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Bijeenkomst algemene ledenvergadering Dorpenoverleg Midden-Drenthe en het 

Contactpersonenoverleg gemeente Midden-Drenthe (vervolg werkconferentie) 
d.d. 27 maart 2019 in MFA Hijken.  

Aanwezig:  
Karin Venhuizen, Judith Heemskerk   Smalhorst 
Johan Vissia       PB Nieuw-Balinge 

Jan Seubring      Beilervaart 
Allard Schuring, Jouri Jutten    Dorpshoeve Hijken 

M. v.d. Tol, Henk Blaak     Eursinge 
Oscar Rensing, Janneke Hegen    Dorpsbelangen Wijster 
Henk Wolbers, Jacob Nijhoff    Dorpsbelangen Zwiggelte 

Liesbeth Langen, Roos Glastra    Dorpsbelangen Witteveen 
Reinhard Mulder, Marjan Braam    Dorpsbelangen Hooghalen 

Lambert Dolfing      VABO Orvelte 
Marleen Steenbergen, Lous Beuving   Dorpsbelangen Spier 
Albert Wielink, José Post-Consent, Ton Bemener PB Nieuw-Balinge 

Elly Middelbos      Dorpsbelangen Elp-Zuidveld 
Jan Everts, Bertha Warries, Alie Pieters  Dorpsbelangen Hoogersmilde 

Marjan Heuvelman      PB Broekstreek 
Ina Kootstra-Jipping, Henk Bouwhuis   Wmo-raad MD 

Arnoud Knoeff, Marten Leistra    D66      
Karin Kappen, Marinus Louissen, Ria Beukema CDA 
Tineke Posthoorn, Joop Kramer, Henk de Weerd, 

Jan Beugel, Dirk Jasper Keegstra   PvdA 
Rudie Weima      GroenLinks 

Hetty Meijering, Jannes Kerssies   Gemeentebelangen 
Alle Postmus      BOKD 
Bas Köhler       Tekenaar 

Tinka Neutel, Gerard Epping, Gerard Hommels 
(Welwozo), Anke Lodder (duurzaamheidsvisie),  

Frans v.d. Veen (omgevingsvisie), Ellen Folkerts  
(omgevingsvisie), Tini van Hoek (duurzaamheids- 
visie), wethouder Erjen Derks, wethouder Dennis  

Bouwman       Gemeente MD 
Willem Tanis, Ger Steenbergen, Sipke Wiersma,  

Henk Wolbers, Tinus Daling, Kees Kuik, Janny  
Buiter, Jelly Heling, Reina Mulderij   Dorpenoverleg MD 
M. Hully (bestuur), Bé Kats (bestuur), Paul  

Vlootman (directeur), Harry Tijms, Erik Doezeman,  
Siebo Weert, Jeanette Kuin, Martinet Oosterhof, 

Janneke Verdijk, Emie Reinders (notulen)  Welzijnswerk MD 
 
1. Opening en welkom  

Gerard Epping heet iedereen hartelijk welkom. Speciaal worden Ger Steenbergen 
(toekomstig voorzitter DOM) en Bas Köhler (tekenaar) welkom geheten.  

De doelstelling van deze avond is: Hoe komen we in overleg met alle partijen tot 
een nieuw beleid voor de kleine dorpen en buurtschappen? 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
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3. Mededelingen  
- Wet op de privacy / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

  Gerard geeft aan, dat er af en toe een foto gemaakt wordt. Niemand heeft  
  bezwaar. 
- Op 4 april is er in dorpshuis de Weidehoek in Wijster een bijeenkomst m.b.t. 

  het wandelknooppuntennetwerk. De voorlopige tracés zijn in beeld en worden  
  bekeken. Na de bijeenkomst wordt de kaart definitief gemaakt.  

- De enquête omgevingsvisie en duurzaamheidsvisie is te vinden via de link  
  www.middendrenthe.nl/toekomstmd.  
   

4. Verslag vorige vergadering 
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd. 

 
5. Rooster van aftreden 
De voorzitter, Willem Tanis en penningmeester Tinus Daling zijn aftredend. De 

voorzitter stelt zich niet herkiesbaar, de penningmeester stelt zich wel 
herkiesbaar. Met algehele instemming van de aanwezigen wordt Ger benoemd 

tot de nieuwe voorzitter van het Dorpenoverleg en zal Tinus zijn functie als 
penningmeester binnen het bestuur voortzetten.  

Willem is 5 jaar met heel veel plezier voorzitter geweest en gaat nu een nieuwe 
uitdaging aan. Volgens traditie neemt het bestuur van het Dorpenoverleg pas 
afscheid van Willem tijdens het jaarlijkse uitje in september. 

 
6. Financieel verslag 2018 

Tinus geeft een korte toelichting op het exploitatie overzicht en op de balans.  
Beiden worden akkoord bevonden.  
  

7. Verslag kascontrolecommissie/aanstelling nieuw lid kascontrole 
De stukken zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. Er wordt decharge aan de 

penningmeester verleend. 
Oscar Rensing treedt af. Lambert Dolfing gaat in 2019 samen met Marjan 
Heuvelman (Broekstreek) de kas controleren.  

 
8. Jaarverslag 2018 

Het jaarverslag wordt vastgesteld en goedgekeurd. 
 
9. Terugkoppeling resultaten werkconferentie 31 oktober 2018 en 

verdere invulling van deze resultaten 
Er wordt door Willem (d.m.v. een power point presentatie) doorgenomen wat er 

tot nu toe is gedaan. Ook de reacties van de dorpen worden hierin 
meegenomen. Door Willem wordt opgemerkt, dat het een overweging waard is 
om dorpen een eigen budget te geven zodat ieder dorp dit zelf kan besteden 

voor desgewenste projecten.  
Roos merkt op, dat er gebruik van ‘Right to Challenge (R2C)’ gemaakt kan 

worden. Bij ‘Right to Challenge’ kunnen bewoners taken van gemeenten 
overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen 
doen (denk aan vertrek van het openbaar vervoer uit de dorpen).  

Opgemerkt wordt, dat er nog weinig gebruik van gemaakt wordt. Dit is een 
mooie kans om samen met de gemeente hieraan vorm te geven.  

 

http://www.middendrenthe.nl/toekomstmd
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Het opzetten van een dorpsacademie door DOM (ingebracht door 

Orvelte):Jannes Kerssies vindt dit overbodig / de kennis zit in de dorpen.  
Liesbeth Langen deelt mee, dat in meerdere dorpen, de dorpsbesturen aan het 

zoeken zijn naar hun rol/functie in het dorp. Bij b.v. Dorpszorg veranderen de 
functies en rollen in het dorp. 
Allard Schuring merkt op dat Hijken bezig is met de dorpsvisie en veel in 

gesprek is geweest met Welzijnswerk. Zij hebben geholpen om een opzet te 
maken. Allard spreekt zijn dank uit richting Welzijnswerk en Gemeente.   

Dirk Jasper Keegstra (PvdA) merkt op, dat volgens hem veel dorpsvisies niet 
meer up-to-date zijn. Henk Wolbers deelt mee, dat 3 jaar geleden in Zwiggelte 
e.e.a. afgerond is. De werkgroepen zijn nog min of meer actief.  

José Post deelt mee, dat de dorpsvisie in Nieuw-Balinge klaar is en nu wordt 
uitgewerkt. De werkgroepen sport, veiligheid, omgeving e.d. krijgen ook 

ondersteuning van Welzijnswerk. 
Gevraagd wordt waar de dorpsvisie en omgevingsvisie samen komen. Zijn het 
twee verschillende dingen? Erjen Derks: het zijn inderdaad twee verschillende 

zaken; de omgevingsvisie is abstract (een integrale lange termijnvisie / waar 
gaan we naar toe?). De dorpsvisie is concreter.  
  
Zienswijze en bijdrage gemeenteraadsleden afzonderlijk 

Jannes Kerssies (gemeentebelangen) 
De dorpen zijn een parel in Midden-Drenthe en liggen Jannes na aan het hart. 
Vanuit de dorpen wordt informatie gehaald en het is belangrijk om de signalen 

op te vangen. 
Arnoud Knoeff (D66) 

De thema’s die worden genoemd zijn heel belangrijk. Hoe gaan we mensen 
betrekken bij bepaalde thema’s (vanuit de dorpen zelf). Het DOM is hier heel 
belangrijk. 

Rudie Weima (GroenLinks)  
Ziet grote lijnen in het algemeen (kaders en budget). Niet te veel met details 

bemoeien, dit aan de dorpen zelf overlaten.  
Dirk Jasper Keegstra (PvdA)  
Samenwerking is belangrijk. De dorpen meer ruimte geven en als gemeente 

hierbij aansluiten. Doorgaan en versterken.  
Marinus Louissen (CDA) 

Contact met elkaar is belangrijk. De dorpen moeten zelf bepalen hoe zij hun 
leefomgeving willen invullen. Willen bijdragen om dit in de toekomst mogelijk te 
maken. 

 
Zienswijze en bijdrage Welzijnswerk Midden-Drenthe 

Paul Vlootman (directeur Welzijnswerk) is pas een paar maanden bij Welzijns-
werk betrokken. Dit is een aparte gemeente m.b.t. leefbaarheid. Welzijnswerk 
biedt professionele ondersteuning en is tegelijkertijd een gelijkwaardige 

gesprekspartner. Welzijnswerk heeft een hele goede samenwerking met de 
inwoners en gemeente. Ga ermee verder, daar waar Welzijnswerk kan 

ondersteunen zullen we dit doen. Paul is lid van directeuren van Welzijnswerk. 
Zij hebben met het ministerie van VWS een bespreking gehad. Het ministerie 
zoekt naar nieuwe manieren om leefbaarheid in te zetten m.b.t. preventie. De 

komende jaren zal dit een grote rol spelen. Midden-Drenthe is uniek! 
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Zienswijze en bijdrage college/wethouder 

Dennis Bouwman geeft aan, dat hij samen met Erjen Derks hier aanwezig is.  
Midden-Drenthe heeft een hele historie ten aanzien van het dorpenbeleid. Er zijn 

mooie dingen gedaan en het is belangrijk dit te blijven doen. We staan aan de 
vooravond van een nieuw dorpenbeleid en moeten dit aanpassen aan de tijd. 
Uitganspunt is het rapport ‘vertrouwen in burgers’ uit 2012. Hier wordt Midden-

Drenthe en het dorpenbeleid verschillende keren genoemd als voorbeeld. Het 
aanjagen van initiatieven, visie, rugdekking en een vonk zijn de fundamenten 

voor ons dorpenbeleid. De uitkomsten van de werkconferentie en de krachttoer 
kunnen gebruikt worden om het dorpenbeleid vorm te geven. 
De wethouder geeft een compliment richting de dorpen en het Dorpenoverleg. 

Het is belangrijk dat men zaken herkent. Belangrijk is leefbaarheid als parasol 
(een parasol is volgens Dennis iets zonniger en optimistischer).  

Rol van de gemeente: zij geven rugdekking / soms volgend, ondersteunend, 
inspirerend, geld gevend etc.   
Aanpak: het geven van een moderne ge-update visie en zorgen dat het gaat 

vonken in Midden-Drenthe. 
 

10. Sluiting 
Vanuit de fractie wordt gezegd dat, vanuit de dorpen gedacht moet worden, niet 

te veel in detail gaan, loslaten, aansluiten en vertrouwen geven. 
Het zou mooi zijn, om de dorpsvisies aan te laten sluiten aan de omgevings-
plannen. De gemeenteraad vindt preventie belangrijk om zo de leefbaarheid in 

de kleine dorpen te behouden. 
Mooi, dat er initiatieven zijn om ‘Right to Challenge’ in te zetten. Anique Snijders 

zal hierin meedenken.  
Namens het gemeentebestuur, de contactambtenaren en ambtenaren wordt 
Willem bedankt voor zijn inzet in Midden-Drenthe. Tinka overhandigt een mooie 

bos bloemen.  
Janneke wordt door het Dorpenoverleg in het zonnetje gezet voor haar 

professionele ondersteuning gedurende tien jaar.  
Hierna draagt Willem het stokje over aan Ger en wenst hem heel veel succes! 
 

 
 

 
 
 

 


