
 
Vooraf: dit jaarverslag is vlak voor de uitbraak van de Coronavirus geschreven. 
Een aantal zaken uit dit jaarverslag zijn inmiddels op dit moment (d.d. 25 maart 2020) 
ernstig verstoord. 
Activiteiten zijn gestopt en de voortgang van ontwikkelingen worden vertraagd. Onze 
Algemene Ledenvergadering die was gepland voor 22 april is uitgesteld. 
Het is wel verheugend te constateren dat we omzien naar elkaar en dat we met het project 
Naoberkracht een infrastructuur hebben gecreëerd waarbij ons duo (Josina en Renda) het 
middelpunt vormen van waaruit vragen en hulp kunnen worden georganiseerd. 
 
 
 
Jaarverslag maart 2019 – maart 2020. 
 
 
De afgelopen jaren heeft Dorpsbelang een uitgebreid jaarverslag gemaakt.  
Deze keer presenteren we u een kortere versie, met daarin de hoogtepunten van het 
afgelopen jaar. Voor nadere toelichting verwijzen wij u op onderdelen naar de website 
(www.dorpswitteveen.nl). En voor vragen, opmerkingen en verdere verdieping nodigen wij u 
van harte uit om op onze ledenvergadering te komen  
 
In dit verslagjaar hebben wij de dorsvernieuwingsprijs die wij in 2017 ontvingen 
doorgegeven aan het dorp Esbeek. 
Daar is nogal wat werk voor verzet, samen met veel dorpsbewoners. Daarvoor onze dank. 
Op 25 mei werd dit (’s middags) georganiseerd in een grote tent bij het voetbalveld. Omdat 
wij dit konden combineren met de provinciale dorpendag van de BOKD (’s morgens), was het 
(financieel) o.a. mogelijk om ’s avonds met elkaar “twee jaar Dorpsvernieuwingsprijs” op een 
feestelijke manier af te sluiten met de band Bohm Sound, die we bij de Europese prijs in 
Fliess al hadden bewonderd. 
Het was weer een feestelijk, maar vooral ook druk jaar, zoals ook de jaren ervoor. Wij 
denken te kunnen zeggen dat de waardering en de aandacht die het dorp hiermee heeft 
gekregen veel heeft opgeleverd. 
 
Ten eerste natuurlijk het geldbedrag dat aan de dorpsvernieuwingsprijs was verbonden van 
€2.500,-. Daarmee kon de vogelkijkhut in het bos worden gefinancierd.  
Het heeft de gemeente zoveel vertrouwen in het dorp gegeven dat ons verzoek om 
financiële voortzetting van het project Naoberkracht heeft geresulteerd in het aanbod met 
ons dorp een experiment aan te gaan waarbij een dorp meer zeggenschap krijgt over 
besteding van budgetten in het dorp (op het terrein van het Sociaal Domein) 
Over deze pilot Dorpsbudget (naoberkracht 2.0.) hebben we op een dorpsbijeenkomst op 
26 oktober met elkaar gesproken (80 bewoners). 
Daar zijn uiteindelijk een aantal conclusies uitgetrokken die DBW heeft uitgewerkt in een 
document die aan het gemeentebestuur is voorgelegd (zie website). 
De huidige stand van zaken is dat de gemeente heeft besloten om dit verder met ons uit te 
werken in een startdocument, waarin afspraken worden gemaakt, en heeft ons een 
financiële overbruggingssubsidie toegekend waardoor Naoberkracht verder ontwikkeld kan 
worden. Ook het duo Josina en Renda gaan voort met hun werkzaamheden. Nieuwe en zieke 



bewoners zijn bezocht, daar waar hulp nodig en mogelijk was van andere dorpsbewoners is 
dat geregeld, er zijn verschillende uitstapjes georganiseerd, hand- en spandiensten zijn 
verricht. 
Met professionals (vanuit welzijn en zorg) is regelmatig overleg om te kijken waar kan 
worden samengewerkt, maar ook om te bepalen wat de grens is van de vrijwillige inzet 
vanuit het dorp. 
 
Tot onze schrik en teleurstelling heeft Kits Primair besloten om met ingang van zomer 2020 
de kinderopvang en de peuterspeelzaal te verplaatsen van de Tille naar de Wenteling 
waarmee zij gaan realiseren dat het Integraal Kindcentrum (IKC) onder 1 dak wordt 
gehuisvest en kinderen van 0 – 13 jaar de gelegenheid krijgen met elkaar te spelen en van 
elkaar te leren. Na de fusie van de Wenteling (2012) is deze visie pas (landelijke) beleid 
geworden. 
DBW had er problemen mee dat over deze gewijzigde visie en de consequenties daarvan 
niet is gecommuniceerd met het dorp en dat het dorp niet betrokken werd bij deze 
koerswijziging. DBW heeft veel moeite moeten doen om dit bij Kits Primair duidelijk over het 
voetlicht te krijgen. We zijn hierin samen opgetrokken met Plaatselijke Belang van de 
Broekstreek die zich solidair met ons opstelden. 
Na verschillende gesprekken met Kits Primair is er onlangs een schrijven van de directeur-
bestuurder aan het dorp (S&O en website) gericht waarin hij op ons verzoek van nog een 
toelichting geeft op dit besluit (zie op de website). 
Een overleg tussen de Wenteling, het bestuur van het Broekhoes en het bestuur van 
Plaatselijk Belang van de Broekstreek is er op gericht het IKC in het Broekhoes te realiseren. 
Het gezamenlijk doel voor de toekomst is een duurzame plattelandsschool in onze regio. 
(d.d. 25 maart: inmiddels is door de Broekstreek en de Wenteling een 
gebruikersovereenkomst getekend). 
DBW is betrokken bij het nadenken over de toekomst van de Wenteling en voor ons (en het 
dorp) is het van belang dat kinderactiviteiten ook in de toekomst in Witteveen kunnen en 
moeten plaats vinden, ook vanuit de Wenteling. 
 
Dat dit grote consequenties voor ons dorpshuis de Tille heeft is ook duidelijk. Hierover is 
ook regelmatig met het bestuur van de Tille gesproken, en samen met hen ook met het 
gemeentebestuur en zijn verschillende raadsleden geïnformeerd. 
Op de dorpsbijeenkomst van 26 oktober is duidelijk benoemd dat de Tille de spil voor het 
dorp moet blijven en dat het van groot belang is dat het dorpshuis zodanig exploitabel blijft 
dat het voor dorpsbewoners een laagdrempelige voorziening blijft. In dit kader is het goed te 
melden dat het bestuur van de Tille en DBW zich er steeds meer van bewust zijn dat hier een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt en dat Witteveen deelneemt aan een initiatief vanuit 
de provincie gericht op functieverbreding van dorpshuizen (o.a. door de contacten die o.a. 
zijn gelegd n.a.v. de dorpsvernieuwingsprijs). 
En natuurlijk is het verheugend dat er steeds meer nieuwe initiatieven vanuit het dorp voor 
het dorpshuis ontwikkeld worden (zoals het dorpscafé, de dorpshuiskamer, de bingo, de 
uitvoering van TOGO in de Tille, etc) die ook het bestuur van de Tille daarbij ondersteunen. 
 
 
 
 



Culturele jaar in Witteveen. 
Zoals bekend is Midden Drenthe van zomer 2019 t/m zomer 2020 culturele gemeente van 
Drenthe. Dit betekent dat er extra aandacht is voor cultuur en de gemeente stimuleert dat 
dorpen hier aandacht aan besteden. 
In Witteveen hebben de drie grote sportverenigingen (Witteveense Boys, SALTO en 
Wintervreugd) in juni een gezamenlijke dorpsactiviteit georganiseerd in de sfeer van 
bewegen en cultuur. Deze samenwerking heeft er o.a. in geresulteerd dat er op 29 februari 
een Schrikkeljaar Pubquiz wordt georganiseerd (wat gaat leiden tot een vierjaarlijkse 
traditie). Een mooi initiatief. 
Dorpsbelang heeft Witteveen aangemeld voor de Culturele Estafette, waarbij een 
voorstelling wordt voorbereid voor oud en jong, rondom het centrale thema “ vrijheid”. De 
voorstelling zal plaats vinden op 20 juni 2020 en wordt voorafgegaan door verschillende 
workshops.  
In het kader van “75 jaar vrijheid” wordt door een werkgroep uit Westerbork o.a. een 
vrijheidsoptocht georganiseerd die ook op 8 april door Witteveen gaat komen. Het is 
verheugende dat een aantal personen uit Witteveen zich bezig gaat houden met de 
voorbereiding hiervan. 
Afgelopen jaar zijn er weer veel activiteiten en initiatieven uitgevoerd. Veel dorpsbewoners 
zijn daarbij actief. 

• De buurtacademie is weer voortvarend doorgegaan: o.a. met een computercursus, 
reanimatie/AED curcus 

• De plantjesmarkt heeft weer plaats gevonden op de zaterdag voor moederdag (lijkt 
een jaarlijkse traditie te worden). 

• De Wandel4daagse heeft voor de 2e keer (in juni) plaats gevonden. 
• De groenwerkgroep is doende met het onderhoud aan het ommetje en de gele 

route; heeft samen met de Agrarische Natuur Verenging (ANV) het plaatsen van 
nestkastjes aan de openbare wegen verzorgd (ter bestrijding van de 
eikeprocessierups); en heeft overleg gevoerd over opname van ons ommetje in de 
door de gemeente nieuw te ontwikkelen wandelknooppuntenroute. En is bezig met 
nieuwe plannen en ideeën.  

• Op tweede Kerstdag heeft de kerstumkiek heeft voor de vierde maal plaats 
gevonden. 

• De buurtpreventieapp werkt, en is jammergenoeg een enkele maal in actie moeten 
komen door een tweetal inbraken in Witteveen.  

• Inmiddels hebben we weer een contactpersoon (een echtpaar) voor de speeltuinen.  
• Enjoy: weer geintiteerd door Naoberkracht is dit ovregenomen door ouders en met 

Welzijn Midden Drenthe wordt overlegd over de voortgang. 
 
Dorpsbelang als organisatie. 
Het bestuur van DBW is op sterkte: 6 personen, maar er is nog ruimte voor 1 bestuurslid. 
Het bestuur heeft maandelijks een kerngroepvergadering. Daarnaast worden door de 
verschillende bestuursleden allerlei werkzaamheden verricht, gerelateerd aan de 
onderwerpen die hierboven staan omschreven, voornamelijk op de terreinen Zorg & 
Welzijn, Kind & Jeugdzaken. 
Het bestuur staat open voor nieuwe ideeën en initiatieven en zal daar ondersteunend en 
faciliterend en wanneer nodig coördinerend in handelen. 



Website: In dit verslagjaar is geïnvesteerd in het vervangen en realiseren van een nieuwe 
website voor het dorp: www.dorpwitteveen.nl 
 
 
Plannen 2020. 
 
Voortgang geven aan boven genoemde activiteiten met daarbij specifieke speerpunten: 

• Met gemeente en het dorp door ontwikkelen van de pilot Dorpsbudget gerelateerd 
aan voortgang Naoberkracht. 

• Verdieping naar samenwerking (zorg- en welzijns) professionele organisaties. 
• Samenwerking MFC de Tille gericht op versterken spilfunctie in het dorp en 

functieverbreding (naar zorg- en welzijn). 
• Op de agenda plaatsen en nader oriënteren op: mobiliteit en vervoer, bereikbaarheid 

mobile telefonie, vervanging AED, aanschaf boekhoudpakket. 
• Coördinatie en afstemming van dorpsactviteiten (heeft o.a. al geresulteerd in het jaar 

programma 2020). 
• Groengroep: werkt idee van een voedselbos bij de Tille uit (o.a. Moek-aanvraag). 
• Voor de eerste keer een gezamenlijk Paasvuur met de Broekstreek. 
• Voorbereiding Lustrumfeest 2021 Witteveen 95 jaar (werkgroep)  


