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Uitkomsten Raadpleging Lustrumfeest 2021 
 
 
Beste Witteveners, 
 
Allereerst dank aan iedereen voor het meedenken over het Lustrumfeest Witteveen 95 
jaar, het heeft ons voldoende inzicht opgeleverd voor de te volgen route en 
besluitvorming. 
 
Wat hebben we besloten 
De respons op de keuzes tussen uitstel naar 2022 of afstel naar 100-jarig jubileum in 
2026 heeft opgeleverd dat we niet in 2022 maar in 2026 een groot feest met elkaar 
gaan organiseren.  
Een belangrijk argument daarvoor is onder meer dat in 2022 De Witteveense Boys hun 
35-jarig bestaan vieren en dat 2 grote dorpsfeesten in 1 zomer wel wat veel van het 
goede is. 
 
Wat kan dan wél? 
Veel vragen en opmerkingen in de responsformulieren duiden er op dat men het toch wel 
heel erg jammer vindt als het lustrumjaar 2021 ongemerkt voorbij zou gaan en dat we 
de ontwikkelingen misschien ook even af moeten wachten.  
Daarom heeft de commissie in principe toch het voornemen uitgesproken om ook in 2021 
“iets” te doen aan het lustrum 95 jaar Witteveen. Niet het grote feest zoals we gewend 
zijn, maar een kleinschaligere activiteit. 
We denken daarbij aan een 1-daags feest op zaterdag 3 juli 2021, met bv. overdag 
vooral een programma voor de kinderen en ’s avonds een programma in de open lucht 
voor de volwassenen, zoals bijvoorbeeld een dorps-BBQ, eventueel met een gevraagde 
eigen bijdrage, zodat we financieel geen risico’s lopen.  

Dit kan alleen als de dan geldende landelijke/ gemeentelijke regelgeving én de 
vergunningverlening m.b.t. Corona dit toelaten. Gezien de nu geldende 
noodverordening zou dit nu NIET mogelijk zijn, want: 
• Een feest in een tent is sowieso niet mogelijk, omdat daar dan maximaal 100 mensen 

in mogen, er zitplaatsen voor iedereen moeten zijn, dansen en zingen en springen 
niet is toegestaan, en alle deelnemers én de vergunninghouder beboet kunnen 
worden bij het niet naleven van de maatregelen, kortom, dat is geen doen. 

• Een feest in de open lucht is ook lastig, omdat we dan gehouden zijn aan strenge 
maatregelen, die geen recht doen aan het organiseren van een feest(je) voor het hele 
dorp, denk aan 1,5 meter afstand, looprichtingen, zitplaatsen met reservering, 
maximum aantal bezoekers 250, risico op boetes voor zowel organisatie als 
deelnemers bij niet naleven maatregelen, wij willen daar als Stichting lustrumfeest 
Witteveen in elk geval niet de verantwoordelijk voor nemen.  

• Zie voor de huidige noodverordening en checklist evenementen de site van de 
gemeente Midden-Drenthe:  
https://www.middendrenthe.nl/website/!suite86.scherm0325?mPag=8907 
https://www.middendrenthe.nl/website/!suite86.scherm0325?mPag=8727&mNch=crl
8k5zbug 
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Hoe nu verder 
We gaan de commissie na de zomervakanties versterken met een aantal enthousiaste 
dorpsbewoners die in de raadpleging hun inzet om mee te willen denken hebben 
aangegeven.  
Vervolgens prikken we met de dan voltallige commissie een aantal momenten 
om de stand van zaken m.b.t. de Corona te beoordelen op consequenties voor de 
organisatie van een dorpsfeestje in de zomer van 2021.  
Dat doen we in oktober/ november, in januari/februari en tenslotte in 
maart/april.  
De uitkomst van het laatste peilmoment is bepalend voor besluit over definitieve 
go of no go.  
We houden u hiervan op de hoogte, via de website van Dorpsbelang Witteveen. 
 
Mocht het een go zijn, menen we dat we een feestje op kleine schaal met de 
schouders eronder vanuit het dorp kunnen organiseren binnen de termijn van 3-
4 maanden. 
 
In de raadpleging zijn ook meerdere tips gegeven m.b.t. optie afstellen en dan 
de komende jaren wel acties gaan organiseren om geld te genereren voor het 
grote eeuwfeest in 2026. Dit valt buiten scope van de huidige lustrumcommissie, 
maar is iets wat wellicht vanuit DBW opgepakt kan worden. 
 
Samenvatting raadpleging 
Op het totaal aantal van ca. 240 huis aan huis verspreidde raadplegingsformulieren is 
een respons geweest van 70 ingevulde formulieren, waarvan 8 anoniem en 15 zonder 
toelichting. 
Optie 1 (uitstel naar 2022):    16 
Optie 2: (afstel naar 2026):    38 
Overige: 
(aangepast) door laten gaan in 2021):   9 
afstellen, maar aangepast feestje in 2021:  6 
nu nog niet beslissen:     1 
 
 
We hopen op jullie begrip voor deze aanpak en daarnaast hopen we net zo zeer 
als iedereen dat ons volgend jaar toch een klein feestje gegund wordt, want dat 
verdient ons 95-jarig bestaan! 
 
Namens de lustrumcommissie 95 jaar Witteveen, 
Karen Houwerzijl  
 
 


