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Werkplan Dorpenoverleg Midden-Drenthe  2022-2023 

 

Het Dorpenoverleg zet zich in voor behoud en versterking van de leefbaarheid op het 

Midden-Drentse platteland 
 

Voor u ligt het nieuwe werkplan 2022-2023. Dit plan is gebaseerd op het resultaat van een aantal 

brainstormsessies die we als Dorpenoverleg met de kleine dorpen, buurtschappen, 

gemeenteraadsleden en Welzijnswerk Midden-Drenthe  in 2019 en 2020 hebben georganiseerd. Dit 

is gedaan voor én met onze leden – de 22 besturen van de Plaatselijke- en Dorpsbelangen en 

Buurtverenigingen van dorpen met minder dan 3000 inwoners in de gemeente Midden-Drenthe.  Het 

eerdere meerjarenplan is aangepast aan de huidige ontwikkelingen en thema’s en wordt als 

werkplan gezien voor de periode 2022-2023. Het Dorpenoverleg zet in op: 

 KRACHTEN BUNDELEN EN VERBINDEN  

 MENSEN CENTRAAL ZETTEN 

 BELANGEN BEHARTIGEN 

 ACTUELE ONTWIKKELINGEN PRO-ACTIEF EN VISIONAIR OPPAKKEN  

 AFSTAND OVERBRUGGEN GEMEENTE – DORPEN en TUSSEN DORPEN 

 INFORMATIE, KENNIS EN KUNDE DELEN  

 HANDVATTEN GEVEN 

Daarvoor: 

1. Signaleren we ontwikkelingen: lokaal, gemeentelijk en landelijk en houden we alle 

doelgroepen in het oog 

a. Weten we wat er speelt en waar 

b. Signaleren we kansen en knelpunten 

 

Dit doen we door: 

Twee keer per jaar een Algemene Leden Vergadering waarbij alle leden (22 dorps- en plaatselijke 

belangen en buurtverenigingen) voor zijn uitgenodigd.  

Om de maand een bestuursvergadering op locatie waarbij het eerste uur is gereserveerd voor een 

gesprek met het lokale dorpsbestuur over het reilen en zeilen in dat dorp. 

Daarnaast heeft er jaarlijks overleg plaats met het college van Burgemeester en Wethouders.  

Er is actief contact met de twee gemeentelijke dorpen coördinatoren en met de wethouder voor de 

dorpen. Besluitenlijsten van gemeentelijke overleggen zoals commissies en gemeenteraad worden 

gevolgd. 

Voor de projecten is er persoonlijk contact met de betrokken bewoners. Telefonisch, per mail, bij de 

bijeenkomsten en overleggen in de dorpen en bovenlokaal. De bestuursleden van het Dorpenoverleg 

zijn zelf actieve bewoners en hebben hun ogen en oren open voor nieuwe ontwikkelingen. 
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Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd door deelname aan conferenties en bijvoorbeeld het 

Plattelandsparlement. De medewerker Plattelandsontwikkeling volgt ontwikkelingen en adviseert 

het bestuur hierover. 

Er kan extra op ingezet worden door: 

Dorpen actief te benaderen. Waar mogelijk in gesprek gaan met bewoners en brede interesse tonen 

en in het reilen en zeilen in de dorpen. Hierdoor nieuwe ontwikkelingen signaleren en ophalen. 

Meer aandacht te besteden aan de dorpsbesturen als verbindende factor in het dorp zelf. Hoe 

kunnen zij fungeren als platform voor hun dorp? Er ontstaan steeds vaker initiatieven buiten een 

dorpsbestuur om. Het gesprek aangaan met de dorpsbesturen hoe zij hun positie beleven en of de 

lokale dorpsbesturen een actievere rol zou moeten hebben in het signaleren, ondersteunen en 

verbinden van ‘losse’ initiatieven.  

 

2. Zijn we de spin in het web (we jagen aan, organiseren, faciliteren, bemiddelen en 

verbinden)  

We zorgen ervoor dat we elkaar kennen en we elkaar weten te vinden  

a. Werken we slim samen, maken complexe zaken overzichtelijk en streven naar 

efficiëntie 

b. Laten we zien wat we doen en waar we voor staan 

Dit doen we door: 

In het convenant uit 1999 zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de dorpsbesturen, 

het Dorpenoverleg en de gemeente, met ondersteuning van Welzijnswerk. Het Dorpenoverleg kan 

gevraagd en ongevraagd advies geven op beleidsontwikkeling en uitvoering.  

Er kan extra op ingezet worden door: 

Het Dorpenoverleg kan als adviseur vaker vroegtijdig betrokken worden bij beleidsontwikkeling. 

Bijvoorbeeld om mee te denken over eventuele gevoeligheden, dit er uit te filteren vóór het extern 

gaat. Maar ook om te adviseren op proces: hoe betrek je dorpen. Daarnaast kan het Dorpenoverleg 

een rol spelen om standpunten die bij alle of meerdere dorpen spelen te bundelen en gezamenlijk 

met de dorpen bij de gemeente aan te geven. 

Voor nu en de komende periode willen we ons inzetten voor  

 Energie-en warmtetransitie 

 Woonvisie/woonplan 

 Verkeersveiligheid 

 Goede telefonisch en digitale bereikbaarheid van het platteland 

 Integratie van het nieuwe dorpenbeleid 

3. We bewegen mee en zien kansen in maatschappelijke ontwikkelingen 

 

Dit doen we door: 
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Het Dorpenoverleg neemt het initiatief om thema’s projectmatig op te pakken, zoals de energie-en 

warmtetransitie duurzaamheid, dorpszorg, verkeersveiligheid en/of woonvisie/woonplan. Ook met 

aandacht voor nog lopende projecten van Dorpenoverleg of in samenspraak met elkaar zoals: 

 Up2you – een project waar jongeren hun ideeën voor een fijner leefklimaat  kunnen 

verwezenlijken 

 Wandelknooppuntennetwerk 

 AED’s (klapkassies) 

 Naoberschapsbijdrage 

 Het netwerk Dorpszorg (voorheen project van Dorpenoverleg, gemeente en Welzijnswerk) 

Er kan extra op ingezet worden door: 

Co-creatie met professionele organisaties zoals gemeente en Welzijnswerk. Samenwerking met het 

Dorpshuizenoverleg en de dorpshuizen. Het Dorpenoverleg meer en meer in te zetten als verbinder 

tussen dorpen onderling en met professionele partijen.  

Contact 

Het Dorpenoverleg is van en voor de kleine dorpen en buurtschappen in Midden-Drenthe. U kunt 
contact opnemen door te mailen naar:  info@dorpenoverleg.nl    

Meer informatie is te vinden op de website: www.dorpenoverleg.nl 

                                                                                              

mailto:info@dorpenoverleg.nl
http://www.dorpenoverleg.nl/

