Agenda ▲BNW
Broekstreek, Nieuw-Balinge, Witteveen
Dinsdag 10 november 2015, 20:00 uur in het Dorpshuis De Heugte in Nieuw-Balinge.
Aanwezig: Albert Wielink (Nieuw-Balinge), Liesbeth Langen en Yvon Veldhoen (Witteveen), Willem Tanis
(DOM), Keek Kuik – schuift later aan (De Broekstreek), Harry Tijms en Janneke Verdijk (Welzijnswerk
Midden-Drenthe).
1.
Opening
Albert Wielink heet iedereen welkom en opent de vergadering. Geertje Oelen, de voorzitster van
Plaatselijk Belang Nieuw-Balinge en Peter Kroezen konden niet aanwezig zijn. Zij stopt als voorzitter
maar er zijn al contacten met een nieuwe.
2.
Opstellen agenda
Er worden bespreekpunten toegevoegd (zie 4).
3.
Verslag en Actiepunten bijeenkomst 26 februari 2015
Het munitiedepot: geen nieuwe ontwikkelingen over te melden maar het loopt nog wel.
Bepark je WATT: is niet gestart. Wel Onbeparkt Holdbaar 2 voor de dorpshuizen. Dit project bestaat
uit twee onderdelen: acht dorpshuizen die een energiescan hebben gehad worden ondersteund om
deze plannen om te zetten in energiebesparende maatregelen van het dorpshuis. Het tweede deel is
dorpshuizen te stimuleren om ook actief aan sociale duurzaamheid te doen.
Het collegebezoek: ter info: op 24 november heeft het DOM overleg met het College over de
uitkomsten van het dorpenrondje van het College.
Aed’s, Dorpszorg komt terug op de agenda.
Verkeersbordvrijedorpen: heeft geen dorp zich voor aangemeld. Onbekend wat nu de stand van zaken
is.
De €25000 waarover gesproken is, is een ander budget dan die waar Emko over sprak op de
Umkiekconferentie Dorpszorg (stimuleringsfonds Dorpszorg).
Ter info: Albert is nog een jaar actief voor de overdracht en zal waarschijnlijk nog ter ondersteuning
aanwezig zijn in verschillende werkgroepen.
Witteveen: heet nu Dorpsbelang met een kerngroep en deelbelangengroepen. Door het nieuwe
systeem zijn ook nieuwe en wat jongere bestuursleden gevonden.
Liesbeth wordt bedankt voor de verslaglegging.
4.

Bespreekpunten
- DAB+: Harry: let op dat de fm radio 5 gaat verdwijnen en er digitale radio voor in de plek komt.
Hier heb je een dab+ radio voor nodig (digitale radio). Heeft dat gevolgen voor het platteland?
Met name de ouderen luisteren deze zender.
- AED: Nieuw-Balinge heeft een brief opgesteld aan DOM over de lange termijn kosten voor
onderhoud de AED’s en voor de herhalingscursussen. DOM heeft dit opgepakt. Er is een
voorstel gedaan aan de gemeente. De uitslag is dat de gemeente een jaarlijks bedrag zal
uitkeren aan het DOM, DOM zal deze doorsluizen aan de dorpen als tegemoetkoming voor de
kosten voor onderhoud en voor herhalingscursussen. Het gaat om ongeveer 400 euro per
klapkassie. Dit wordt officieel bekend gemaakt op de ledenvergadering DOM op 18 november.
- MOEK: vanuit de dorpen zeer positieve ervaringen. Complimenten aan alle dorpen voor de
kwaliteit van de presentaties. Ook de jury heeft het goed gedaan, 9 dorpen hebben een prijs
gewonnen en de andere 9 hebben ook nog wat gekregen voor aanmoediging.
Willem zat in de jury: de jury was ook erg onder de indruk van de kwaliteit. Alle projecten worden
bij elkaar geroepen door de contactambtenaren om samen te kijken hoe alle projecten
gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor heeft bijvoorbeeld ook DOM nog ruimte in hun
dorpenpotje.
- Dorpszorg en Mantelzorg: Umkiekconferentie Dorpszorg op 28 oktober was goed opgezet. De
deelnemers waren enthousiast. Er waren weel veel bekende gezichten: wees zuinig op deze
vrijwilligers! Witteveen: persoonlijke uitnodiging en goede uitleg wat het vrijwilligerswerk inhoudt
levert wel altijd weer actieve vrijwilligers op.
Willem: heeft overleg met verschillende beleidsmedewerkers Samenlevingszaken van de
gemeente Midden-Drenthe. Hierin ligt Willem toe wat het vrijwilligerswerk allemaal inhoudt –
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inzet in tijd maar het kost de mensen ook geld. Een opvallende uitkomst was dat vaak de
deskundigheid over hoe het nu echt in de dorpen werkt mist.
Nieuw-Balinge: er komen morgen twee van de gemeente om hen te interviewen over hoe zij
aankijken tegen de gemeente. Waarschijnlijk voor het project ‘overheid en samenleving’ van de
gemeente.
- Glasvezel: de huidige stand is 58% - er is nog een brief de deur uit gedaan. Er wordt nu door
vier mensen een deur-tot-deur actie gehouden om het nog op te krikken. 65% betekend dat het
door kan gaan. Op 24 november is er een overleg met het college want het is wel duidelijk dat
het door moet gaan. De gemeente ziet er de noodzaak van en zegt zelf: we kunnen niet meer
terug.
- Mobiele telefonie: DOM had het verzoek gekregen om de dekking van de mobiele telefonie te
inventariseren. Verschillende Dorpsbelangen hebben gereageerd. Witteveen en De Broekstreek
komt de brief niet bekend voor, dit wordt uitgezocht en de brief wordt nogmaals rondgemaild.
- Vervoer: het OV bureau heeft de lijn langs Witteveen geschrapt. De gemeente heeft een overleg
geïnitieerd met Dorpsbelang, gemeente, welzijnswerk en het OV bureau. Doordat ze in
Hoogeveen de tijden hebben verandert klopte de aansluiting niet meer en daarom is de lijn
veranderd. Er is geëxperimenteerd met een klein busje, deze heeft niet de tien minuten
opgeleverd. Aanpassingen op de lijn in bijvoorbeeld Hoogeveen waren absoluut niet
bespreekbaar.
Na de zomer moest ineens besloten worden of de lus Witteveen of Garminge er uit moest. Toen
is voor Witteveen gekozen. Als alternatief komt er voor een jaar een belbus. En komend jaar wil
Witteveen met de gemeente bekijken wat je nu eigenlijk nodig hebt aan vervoer als dorp en of er
mogelijkheden zijn voor passend vervoer. Hiervoor moet de vraag in het dorp onderzocht
worden. Ook Welzijnswerk wil hier op inzetten, en expertise op het gebied van vervoer en
collectief vervoer er bij halen.
In 2017 zal nog een verschraling van het OV plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk hoe dit er uit
gaan zien dus een dergelijk project kan anticiperen op deze ontwikkelingen.
Het platteland moet wel ontsloten blijven: er is onderzocht hoe het gebruik op de lijnen nu is. Dit
moet meegenomen worden en uitgangspunt moet zijn dat we in de eerste plaatst gaan voor
behoud van het ov in Midden-Drenthe.
Witteveen: het ov zoals het nu is beantwoord toch al lang niet meer de vraag. Dus kun je beter
anders insteken om wel in de behoefte te voorzien.
DOM denkt graag mee en blijft graag op de hoogte om de ontwikkelingen te kunnen bewaken
voor de andere dorpen. 24 November zal DOM het ook op de agenda zetten met het College.
Tinka van de gemeente zal binnenkort contact opnemen met De Broekstreek of zij ook deel
willen nemen.
- Umdenksessie DOM: op 2 december organiseert het DOM een Umdenksessie: hoe functioneert
het Dorpenoverleg, wat gaat goed en wat kan beter? Welke thema’s moeten in het werkplan
2016 -2018 komen te staan? Volgend jaar bestaat het DOM 20 jaar en hier wordt bij stil gestaan
op een conferentie op 1 juni waarbij alle dorpen natuurlijk eregasten zijn.
5.
Vervolgafspraken
Het volgende overleg is op: woensdag 6 april om 20:00 uur in het Broekhoes in Balinge.
6.
Rondvraag
Kees: MOEK is een mooi initiatief maar het potje is niet meer genoeg als je ziet hoeveel initiatieven
zich aanmelden.
Eigen logo: Janneke vraagt Peter of hij deze nog een keer kan sturen,
21 November wordt het bushokje in De Broekstreek officieel in gebruik genomen 15:00 uur.
7.
Sluiting
Albert bedankt iedereen en sluit het overleg.
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