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Bijeenkomst Algemene Ledenvergadering Dorpenoverleg Midden-Drenthe en het 
Contactpersonenoverleg gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 november in 

Dorpshuis de Heugte, Nieuw Balinge 

Aanwezig: 
Buurtvereniging Vroomsdraai  Jaap Duker 
Dorpshuis Smilde    Astrid Boerma 

PB de Broekstreek    Marjan Heuvelman, Thea Westerbeek 
Dorpsbelang Witteveen   Roos Glastra, Helen Wilmink 

Dorpsbelangen Wijster   Arjan Mulder, Oscar Rensing 
VABO Orvelte    Rolinda Neuwitter 

Holthe, Lieving, Makkum   H. Eisen, J. Eising 
Hijbel, Hijken    Allard Schuring 
Dorpsbelangen Zwiggelte   Y. van As, Marja Bootsma 

Buurtvereniging Brunsting  Arie Schippers, Henk Fluks 
Dorpsbelangen Spier   Minze de Vries, Lous Beuving, Emko 

Dolfing 
Belangenvereniging Westerbork  Geert Woldman 
Buurtvereniging Bruntinge  Gerben Fikkert 

Buurtvereniging Eursinge   Arjen ten Have, Joke Patberg 
Plaatselijk Belang Drijber   Jan Willem Nieuwenhuis 

Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge B. Slomp, F. Oelen, Erik Lanting 
Dorpsbelangen Elp/Zuidveld  Tinus Daling 
Dorpshuizenoverleg Midden-Drenthe José Post 

Gemeente Midden-Drenthe  Tinka Neutel, Gerard Epping 
Dorpenoverleg Midden-Drenthe  Ger Steenbergen, Jelly Heling, Reina 

Mulderij, Henk Wolbers, Janny Buiter, 
Tinus Daling 

Welzijnswerk Midden-Drenthe Erik Doezeman, Jeanette Kuin, Gerie 

Kleine, Paul Vlootman, Emie Reinders 
(notuliste) 

 
Afmelding: 
Hooghalen, Kees Kuik, Speeltuinoverleg MD, Margret Wieldraaijer   

 
1. Opening en welkom  

Ger Steenbergen, voorzitter van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe en Gerard 
Epping, dorpscontactambtenaar van gemeente Midden-Drenthe heten iedereen 
van harte welkom en openen de bijeenkomst. 

 
2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken  

a. Het ontwerp Omgevingsvisie van Midden-Drenthe ligt vanaf 4 november 2021 
ter inzage. 

b. Vanaf 11 oktober geldt er een nieuwe handreiking voor dorps- en buurthuizen 
bij coronatoegangscontrole. Dit is naar de dorpen gestuurd. 
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4. Verslag vergadering 22 april 2021  
- Inzake mobiele bereikbaarheid wordt opgemerkt dat er een onderzoek is ge- 

  weest om de zwakke plekken op te zoeken.  
- Roos Glastra geeft vanavond nogmaals aan, dat zij graag op voorhand meer  
  informatie over de agendapunten wil hebben. Het bestuur zal dit verzoek ter  

  harte nemen, maar merkt op, dat dit een gezamenlijke bijeenkomst betreft en  
  ook de dorpen hierin een stem hebben.  

 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
  

5. Rondje langs de dorpen 
In Vroomsdraai is hartreanimatie gestart, verder werden weinig activiteiten 

georganiseerd. 
Dorpshuis Smilde: Historische vereniging, kleding weggeefwinkel Happy en 
kledingherstel. 

de Broekstreek: er is bezwaar ingediend m.b.t. de buslijn naar Mantinge. De 
bewegingskaart is klaar. Volgende week zaterdag vindt de heropening van het 

dorpshuis plaats. Inwoners gaan op herhalingscursus reanimatie. De Buurt-
academie begint weer met activiteiten. 
Witteveen is gestart met de pilot die gaat over contact en ontmoeting. Een 

filmpje is te vinden op de website van Witteveen. Er wordt gewerkt aan een 
impactmeting. 

Wijster is bezig met de dorpsvisie.  
VABO Orvelte heeft het druk met de dorpscoöperatie. Verder zijn kinder-

activiteiten, happen en trappen en paaseieren zoeken georganiseerd. 
Holte Lieving Makkum: Sinterklaas en Piet zijn in 2020 bij kinderen 
langsgegaan. Pasen en Kerst is ‘coronaproof’ gerorganiseerd. Zakjes 

zonnebloempitten werden uitgedeeld. Hier was een wedstrijd aan verbonden. In 
oktober is men naar de Drentse koe geweest. 

In Hijken is de dorpsvisie afgerond. Men is bezig met de verkeersveiligheid in 
het dorp en er zijn gesprekken gaande over nieuwe starterswoningen. Het 
dorpshuis heeft een nieuwe beheerder.  

De kinderactiviteiten in Zwiggelte gingen gewoon door. Er is een pubquiz 
georganiseerd en er staat feest op de planning. Verder is het rustig in Zwiggelte.  

Ook in Brunsting  gingen diverse kinderactiviteiten door. Er werden o.a. nog 
een koffietafel en klootschieten georganiseerd.  
Spier heeft een filmpje ingediend voor het project Up2You. Activiteiten in Spier: 

lasergamen, dropping en een bbq. Er wordt weer gestart met klaverjassen, 
sinterklaasvoorbereiding en over oud en nieuw wordt nagedacht.  

Buurtschap Bruntinge is met de gemeente in gesprek over de verkeers-
veiligheid. Ook staat het thema wonen op de agenda.  
Eursinge heeft een borrelbox uitgedeeld voor bewoners. Met Pasen zijn eieren 

uitgedeeld.  
Activiteiten in Drijber: Koningsdag autorally, sportvierdaagse. NK wielrennen en 

EK veldrijden. Omdat de KPN niet kan voldoen aan een dekkingsgraad van 98% 
is er een informatieavond geweest over een  extra mast. Een fietspad naar de 
school is nog steeds niet gerealiseerd.  

Nieuw-Balinge is bezig om een dorpsvisie op te stellen. Verdere zaken zijn: 
nieuwbouw, verkeersveiligheid (schoolzone aangelegd) en er is een  

fitnessruimte in aanbouw in het dorpshuis.  
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Er zijn in Elp veel jonge mensen komen wonen. De Koekoekshof is een 
leerhotel- activiteiten hiervan gaan naar het dorpshuis. Ook Elp is bezig met 

verkeersveiligheid (de weg Zwiggelte - Beilen is gevaarlijk).  
 
Vanuit het gemeentehuis 

DOEK (Duurzaamheid op eigen kracht)  
DOEK is een prijsvraag om duurzaamheid en een duurzame mind-set te 

bevorderen. Bij DOEK gaat het om een duurzame omgeving/organisatie waarbij 
'op eigen kracht' veel gerealiseerd wordt. 
Meer informatie over de voorwaarden e.d. is te vinden op 

www.middendrenthe.nl 
 

Up2you 
Up2you is een gezamenlijk project van Dorpenoverleg Midden-Drenthe, 

gemeente Midden-Drenthe en het team jongerenwerk van Welzijnswerk Midden- 

Drenthe. Jongeren worden uitgedaagd om met ideeën te komen om hun eigen 

omgeving te verbeteren. Janny Buiter deelt mee, dat er hele leuke filmpjes 

binnen zijn gekomen. Omdat dit vaak grote bestanden zijn, kunnen de filmpjes 

het beste ingeleverd worden met ‘we transfer’. Waarschuw wel even per mail of 

telefonisch Harold Kamps of Janny Buiter zodat je er zeker van bent dat de 

filmpjes zijn ontvangen. Plannen kunnen uiterlijk tot 30 november ingezonden 

worden. Meer informatie is te vinden op www.dorpenoverleg.nl 

Vanuit het Dorpenoverleg 
1. Wonen 

Ervaringen uit de praktijk van Eexterveen toegelicht door Jan Roelof Vos, ter 
inspiratie 
Eexterveen heeft ca. 475 inwoners en ca. 180 woningen. De jeugd vertrekt en 

de ouderen moeten vertrekken omdat er geen seniorenwoningen beschikbaar 
zijn. In 2015 kwam Jan Roelof met een wethouder in gesprek over krimp in de 

dorpen. 21 jongeren wilden terug naar Eexterveen. De gemeente had geen 
bestemmingsplan of uitbreidingsplan. Er werd gekeken naar grond en men wilde 
niet meer betalen dan de landbouwprijzen. Schetsen werden gemaakt en 

plannen werden doorgestuurd naar de gemeente. Tien woningen werden 
gebouwd. Het heeft zes maanden geduurd voordat e.e.a. klaar was. Alle 

onderzoeken (bodemonderzoek – flora en fauna - en het historisch onderzoek) is 
op eigen kracht gedaan.  
De woningen zijn vierslaapkamer woningen en volledig elektrisch. De kozijnen 

zijn van kunststof. De garage moest zelf gemaakt worden.  
Jongeren die in het dorp wonen hebben voorrang gedurende ca. vier maanden, 

daarna de omwonenden. Dan wordt met de verkoop gestopt om de woning 
beschikbaar te houden voor jongeren die terugkomen.  
Jan Roelof Vos laat informatie achter welke door de aanwezigen meegenomen 

kan worden ter inspiratie. 
Jan Roelof wordt door Ger hartelijk bedankt voor zijn inbreng. 

 
2. Bestuurszaken 
a. Begroting 2022 en concept werkplan 2022 

- Tinus geeft een korte toelichting op de begroting, waarna deze wordt vast- 

http://www.middendrenthe.nl/
http://www.dorpenoverleg.nl/
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  gesteld.  
- Tot 31 december kunnen er nog aanvragen ingediend worden voor nieuwe  

  reanimatiecursussen. Er kunnen zes personen per dorp worden aangemeld.  
 
- Het werkplan heeft iedereen ontvangen. Hierin staat, dat er twee keer per jaar 

  een ALV wordt gehouden. Het contactpersonenoverleg moet hier ook genoemd 
  worden. Dit wordt aangepast. 

 
b. gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Het Dorpenoverleg roept de dorpen op, om door te geven wat voor hen belang- 

rijk is zodat dit meegenomen kan worden in het gesprek met de politieke 
partijen. 

 
c. Vacature bestuursfunctie Dorpenoverleg 
Momenteel zijn er drie vacatures. De voorzitter vraagt om in ieders eigen 

omgeving te kijken of iemand deel wil uitmaken van het bestuur. 
 

Reina Mulderij neemt vanavond afscheid als bestuurslid van het Dorpenoverleg. 
Zij heeft een grote bijdrage geleverd en was de verbindende persoon. Reina 
wordt hartelijk bedankt voor haar bijdrage en inzet. Ze ontvangt een beeldje dat 

met verbinding te maken heeft.  
Reina bedankt iedereen en deelt mee, dat ze veel heeft geleerd en een prachtige 

tijd bij het Dorpenoverleg heeft gehad.  
 

3. Duurzaamheid en energietransitie, stand van zaken n.a.v. de  
gesprekken met de dorpen toegelicht door kwartiermaker Annelies Lely 
en Milou Dubois  

Milou (kwartiermaker lokaal eigendom) heeft met energiecoöperaties 
gesprekken gevoerd. De energiecoöperaties willen graag een rol spelen om de 

opbrengsten in de samenleving te houden. In januari wordt het convenant 
getekend. 
 

Annelies is in gesprek met de dorpen geweest. Elke groep heeft aangegeven dat 
zon op dak de basis is. Iedereen wil graag betrokken worden en er is veel 

relevante kennis aanwezig.  
 
Vanuit de dorpen is gevraagd om de tender op te delen en om ervoor te zorgen 

dat kennis met elkaar gedeeld wordt. Informatie vanuit de gemeente of experts 
is belangrijk en kan worden gedeeld met inwoners. 

 
Vanavond wordt aan de dorpen gevraagd, wat er nog in het convenant moet 
komen zodat het landelijke nieuws wordt gehaald. De reacties waren: 

- In korte tijd als provincie energieneutraal worden 
- Het hele dorp zelfvoorzienend met de energie die je opwekt 

- Goede afstemming met de netbeheerder 
- In duurzaamheidsprojecten investeren (recycling) – projecten opzetten,  
         re-integratie 

- In Midden-Drenthe gebruik maken van de kennisbaterij van eigen     
         inwoners om te komen tot groene energie 

- Oplossing hebben waar we met het afval naar toe moeten 
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Volgende opmerkingen werden nog gemaakt: 

- Men wil bestuurlijk iets meer ruimte zien in pilots, zowel op  
         gemeentelijk als ook provinciaal niveau 
- Er is geen capaciteit voor een transformator 

- Voorkom het verdriet van de veenkoloniën 
 

Milou en Annelies worden door de voorzitter hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 
 
Rondvraag en sluiting 

De voorzitter bedankt Nieuw-Balinge voor de gastvrijheid en sluit om 22.00 uur 
de bijeenkomst. 

 
 
 

 
 

 
 


