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Algemene Ledenvergadering Dorpenoverleg Midden-Drenthe en het 
Contactpersonenoverleg gemeente Midden-Drenthe d.d. 14 april Hooghalen. 

Aanwezig: 

Buurtvereniging Vroomsdraai   J.J. Duker, K.J. de Vries 
PB de Broekstreek     A.M. Prins, Marjan Heuvelman 

PB Nieuw-Balinge     Freddie Oelen, Bennie Slomp 
St. Dorpsbelangen Zwiggelte   K. Klaassens, Y. van As 
Vabo Orvelte     Rolinda Neuwitter, Janinka Dolfing 

Dorpsbelangen Elp/Zuidveld   Wil van Gemert    
Holthe, Lieving, Makkum    H. Eisen, J. Eising 

Dorpsbelangen Spier    E. Dolfing 
Hijbel, Hijken     A. Schuring, J. de Weerd 
Buurtvereniging Bruntinge   Reinier Brongers 

PB Drijber      Jan Willem Nieuwenhuis 
Dorpsbelangen Hoogersmilde   Alie Pieters, Bertha Warries 

Dorpsbelangen Hooghalen   Maarten Woudstra, Bert Wolbers 
St. Dorpshuizen Midden-Drenthe  Auke Kooistra 
Gemeente Midden-Drenthe   Gerard Epping 

Bestuur Dorpenoverleg Midden-Drenthe Ger Steenbergen, Janny Buiter, Jelly 
       Heling, Erik Lanting, Tinus Daling,  

       Kees Kuik, Henk Wolbers 
Welzijnswerk Midden-Drenthe   Erik Doezeman, Margret 

Wieldraaijer, Emie Reinders  

(notuliste) 
 

m.k. afwezig:  
Wijster, Brunsting, Oranje, Beilervaart , Witteveen en het Speeltuinoverleg 
 

1. Opening en welkom  
Ger Steenbergen heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
2. Vaststelling agenda 

Toevoeging op de agenda: punt 4 vervolg duurzaamheid convenant (Kees Kuik 
geeft een toelichting) 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Afmeldingen zie boven 

 
4. Vervolg duurzaamheid convenant (door Kees Kuik) 
Eind januari werd het convenant ondertekend.  

De gemeente, inwoners en energiecoöperaties in Midden-Drenthe willen zelf 
zeggenschap hebben over de nog aan te leggen zonneparken. De opbrengsten 

moeten ten goede komen aan het eigen gebied. Het is belangrijk om samen een 
plan te maken. Er wordt door de kwartiermakers en het Dorpenoverleg een 
programma opgezet, zodat hierover samen met de dorpen van gedachten 

kunnen wisselen. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt. 
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5. Verslag vorige vergadering 10 november 2021     
Pagina 2, rondje langs de dorpen: bij de Broekstreek staat dat de bewegings-

kaart klaar is. Dit moet zijn belevingskaart. 
Het verslag wordt verder goedgekeurd en vastgesteld.  
 

6. Rooster van aftreden        
- Albert Raven zou het project ‘wonen’ op zich gaan nemen bij het bestuur van 

  het Dorpenoverleg. In maart ontvingen we echter het droevige bericht dat hij  
  plotseling was overleden. Er wordt een minuut stilte in acht genomen ter  
  nagedachtenis aan Albert. 

 
- Volgens rooster zijn Janny Buiter en Jelly Heling aftredend.  

  Na twee termijnen is Janny niet herkiesbaar. Jelly is herkiesbaar en gaat nog  
  één jaar door.  
  Erik Lanting uit Nieuw-Balinge stelt zich verkiesbaar als nieuwe bestuurder. De  

  benoeming wordt akkoord bevonden. Erik woont in Nieuw-Balinge en wil zich 
  graag inzetten voor het Dorpenoverleg. 

 
- Er wordt afscheid genomen van Janny Buiter. Janny heeft zich o.a. ingezet  
  voor Up2You en ze heeft de website bijgehouden. Dit laatste zal zij nog een 

  poosje blijven doen. Janny wordt hartelijk bedankt voor haar inzet en de  
  prettige samenwerking. 

  Janny bedankt iedereen voor de goede samenwerking en geeft aan dat zij in 
  de tien jaar dat zij bestuurslid is geweest veel heeft geleerd. Ze eindigt met de 

  quote: “Alleen ga je sneller maar samen kom je verder”.  
 
- Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie bij het Dorpenoverleg kunnen zich  

  melden bij het bestuur. 
 

7. Rondje langs de dorpen         
Ieder dorp wordt gevraagd twee punten van afgelopen seizoen toe te lichten die 
ook voor de overige dorpen van belang kunnen zijn. 

 
Drijber: Begin maart werd in de raadsvergadering van gemeente Midden-

Drenthe het Democrazy project behandeld. Het project is een samenwerking 
tussen gemeente, Plaatselijk Belang, de fietsersbond en kindcentrum Drijber. 
Het plan dat is ingediend om de verkeersveiligheid rond de school te vergroten. 

Drijber gaat aan de gang met de dorpsvisie. 
Bruntinge heeft de hulp ingeroepen van Veilig Verkeer Nederland en heet 

nieuwe bewoners welkom en informeert hen over buurtschap Bruntinge.  
Hooghalen heeft nadrukkelijk de samenwerking met de gemeente gezocht om 
een dorpsvisie op te stellen. In de dorpsvisie zijn een aantal projecten genoemd 

zoals wonen, verkeersveiligheid en duurzaamheid. In Hooghalen bestaat de 
wens om een multifunctioneel centrum te realiseren.  

In Vroomsdraai is de reanimatiecursus weer gestart. Als speerpunt wordt 
verkeersveiligheid genoemd. Wonen heeft minder focus in Vroomsdraai.  
Hoogersmilde is bezig met een project kleinschalige zorg. Gezocht wordt naar 

een plek waar 16 appartementen gerealiseerd kunnen worden voor mensen die 
24 uur zorg nodig hebben. Verkeersveiligheid is een speerpunt. Hoogersmilde 

organiseert 11 juni een duurzaamheidsmarkt.  
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Spier is gestart met het maken van een dorpsvisie. Allereerst wordt er een 
enquête uitgezet die in de zomervakantie wordt uitgewerkt. In het najaar gaat 

dorpsbelangen met bewoners in gesprek. Verkeersveiligheid en wonen zijn 
speerpunten. Duurzaamheid minder.  
Hijken is bezig met starterswoningen en verkeersveiligheid. Een particulier wil 

grond beschikbaar stellen om daar starterswoningen te laten bouwen. Men is 
met Woonservice en de gemeente in gesprek.  

De Broekstreek is na gaan denken over een dorpsvisie. Wonen en 
verkeersveiligheid zijn speerpunten. Er is een informatieavond voor nieuwe 
bewoners georganiseerd. Ook werd een informatiebijeenkomst gehouden over 

de communicatiemast.  
De verschillende belangenverenigingen in Orvelte hebben gekozen voor een 

gezamenlijke stichting (en niet voor een dorpscoöperatie), die Coöperatief 
Orvelte heet. Er is ook besloten om diverse activiteiten in verschillende horeca- 
gelegenheden te laten plaatsvinden. Zo komt iedere ondernemer in Orvelte aan 

bod.  
Elp/Zuidveld heeft samen met Zwiggelte en Klatering een open brief naar de 

gemeente gestuurd m.b.t. een onveilige fietsroute en onderhoud bermen. 
Woningbouw voor mensen uit het dorp is een speerpunt. 
In Holthe, Lieving en Makkum komt een paasvuur en er kunnen paaseieren 

worden gezocht. Het is moeilijk om bestuursleden te vinden. 
St. Dorpshuizen MD: Bovensmilde heeft de kracht van het samen doen. Op 21 

mei wordt er een markt door alle verenigingen georganiseerd en gaat men met 
bewoners in gesprek.  

Belangrijke punten in Zwiggelte zijn verkeersveiligheid, wonen, communicatie 
ouderen en jeugd. Zwiggelte wil graag tien woningen bouwen en is n.a.v. de 
vorige ALV in gesprek gegaan met Jan Roelof Vos uit Eexterveen. De kosten 

vormen een groot struikelblok. Ger geeft het advies om met Hijken in gesprek te 
gaan. 

Nieuw-Balinge heeft wonen en verkeersveiligheid hoog op de agenda staan. 
Natuurmonumenten wil een natuurbegraafplaats maken. Prolander heeft ook 
nog plannen. Nieuw-Balinge is al een eind op weg met de dorpsvisie. Er zijn in 

het dorp hondenpoep afvalbakken geplaatst. 
 

Gerard Epping heeft de volgende aanvullingen: 
- Dorpsbelangen Hoogersmilde is met de gemeente bezig om de borden van de   
  bebouwde kom te verplaatsen om daarmee de bebouwde kom uit te breiden. 

- nieuws voor Drijber; de gemeente heeft een positief gesprek gehad n.a.v. 
  fietspad en grond 

- Gerard deelt mee, dat hij in de volgende vergadering nieuws heeft voor Hijken 
  m.b.t het kruispunt.  
- De plaatsing van bakken voor het verwijderen van hondenpoep is een  

  initiatief van Nieuw-Balinge. De gemeente zorgt niet voor het legen van de  
  bakken, dit doen de bewoners zelf. 

- Tinka heeft alle behandelingen achter de rug en naar omstandigheden gaat het  
  goed.  
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8. Mededeling(en) namens de gemeente     
Wandelknooppuntennetwerk 

De route voor fase 2 is in concept klaar. Op 20 april wordt hierover een 
bijeenkomst gehouden in Hijken voor de dorpen waar de route komt.   
Gevraagd wordt door Drijber welke firma er bij knapzakroutes veel hout kappen. 

Gerard kan dit niet beantwoorden en neemt deze vraag mee. 
 

9. Financieel verslag DOM 2021, toelichting door Tinus Daling 
De penningmeester, Tinus Daling geeft een korte toelichting op het financieel 
verslag.  

Opgemerkt wordt, dat dorpen een aanvraag kunnen indienen voor financiering 
vanuit het dorpenbudget. Dit dorpenbudget is beschikbaar voor de ontwikkeling 

van leefbaarheid in de kleine dorpen.  
 
10. Verslag kascontrolecommissie/aanstelling nieuw lid kascontrole  

Jeroen van der Leur en Jan Willem Nieuwenhuis hebben de kas gecontroleerd en 
deze akkoord bevonden. Aan de penningmeester wordt decharge verleend.  

 
Kascontrole 2023: Jan Willem Nieuwenhuis en Emko Dolfing  
 

11. Jaarverslag DOM 2021        
Wordt kennisgeving aangenomen 

 
12. Krachttoer begin september 2022      

Begin september wil het Dorpenoverleg met gemeenteraadsleden bij een aantal 
dorpen in gesprek. Welke dorpen willen daaraan mee werken? 
Door de voorzitter wordt gevraagd om uiterlijk begin mei een onderbouwing in 

te leveren bij het Dorpenoverleg. Nieuw-Balinge, Hooghalen, Hoogersmilde en 
Orvelte geven aan geïnteresseerd te zijn.  

 
13. Speerpunten: wonen, duurzaamheid, verkeersveiligheid  
De ideeën en behoeftes vanuit de dorpen voor deze drie thema’s worden door 

Erik opgehaald.   
Terugkoppeling richting de dorpen volgt. 

 
14. Rondvraag en sluiting         
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 
Ger bedankt Hooghalen voor de gastvrijheid en de aanwezigen worden bedankt 

voor hun inbreng. De vergadering wordt om 22.00 uur gesloten. 
 
 

 


