorpen kunnen
delen. De Wmo-raad overweegt om met Ger een afspraak te maken om te
bespreken of ze samen over dit thema een webinar kunnen organiseren.
- Albert Oosting vraagt in de chat of er iets gedaan wordt voor ouderen in
coronatijd.
Vanuit het Dorpenoverleg zijn er geen initiatieven, maar wordt gekeken welke
initiatieven de dorpen nemen. Roos merkt op, dat in kader van naoberkracht
Witteveen al een enorme infrastructuur had liggen. Het duo heeft kwetsbare
mensen benaderd en mensen aan elkaar gekoppeld (wandelmaatjes, even
bellen of boodschappen doen).
- De thuisblijver die door gemeente, Welzijnswerk en Welwozo wordt gemaakt
wordt dit jaar weer huis aan huis bezorgd.
- Tip van Alle Postmus: in gemeente Borger-Odoorn werd voor alleenstaanden
en eenzame mensen de actie ‘soep op de stoep’ georganiseerd.
- Janny Buiter deelt mee, dat in Hooghalen een telefonische hulplijn is ingeschakeld. Kwetsbare mensen hebben een bloemetje ontvangen, dit wordt
in december weer herhaald.
- Reina Mulderij deelt mee, dat er een update is gestuurd naar de dorpen die
met dorpszorg meededen.
De eindevaluatie van Margret Wieldraaijer is besproken in de stuurgroep. Er
wordt gekeken of er een netwerkorganisatie opgezet kan worden. De
mogelijkheid wordt onderzocht of dorpszorg ingebed kan worden in het werk
van Welzijnswerk.
- Peter Vereijken merkt op dat dit jaar dankzij Humanitas, Welzijnswerk, de
kerken en woningcorporaties ca. 140 mensen een kerstpakket zullen krijgen.
De voorzitter geeft aan, dat er volgend jaar nieuwe uitdagingen zullen zijn.
Duurzaamheid en de energietransitie zijn onderwerpen die zeker aan de orde
zullen komen.
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng,
waarna de digitale bijeenkomst om 21.45 uur wordt gesloten.
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