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Jaarverslag 2021 
 
Bestuurssamenstelling 2021 

Ger Steenbergen  voorzitter  
Femmeke Huigens  secretaris tot 10 november 2021 
Tinus Daling   penningmeester 

Reina Mulderij  lid tot 10 november 2021    
Janny Buiter   lid  

Jelly Heling   lid 
Kees Kuik   lid  
Henk Wolbers  adviseur 

Bart de Vries   adviseur 
 

Voorwoord 
2021 was een vreemd jaar. Een jaar waarin veel mensen met soms verregaande 
corona maatregelen te maken kregen. Om bij elkaar op de koffie te komen, werd 

lastig. De computer en de glasvezelverbinding werden belangrijke huisgenoten. 
Digitale vaardigheden zijn zo behoorlijk op de proef gesteld. Doordat we elkaar niet 

konden ontmoeten, gingen ook veel plannen niet door. Met veel kunst en vliegwerk 
heeft het Dorpenoverleg toch dit jaar twee Algemene Ledenvergaderingen 
georganiseerd. Het was op die bijeenkomsten voor iedereen duidelijk dat men het 

vaak moeilijk had met de beperkingen. Men staat nu te trappelen om samen de 
draad weer op te pakken. Er staan belangrijke ontwikkelingen in de steigers, die de 

leefbaarheid in de kleine dorpen en buurtschappen kunnen beïnvloeden. De 
gesprekken over duurzaamheid en energietransitie zijn de afgelopen tijd 

bijvoorbeeld heel dicht bij huis gekomen. De kracht van de kleine dorpen en 
buurtschappen in onze gemeente kwam door die gesprekken duidelijk naar voren. 
Daar kunnen we trots op zijn. Nieuwe ontwikkelingen scheppen mogelijkheden 

maar misschien voor sommigen ook zorgen. Reden te meer om samen deze nieuwe 
dingen te bespreken en om elkaar de mond te gunnen. Een handig gereedschap is 

bijvoorbeeld de dorpsvisie, waarmee we aan de leefbaarheid in onze dorpen kunnen 
werken. Op die manier leren we van elkaar. Want zo doen we dat in Midden- 
Drenthe. 

Het Dorpenoverleg sluit dit gekke jaar af met ambitieuze plannen om in 2022 met 
z’n allen de thema’s wonen, duurzaamheid en verkeersveiligheid verder te 

bespreken. Het is hoog tijd voor concrete stappen. De prettige samenwerking met 
Welzijnswerk, de gemeente en de lokale politiek is daarbij essentieel. 
  

Ger Steenbergen 
Voorzitter 
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Ledenvergaderingen 
Door de Coronapandemie werd de gecombineerde voorjaarsbijeenkomst digitaal 

gehouden op 22 april 2021. 
De gemeente besteedde aandacht aan de organisatie van een digitale ‘MOEK’, 

waarbij aan de werkgroep uit Witteveen, ‘bos en ommetje’ het hoogste bedrag 
werd toegekend voor de aanleg van een voedselbos.  
Het Dorpenoverleg behandelde de jaarstukken en gaf een toelichting op de nieuwe 

wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) waar vrijwel alle verenigingen en 
stichtingen in Nederland op 1 juli 2021 aan moeten voldoen. Naar aanleiding van de 

belronde die gehouden werd door het bestuur van het Dorpenoverleg werd besloten 
om door te gaan met de gezamenlijke bijeenkomsten van het Dorpenoverleg en het 
Contactpersonenoverleg. 

 
De gecombineerde najaarsbijeenkomst vond plaats op 10 november bij 

dorpshuis ‘de Heugte’ in Nw. Balinge.  
De gemeente gaf een korte uitleg over de prijsvraag ‘DOEK’, waarbij het gaat om 
een duurzame omgeving/organisatie die op eigen kracht veel organiseert. 

Bestuurszaken zoals de begroting, concept werkplan 2022 en de reanimatie- 
cursussen werden door het Dorpenoverleg behandeld.  

Met betrekking tot het onderwerp wonen werden ervaringen uit de praktijk 
toegelicht door Jan Roelof Vos uit Eexterveen. 

De stand van zaken n.a.v. de gesprekken met de dorpen over duurzaamheid en de 
energietransitie werden toegelicht door kwartiermaker Annelies Lely en Milou 
Dubois.  

In zowel de voorjaars- als najaarsbijeenkomst werd aandacht besteed aan ‘het 
rondje langs de dorpen’.  

Er werd afscheid genomen van Reina Mulderij, die zich als bestuurslid van het 
Dorpenoverleg een groot aantal jaren ingezet heeft voor het project Dorpszorg. 
 

Projecten 
Up2You 

Corona heeft de start van de nieuwe campagne voor Up2You 2.0 vertraagd, maar 
uiteindelijk is de tweede editie van het jongerenproject gestart in september. 
Jongeren uit Midden-Drenthe werden uitgedaagd om met ideeën te komen om de 

eigen omgeving beter, leuker en aantrekkelijker te maken. Vanaf 1 september 
konden jongeren een vlog, filmpje, animatie of presentatie naar de website 

www.up2youmiddendrenthe.nl sturen. De beste ideeën krijgen van de jury budget 
en/of ondersteuning om het plan uit te voeren. De prijsuitreiking vindt plaats in 
januari 2022. 

 
Culturele Fakkelestafette 

De Culturele Fakkelestafette biedt dorpen en buurtschappen de mogelijkheid om 
een voorstelling en een expositie te maken met een eigen verhaal. Op basis van de 
verschillende talenten, ideeën en plannen van de deelnemers wordt de inhoud 

bepaald. Vanaf juni 2019 hebben er voorstellingen en exposities plaatsgevonden. In 
2021 hebben de laatste dorpen meegedaan aan de fakkelestafette. De officiële 

afronding van het project heeft op 4 oktober 2021 plaatsgevonden. 
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Dorpszorg 
Een groot aantal ideeën in de kleine kernen op het gebied van zorg en welzijn is 

sinds de oprichting uitgevoerd. In 2021 werd het project afgesloten en ging over in 
een netwerk, ingebed bij Welzijnswerk Midden-Drenthe. Dorpenoverleg en de 

gemeente zijn meer op afstand maar wel betrokken! Het doel blijft bijdragen dat 
inwoners langer in het dorp kunnen wonen en formele en informele zorg dichter bij 
elkaar brengen. In het voorjaar is een umkiekatelier over digitale zorg 

georganiseerd.  
 

Wandelknooppuntennetwerk 
Het wandelnetwerk is zoveel mogelijk geïntegreerd in bestaande routes/ommetjes.  
Het eerste deel van het wandelnetwerk in Midden-Drenthe is klaar, zodat nu 

gewerkt wordt aan de voltooiing van het hele netwerk. Het gaat om het noordelijke 
deel Midden-Drenthe dat minder fijnmazig wordt. In de zomer van 2022 zal de 

definitieve wandelkaart voor fase 2 klaar zijn. 
 
Duurzaamheid / Energietransitie 

De gemeente wil met de duurzaamheidsvisie dat verduurzaming voor iedereen 
betaalbaar en behapbaar is en de opbrengsten in de regio blijven. Voor de 

energieplannen is er expertise gevraagd van de Energiecoöperaties (EC’s) en 
verenigingen van dorpsbelangen. Kwartiermaker Annelies Lely, is daarvoor in 

oktober 2021 in gesprek geweest met de dorpen en Milou Dubois eveneens 
kwartiermaker, heeft met energiecoöperaties gesprekken gevoerd.  De inzichten die 
tijdens de bijeenkomsten zijn opgehaald, zijn verwerkt. Dit resulteert in een 

convenant dat in januari 2022 wordt ondertekend.  
 

Dorpsvisies 
Naar aanleiding van het dorpenbeleid stelt de gemeente een fonds op voor 
dorpsvisies. Dorpenoverleg houdt de vinger aan de pols voor de invulling van dit 

fonds, de uitwerking ervan en gebruik voor de kleine kernen.   
 

Bijeenkomsten gemeente / ambtenaren en wethouder 
Het bestuur had regelmatig contact met de wethouder en de contactambtenaren, 
waarbij onder andere de lopende projecten, het onderwerp wonen en de 

duurzaamheidsvisie en omgevingsvisie aan de orde kwamen. 
 

Bijdragen aan de dorpen 
- € 4.400,-- voor leefbaarheid in de dorpen in Coronatijd. Elk dorp ontving € 200,-- 
- € 1.500,-- PB Broekstreek – bijdrage belevingskaart 

- € 1.750,-- St. Dorpshuizen Midden-Drenthe – BHV training vrijwilligers van de 
             dorpshuizen. 

 
Onderstaande externe bijeenkomsten werden o.a. bezocht 
18 januari  Online Nieuwjaarsborrel BOKD 

  4 maart    Online Een tegen eenzaamheid 
10 maart    ALV St. Dorpshuizenoverleg Midden-Drenthe 

19 maart    Online presentatie tijdreizen Hooghalen en Wijster 
  6 april  Online Umkiekatelier Dorpszorg 
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17 april    Online MOEK en jurylid 
26 mei Online gemeentelijke informatiebijeenkomst Transitievisie 

Warmte 
26 augustus     Ondertekening convenant Witteveen 

23 september  Excursie Eexterveen Burgerinitiatief voor de bouw van 
betaalbare starters- en seniorenwoningen.   

29 september  Uitreiking Koninklijke Onderscheiding Liesbeth Langen en Roos  

                      Glastra 
30 oktober    Drentse Dorpendag 

18 november  Online bijeenkomst Welwozo 
15 november  ALV St. Dorpshuizenoverleg Midden-Drenthe 
15 november  Afscheid burgemeester Damstra 

 
 

 
 
 


