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Jaarverslag 2020 

 

Bestuurssamenstelling 2020: 
Ger Steenbergen voorzitter  

Sipke Wiersma secretaris tot 26 november 2020 

Femmeke Huigens secretaris vanaf 26 november 2020 

Tinus Daling  penningmeester 
Reina Mulderij lid     

Janny Buiter  lid  

Jelly Heling  lid 
Kees Kuik  lid  

Henk Wolbers adviseur 

Bart de Vries adviseur 

 
Ledenvergaderingen 

Door de Coronapandemie is de gecombineerde voorjaarsbijeenkomst van het 

Dorpenoverleg en het Contactpersonenoverleg niet doorgegaan. Op 26 november 
werd er een online bijeenkomst gehouden. De gemeente besteedde hierbij kort 

aandacht aan het wandelknooppuntennetwerk.  

Vanuit het Dorpenoverleg werden onder andere ‘het rondje langs de dorpen’ en 
de financiële stukken aan de orde gesteld en werd er afscheid genomen van de 

secretaris, Sipke Wiersma. Femmeke Huigens werd benoemd als zijn opvolger.  

 

Projecten 2020 
Kiek oeze streek 

Dit project brengt de cultuurhistorische belevingswaarden van een dorp en het 

omliggende landschap in beeld. Daarnaast worden diverse dorpsinitiatieven 
ondersteund. Kiek oeze streek heeft in meerdere dorpen inmiddels een vervolg 

gekregen. 

  
Jeugd 

Jongeren worden met het project ‘Up2you’ uitgedaagd om met ideeën te komen 

om hun eigen leefomgeving te verbeteren.  

Corona heeft de start van de nieuwe campagne voor Up2you 2.0 helaas 
vertraagd. De planning is om begin 2021 klaar te zijn met de voorbereidingen en 

de verdere promotie van het project. 

 
Culturele fakkelestafette 

Dit project biedt dorpen en buurtschappen de mogelijkheid om een voorstelling 

of expositie te maken met een eigen verhaal. 
De planning was om voor september 2020 alle exposities en voorstellingen uit te 

voeren. Helaas is ook dit project door de Coronacrisis in maart 2020 stil komen 

te liggen. De looptijd van het project wordt daarom verlengd met één jaar.  

Alle dorpen die meedoen aan de Culturele Fakkelestafette krijgen nog de 
mogelijkheid om hun voorstelling of expositie te realiseren. De uitvoeringstermijn 

loopt tot uiterlijk juli 2021.  
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Dorpszorg 
Dorpszorg initieert verbinding tussen vrijwilligersgroepen onderling en tussen 

vrijwilligersgroepen en professionele organisaties en de lokale overheid. In de 

meeste dorpen is Dorpszorg ingebed in de bestaande structuur. Vooral op het 
gebied van ontmoeting, verbinding en naoberschap.  

Margret Wieldraaijer (Welzijnswerk) heeft een eindevaluatie over dit project 

gemaakt. De mogelijkheden van een netwerkorganisatie zullen worden 

onderzocht en er zal worden gekeken of dorpszorg ingebed kan worden binnen 
het werk van Welzijnswerk.  

 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid en de visie van de gemeente Midden-Drenthe hierop is een groot 

en belangrijk thema. De gemeente heeft een energieladder vastgesteld, waarin 

de voorkeur is uitgesproken om zoveel mogelijk zon op dak en kleine wind-
turbines te realiseren (treden 1 en 2 van de energieladder). Daarin is geluisterd 

naar de opvatting van de dorpen. Het bestuur van Dorpenoverleg is een 

gewaardeerde gesprekspartner gebleken voor de gemeente. Samen hebben we 

de visie vertaald naar wat dat betekent voor de keuzes en volgorde. Zo hebben 
we effectief gepleit voor meer ruimte en tijd voor inwoners en coöperaties om 

dat te realiseren. We hebben de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat 

de aanleg van grootschalige zonneparken nog wordt uitgesteld en er ruimte blijft 
voor andere alternatieven. Ook in de warmtetransitie denken we actief mee over 

participatie van de dorpen. Bij de verkoop van zonnepark De Mussels heeft het 

Dorpenoverleg mede gestimuleerd dat de gemeente in gesprek gaat met de 
verschillende energiecoöperaties in de gemeente. 

 

Wandelknooppuntennetwerk  

Het netwerk loopt over de terreinen van particulieren en diverse instanties, 
waardoor een uitgebreid wandelnetwerk is ontstaan. Op 22 juni is het 

wandelknooppuntennetwerk officieel geopend.  

  
Bijeenkomsten met de gemeente/wethouder 

Het bestuur had regelmatig contact met de wethouder en de contactambtenaren, 

waarbij onder andere de lopende projecten, de duurzaamheidsvisie, omgevings- 

visie en het dorpenbeleid aan de orde kwamen.  
Op 14 januari heeft het bestuur van het Dorpenoverleg overleg gehad met het 

College.  

 
Vanwege de Coronacrisis heeft het Dorpenoverleg slechts één keer op locatie 

kunnen vergaderen. Zij waren in februari te gast in Hijken, waar onder andere de 

nieuwe dorpsvisie van Hijken ter sprake kwam. Ook werd over verkeersveiligheid 
en woningbouw gesproken. 

 

Het Dorpenoverleg organiseerde in 2020 enkele inspraakavonden. Op 24 februari 

ging het over duurzaamheid en het dorpenbeleid en op 21 en 30 september 
kwam nogmaals het nieuwe dorpenbeleid aan de orde ‘hoe gaan we met elkaar 

om’.  

 
Bijdragen aan de dorpen: 

- PB Broekstreek € 1500 voor aankleding dorpshuis (verfschildering panelen) 

- Dorpsbelangen Hoogersmilde € 1500 voor plaatsing beweegtoestellen 
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- BV Brunsting € 1500 voor activiteiten 100 jarig bestaan (uitvoering in 2021) 

 
Bezochte externe bijeenkomsten 

Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen heeft (een afvaardiging van) het 

bestuur onder meer de volgende bijeenkomsten bezocht: 
 

9 januari Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting, gemeente 

Midden-Drenthe 

20 januari  Culturele Toekomst Midden-Drenthe 
23 januari  Krimpcafé mobiliteit in Loppersum 

22 juni  Opening van het nieuwe wandelknooppuntennetwerk 

25 augustus  Opening historische foto-wandelroute in Zwiggelte   
  6 oktober  Webinar van de Wmo-raad Midden-Drenthe over het werken 

    aan een inclusieve samenleving in het licht van Corona 

 7 oktober  Online bijeenkomst gemeente Midden-Drenthe over kleine 
   windturbines en kleine zonneparken. 

 

 


