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Convenant Lokaal Eigendom ondertekent  

De gemeente wil met de Duurzaamheidsvisie dat verduurza-
ming voor iedereen betaalbaar en behapbaar is en de opbreng-
sten in de regio blijven. Voor de energieplannen is er expertise 
gevraagd van de Energiecoöperaties (EC’s) en verenigingen van 
dorpsbelangen. Een van de twee kwartiermakers, Annelies 
Lely, is daarvoor in oktober 2021 in gesprek geweest met de 
dorpen. De andere kwartiermaker heeft de EC’s bezocht. De in-
zichten verwerkt in een convenant. Dat is dinsdag 25 januari 
ondertekend door de  Dorpenoverleg, de Energiecoöperaties 
en de gemeente. Hiermee verbinden de partijen zich aan de 
opgenomen doelen. 

Wat nu? 

Als dorp, EC of andere partij is er ruimte om mee te doen aan de opwekking van herbruikbare energie. 
Inwoners en ondernemers krijgen de kans om financieel deel te nemen in opwekprojecten. Liefst voor 
zon op dak en anders zonneparken kleiner dan 2,5 hectare.  Met deze afspraken is ervoor gezorgd dat 
de opbrengsten in Midden-Drenthe blijven en gebruikt worden voor maatschappelijke doelen. Uiterlijk 
2024 schrijft de gemeente een tender uit voor opwekprojecten boven de 2,5 hectare. Ger Steenbergen 
stelt namens  Dorpenoverleg: “Het is mooi dat verschillende aanvliegroutes voor energieopwekking op 
deze manier bij  elkaar komen. Om zo samen verder te gaan voor de leefbaarheid in Midden Drenthe.” 
Hoe we de dorpen kunnen ondersteunen wordt komende periode uitgewerkt.  

Kennismakingsgesprek waarnemend burgemeester Cees Bijl  

Op 19 januari heeft het bestuur van Dorpenoverleg gesproken met waarnemend burgemeester Cees Bijl 
in aanwezigheid van wethouder Dennis Bouwman om nader kennis te maken. In dit gesprek heeft het 
bestuur aangegeven wat Dorpenoverleg zoal doet voor de leefbaarheid van de kleine kernen. Cees Bijl 
eindigde de bijeenkomst met een verzoek: “Stel je vragen tijdens het overleg. Wacht niet tot we deur uit 
gaan. Voel je vrij om zaken in te brengen.”  

Voorstel Fonds dorpsvisies 

Naar aanleiding van het dorpenbeleid is de gemeente nu bezig met het opstellen van een fonds dorpsvi-
sies. Als Dorpenoverleg zijn we benieuwd wat dit betekent voor de dorpen die een dorpsvisie willen op-
stellen in de toekomst. Het bestuur houdt de vinger aan de pols.   

Gemeenteraadsverkiezingen (14, 15 en 16 maart 2022) 

Half maart kunnen we als inwoners onze keuze maken op gemeentelijk niveau. Dorpenoverleg heeft 
partijen gevraagd om hun partijprogramma. Met de meeste partijen wordt verder gesproken. Daarnaast 
wil het bestuur na de verkiezingen een ‘mini krachttoer’ organiseren om gemeente- 
raadsleden op een praktische manier kennis te laten maken met de kleine dorpen. 
 

Paasvuren 2022 

Dit jaar geldt bij de gemeente de normale aanvraagprocedure. Voor ontheffing moet een aanvraag 
worden gedaan. Ook qua financiële vergoeding voor de dorpen zal de oude regeling gelden.      
Maximaal 3 weken van te voren kan er worden begonnen met opbouwen.  
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Het dorpenbudget 

Dorpenoverleg stelt jaarlijks dorpenbudget beschikbaar voor de ontwikkeling van leefbaarheid in de 
gemeente Midden-Drenthe. Hier kan dit jaar weer volop gebruik van worden gemaakt. Denk bij-
voorbeeld aan aanvulling op de plannen gepresenteerd zijn bij Up2you en DOEK.  Zie het doel en 
criteria op https://www.dorpenoverleg.nl/over-ons-1/dorpenbudget. Bij vragen bel/mail met Mar-
gret Wieldraaijer (m.wieldraaijer@welzijnswerkmd.nl; 06 - 25 63 81 72) 

Prijzen jongerenproject Up2you 

De tweede editie van het jongerenproject Up2you,  voor de jeugd in Midden-Drenthe, leverde vrij-
dagavond 21 januari 21 prijswinnaars op. De ideeën liepen uiteen van een skatebaan, tot het verbe-
teren van de dierenweide. Van het vernieuwen van de jeugdruimte tot activiteiten voor ouderen, 
het verbeteren van speeltuinen en diverse spectaculaire activiteiten. Up2you is een gezamenlijk 
project van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe, de gemeente en het team jongerenwerk van Wel-
zijnswerk. Meer informatie en een videocompilatie van de inzendingen en  is te bekijken via 
https://up2youmiddendrenthe.nl/up2you-midden-drenthe-2021 

Wandelknooppuntennetwerk & MTB netwerk Midden-Drenthe  

Nu het eerste deel van het wandelnetwerk in Midden-Drenthe klaar is, 
wordt gewerkt aan de voltooiing van het hele netwerk. Het gaat om het 
noordelijke deel Midden-Drenthe dat minder fijnmazig wordt. De werk-
groep is er druk mee om eind deze zomer de definitieve wandelkaart 
voor fase 2 klaar te hebben. De gemeente is bezig om toestemming te 
krijgen van de grondeigenaren. Hierbij zijn contacten gelegd met de 
plaatselijke Ommetjes. Verder komt er een nieuwe TT wandelroute. Er 

volgen nog infoavonden voor de aanwonenden. Wanneer de toestemmingen verleend zijn, wordt 
de wandelkaart definitief. De data van de infoavonden zijn nog niet bekend.  

Nieuwe bestuursleden gezocht   

Op de aanstaande ALV neemt Janny Buiter na 10 jaar actief te zijn geweest in het bestuur afscheid 
van het Dorpenoverleg. We zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste bestuurder. Heb je inte-
resse? Neem contact met het bestuur of mail naar info@dorpenoverleg.nl.  

Digitale platform Middendrenthevoorelkaar 

Dit digitale platform is hét platform voor vrijwillige inzet en ontmoeting in Midden-Drenthe. Heeft u 
in uw dorp een vrijwilliger nodig? Bij deze zoektocht kunt u naast uw eigen netwerk  dit platform 
gebruiken. Bij vragen kunt u contact opnemen met het vrijwilligerssteunpunt.  

 

Donderdag 14 april :  Algemene Ledenvergadering en contactpersonenoverleg 

Nader te bepalen:  Bijeenkomst over wonen en woonplannen 
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