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Bijeenkomst dorpenoverleg Midden-Drenthe en het Contactpersonenoverleg 

gemeente Midden-Drenthe d.d. 22 november 2018 in Restaurant ‘de 
Schapendrift’ Orvelte 

 
Aanwezig:  
VABO Orvelte    Lambert Dolfing, Rolinda Neuwitter 

Klatering     Jolanda Vijfschagt 
PB Broekstreek    Marjan Heuvelman 

Vroomsdraai     Ronnie Feijen, Douwe Blomsma 
Hijbel      Ed Wamelink 
Speeltuinoverleg MD   Aaltinus Horsting 

Smalhorst     Wim Kuyper 
Witteveen     Yvon Veldhoen, Cora Prijs 

Drijber     Wessel Voorthuijzen, Robert de Wit 
Eursinge     Arjen ten Have, Marga vd Tol 

Bruntinge     Annemien Albring 
Hoogersmilde    Jesca Maassen, Mindert van der Velde, 
      Ruud Schumacher 

Elp      Elly Middelbos 
Wijster     Arjan Mulder, Janneke Hegen 

Recreatieschap Drenthe   Joris Driehuis 
Huus van de Taol    Geert Woldman 
Gemeente Midden-Drenthe  Gerard Hommels (projectleider Welwozo) 

      Ellen Folkerts 
      Tinka Neutel, Gerard Epping 

Dorpenoverleg Midden-Drenthe  Reina Mulderij, Jelly Heling, Janny Buiter, 
Sipke Wiersma, Kees Kuik, Henk Wolbers, 
Tinus  Daling, Willem Tanis 

Welzijnswerk Midden-Drenthe Paul Vlootman, Siebo Weert, Erik 
Doezeman, Harry Tijms, Jeanette Kuin,  

  Janneke Verdijk, Emie Reinders (notulen) 
Afwezig: 
Buurtvereniging Brunsting, DB Hooghalen, Laaghalen, Laaghalerveen en 

Zwiggelte 

 
1. Opening en welkom  

Willem Tanis, voorzitter van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe opent de 
vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal worden Geert Woldman (Huus 
van de Taol) en Paul Vlootman (nieuwe directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe) 

welkom geheten. Paul heeft een lange staat van dienst in diverse management-
functies, met name bij zorg- en welzijnsinstellingen. De samenstelling van 

gemeente Midden-Drenthe in het contact met haar burgers is volgens Paul 
wezenlijk anders dan bij andere instellingen. Paul heeft enorm veel zin om een 

bijdrage te leveren en wenst iedereen succes met alle projecten en processen.  
Gerard Epping (contactambtenaar gemeente MD) herinnert aan de uitspraak 
van Joop Hofman (specialist op het gebied van participatie) tijdens de 

werkconferentie; ‘we mogen trots zijn op wat we doen en realiseren hele mooie 
dingen samen’.   
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2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
3. Mededelingen  
- Wet op de privacy / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): 

  De buurtverenigingen en plaatselijke belangen maken geen bezwaar tegen de 
  wijze waarop momenteel alle correspondentie wordt ontvangen. De adres- 

  gegevens worden door Welzijnswerk opgeslagen op een eigen beveiligde 
  server. Welzijnswerk verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doel- 
  einden dan de Welzijnstaken. 

- Gerard deelt mee, dat de website van de gemeente dit weekend een poos uit 
  de lucht is. 

- Het Dorpenoverleg heeft een nieuwe website: www.dorpenoverleg.nl  
  Op deze website zijn foto’s van de dorpen geplaatst. Aan de aanwezigen wordt 
  gevraagd om hier eens naar te kijken en eventuele nieuwe foto’s te mailen  

  naar: info@dorpenoverleg.nl 
  

4. Verslag 18 april 2018 
Het verslag is vastgesteld en goedgekeurd.  

 
5. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

  
6. Presentatie AutoMaatje door Gerard Hommels (gemeente Midden-

Drenthe) 
AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele 
plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor 

hun eigen auto. Er hebben zich inmiddels 19 chauffeurs aangemeld. Een 
chauffeur dient in het bezit te zijn van een eigen auto, een rijbewijs, hij/zij moet 

jonger zijn dan 75 jaar en moet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen 
overleggen.  
Aanmelding is gratis en kan tijdens werkdagen (van 08.30 tot 16.30 uur) via de 

gemeente (tel.: 0593-539356). Er moet een onkostenvergoeding betaalt worden 
van € 0,30 per km. per rit aan de chauffeur. 

Op de website van het Dorpenoverleg en de gemeente is verdere informatie te 
vinden. Gerard geeft aan dat folders over AutoMaatje vanavond door de 
aanwezigen meegenomen kunnen worden.  

 
7. Presentatie Omgevingsvisie door Ellen Folkerts (gemeente Midden-

Drenthe 
Op dit moment is er nog geen omgevingsvisie maar de gemeente gaat hiermee 
aan de slag. Aanleiding van de omgevingsvisie is de omgevingswet. De wet- en 

regelgeving van verschillende beleidsterreinen zullen worden samengevoegd 
(van 26 naar 1 wet). Het uiteindelijke doel is om een veilige en gezonde fysieke 

leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit in stand te houden. De 
omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen richting aan de gewenste ontwikkeling van 
de fysieke leefomgeving voor het hele grondgebied van de gemeente en bevat in 

ieder geval: 
– beschrijving van de fysieke leefomgeving (o.a. bouwwerken, infrastructuur, 

   water, bodem, lucht, landschappen en cultuur) 

http://www.dorpenoverleg.nl/
mailto:info@dorpenoverleg.nl
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– visie op toekomstige gewenste ontwikkeling 
– beschrijving van hoofddoelen en hoe deze worden bereikt (wie doet wat,  

   verantwoordelijkheden) 
Verbeterdoelen zijn: het moet overzichtelijker worden; de leefomgeving moet  
centraal gaan staan; het moet ruimte opleveren voor maatwerk en het moet 

sneller en beter 
Bij het nadenken over de toekomst van de gemeente en het opstellen van de 

visie vindt de gemeente het belangrijk om de samenleving en organisaties te 
betrekken. Volgende week bespreken de gemeente met Janneke Verdijk (WMD)  
en Willem Tanis op welke manier er zoveel mogelijk inwoners betrokken kunnen 

worden. Ideeën kunnen ook rechtstreeks aan Gerard en Tinka doorgegeven 
worden. Verder is de planning als volgt: 

- Het College heeft afgelopen zomer het plan van aanpak vastgesteld  
- De werkgroep is gestart: ambtenaren en raadsleden met externe    
  ondersteuning  

- 4e kwartaal 2018: inventariseren van beleid en ontwikkelingen  
- 1e helft 2019: input ophalen bij onder andere inwoners, maatschappelijke  

  organisaties en bedrijven  
- zomer 2019: opleveren concept-visie  

Vragen: 
- heeft bovenstaande invloed op de milieu- en hinderwetten? 
  Volgens Gerard gaan de rechten over in de nieuwe wet 

- Blijft ‘accommodatiebeleid’ een onderdeel? 
  Ellen deelt mee, dat het over gebouwen gaat, dus zou het kunnen 

- Waarom zijn inwoners er niet eerder bij betrokken en zitten zij niet in de werk- 
  groep? Het eerste werkgroepoverleg is geweest. Nu wordt besproken hoe  

  anderen betrokken kunnen worden. 
 
8. Update Contactambtenaren over o.a. het Wandelknooppuntennetwerk 

en het DOEK (Duurzaam op Eigen Kracht) project 
Wandelknooppuntennetwerk, presentatie door Joris Driehuis van Recreatieschap 

Drenthe. 
Het wandelknooppuntennetwerk is tot stand gekomen door de samenwerking 
tussen gemeente MD, Welzijnswerk MD, Recreatieschap Drenthe, en Land-

schapsbeheer Drenthe. Het netwerk is 6 jaar geleden ontwikkeld in de Wolden 
en verbindt bestaande en nieuwe wandelingen met elkaar. De werkgroep heeft 

een conceptroute ontwikkeld, die aan particulieren en terreinorganisaties is 
voorgelegd. Reacties zijn verwerkt op de kaart. Aankomende maand wordt e.e.a. 
teruggekoppeld naar de terreineigenaren en in januari/februari worden 

organisaties uitgenodigd om samen naar de kaart te kijken. Bijna alle 
opmerkingen die door de eigenaren gemaakt zijn worden op de kaart verwerkt. 

Volgend jaar om deze tijd moet e.e.a. afgerond zijn.  
Vragen:  
- Wie gaat het netwerk onderhouden? 

  Het Recreatieschap is verantwoordelijk voor het wandelnetwerk. Zij willen in  
  gesprek of organisaties een stuk willen adopteren. Samen met de vrijwilligers-  

  groepen die aangesloten zijn bij Landschapsbeheer Drenthe gaat het Recreatie- 
  schap hier invulling aan geven. De terreineigenaar blijft verantwoordelijk voor  
  onderhoud van het pad.  

- Wordt er gebruik gemaakt van de informatiepanelen?  
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Nee, hier wordt niet specifiek gebruik van gemaakt. Er wordt alleen gebruik 
gemaakt van paaltjes.  

 
M.b.t. tot DOEK merkt Gerard op dat dit nog steeds loopt en dat de plannen  
Moeten worden ingediend vóór 30 november. 

 
9. Presentatie Geert Woldman van het Huus van de Taol over voorstel 

Drentse tekst bij entree dorpen 
- Het Huus van de Taol pleit voor meer Drents in de openbare ruimtes. Hiermee  
  worden de buitenruimtes (straat, zwembad , sportveld) en binnenruimtes  

  (gemeentehuis, dorpshuizen) bedoeld.  
  De streektaal hoort bij de identiteit van Drenthe en het Drents is van en voor  

  iedereen. Het zou normaal moeten zijn, dat we overal Drentse woorden,  
  teksten tegenkomen; trots uitstralen op je eigen dorp, op de Drentse taal en 
  vertellen wat je te bieden hebt.  

  De aanwezigen worden door Geert gevraagd om mee te doen met dit project  
  om er zo voor te zorgen dat er meer Drents in openbare ruimtes komt. Het  

  Huus van de Taol wil graag ‘onderborden’ bij de dorpsnaamaanduiding, waarin  
  je je presenteert als dorp. Het versterkt de identiteit van het dorp. Er moet wel 

  eenheid in de uitvoering komen (logo’s e.d). Geert vraagt om hierover na  
  te denken.  
  Instemming van de gemeente is nodig; er moet een bepaalde uitvoering/  

  presentatie komen; financiering; werkgroep/bestuur, zowel algemeen alsook  
  per dorp. 

- Het Huus van de Taol organiseert in het kader van culturele gemeente Midden-  
  Drenthe 2019/2020 een ‘streektaolstried’ in maart 2019 . Het is een quiz met  
  verschillende rubrieken. Het is bedoeld voor alle dorpen/buurtschappen; zij 

  kunnen een team van 4 personen aanmelden. Over twee weken ontvangen alle  
  dorpen een mailtje hierover.  

- Wie Drenthe beter wil leren kennen, kan een cursus volgen bij het Huus van de  
  Taol. 
- Geert zal tekst aanleveren over bovenstaande voor de website van DOM.  

 
10. Begroting 2018 

De begroting wordt door de penningmeester Tinus Daling toegelicht, waarna 
deze wordt vastgesteld. 
 

11. Evaluatie Krachttoer en verdere uitwerking Werkconferentie 
Er wordt gekeken naar een vervolg. Het verslag komt begin december op de 

website van DOM te staan. Op 6 december staat er een overleg met Dennis 
Bouwman gepland en zal besproken worden wat de bijdrage zal zijn van de 
gemeente m.b.t. de voortgang van dit project. De gemeenteraadsleden 

ontvangen ook bovengenoemd verslag. In januari gaat DOM met het College aan 
tafel.  

 
12. Ontwikkelingen projecten 
Een overzicht van de projecten is meegestuurd met de vergaderstukken. 

 
13. Rondje dorpen 
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VABO: laatste  2 jaar druk met het 
Masterplan; er zijn tot nu toe vier dorpsbijeenkomsten geweest.  

 
Klatering: ommetje is in ontwikkeling. 

Broekstreek: updaten bestaande wandelroutes; met de gemeente in overleg 
over fietspad Garminge-Eursinge; natuurlijke bestrijding eikenprocessie rups; 
mobiele vogelkijkhut is in gebruik genomen.  

Vroomsdraai: bbq; viswedstrijd; met 55 plussers naar Ellert en Brammert 
geweest; bedrijvenbezoek Dwingeloo; bakwedstrijd; AED cursus; toneel-

verenigin; klaverjassen; Sinterklaas; Nieuwjaarsreceptie; kerstverlichting langs 
de vaart. Vroomsdraai heeft de hoofdprijs van MOEK binnengehaald. 
Speeltuinoverleg: sommige grote kernen hebben bij een aantal speeltuinen 

geen contactpersonen meer.  
Smalhorst: kaartten; sjoelen; bbq; volgend jaar 40-jarig bestaan. Lanijto; wat 

kan de buurtvereniging hierin betekenen. De buurt is samen schoongemaakt.  
Witteveen: dorps-bbq (200 mensen aanwezig); avondvierdaagse; Umkiek-
Kerst wordt georganiseerd. Op 25 mei 2019 is de uitreiking van de 

dorpsvernieuwingsprijs in Witteveen.  
Hijken: er moet een nieuwe dorpsvisie komen / overleg met Welzijnswerk en de 

gemeente.  
Drijber: willen graag een fietspad van Wijster naar Hoogeveen gerealiseerd 

hebben. Er is nog reukoverlast Attero.  
Wijster: probleem overlast biomonitoring; biovergister; de Brinkakker; Wiester 
op eigen kracht. 

Eursinge: geen bijzonderheden 
Bruntinge: bezig met AED 

Elp: St Maarten - na afloop met z’n allen gegeten in het dorpshuis; uitbreiding 
bibliotheek; verkeerssituatie Elp – Beilen (veiligheidsmaatregelen/slechte weg) 
Hoogersmilde: theaterspektakel Tjerk Vermaning was succesvol. Binnenkort 

stampotbuffet; disco is geweest; kinderwerk loop goed.  
 

14. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
- Willem deelt mee, dat hij als voorzitter van het Dorpenoverleg zal stoppen.  

- Gerard bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit om 22.25 uur de  
  vergadering.  

 
Volgende vergadering is 27 maart in het dorpshuis van Hooghalen.  
 


