
Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Witteveen 
d.d. 19 augustus 2020 
 
Aanwezig 41 dorpsgenoten en de dorpscontactambtenaar; presentielijst desgewenst opvraagbaar bij 
dorpsbelangwitteveen@gmail.com  
 

1. Welkom, opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 
• Liesbeth Langen opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
• In het bijzonder wordt de locatie (in de buitenlucht) genoemd waar wij Coronaproof 

vergaderen. 
• Via beeldschermen kan iedereen presentaties volgen, er is een 1,5 m. microfoon beschikbaar 

en verdere Corona spelregels worden uitgelegd. 
• Secretaris Yvon Veldhoen laat zich verontschuldigen, Jans Boertien ook. 
• De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda. 

 
2. Vaststellen van de notulen van de ALV op 24 april 2019  
• Tekstueel: 

o Er zijn geen opmerkingen. Daarmee wordt de notulen vastgesteld. 
• Naar aanleiding van: 

o Punt 7; vacature contactpersonen speeltuinen wordt inmiddels vervuld door Jos en Lotte 
Bijker.  

 
3. Financieel jaarverslag 2019  
Patricia geeft een uitgebreide toelichting op de kasboeken. N.a.v vragen en opmerkingen over  
budgetgroepen wordt het volgende opgemerkt: 

• OOD gaat per 2020 naar budgetgroep Naoberkracht 
• Naoberkracht legt financieel verantwoording af aan gemeente 
• IVM Corona geen individuele leden benaderd voor contributie 
• SBB betaalt een vergoeding voor de vrijwilligersinzet 
• Veel tijd overheen gegaan voordat opbrengst dorpsvernieuwingsprijs is bijgeschreven 
• Onder de kinderactiviteiten is met name het kinderkamp de grootste kostenpost  
• Kosten AED, ook AED Witteveense boys vallen hier onder 
• ‘Onbeparkt Holdbaar’, bijdrage aanschaf led lampen Tille 
• Op de vraag van Tinka Neutel (contact ambtenaar gemeente MD) wordt geantwoord dat de post : 

Huisvestingskosten jeugdsoos  een kruispost is van Welzijnswerk aan DBW, die dit dus direct 
overmaakt naar de Tille.  

• Vooruitbetaalde contributie en raming huur kantoor Tille zijn gezamenlijk de overlopende passiva  
• Aantal bankrekeningen zijn teruggebracht van 6 naar 4 

        Liesbeth bedankt Patricia voor haar heldere uiteenzetting. 
. 

4. Verslag van de kascontrolecommissie  
De kascontrole commissie bestaande uit Henk Köhnke en Jans Boertien heeft schriftelijk decharge 
verleend. De vergadering stemt hiermee in. 
Liesbeth bedankt de commissie, in het bijzonder Henk die tussentijds is toegetreden en nu aftredend 
is. 

 
5. Verkiezing reserve lid kascontrole commissie 

Jan Snoeijing wordt benoemd als reserve lid van de kascontrolecommissie (treed toe voor controle 
2021 en 2022). 
De kascontrolecommissie bestaat uit Jans Boertien (over het jaar 2020 en dan aftredend) en Karen 
Houwerzijl (over het jaar 2020 en 2021). 
 

6. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn Liesbeth Langen en Roos Glastra, zij worden opnieuw benoemd. 
Er heeft geen aanmelding plaats gevonden voor de openstaande vacature. 



Liesbeth maakt van de gelegenheid gebruik te benoemen dat dit de laatste periode is waarvoor Roos 
en zij beschikbaar zijn. En het prettig zou zijn als er de komende jaren mensen op onderdelen van hun 
huidige taken ingewerkt zouden kunnen worden. Tinka vraagt naar de lengte van de zittingsperiode. 
Deze is 3 jaar. 
Daarnaast attendeert Liesbeth erop dat we weten dat onze penningmeester Patricia Keizer het dorp 
gaat verlaten en dus volgend jaar naar verwachting tussentijds aftredend is. Bovendien is secretaris 
Yvon Veldhoen in 2021 ook aan het einde van haar herkiesbare termijnen.  
Stof tot nadenken dus! 

 
7. Jaarverslag 2019/Jaarplan 2020  

Er zijn vanuit de vergadering geen vragen en of opmerkingen over het jaarverslag 2019 en het jaarplan 
2020. Dat jaar ziet er vanwege de lockdown sowieso totaal anders uit. Voorzichtig worden hier en daar 
initiatieven opgepakt.  
DBW licht 2 onderwerpen in het bijzonder toe:  

Ø Voortgang/stand van zaken dorpsbudget 
Met een korte terugblik op de bewonersavond met 80 inwoners van 26 oktober 2019 vertelt Roos de  
conclusies van die avond: 

• Wens dorp is het uitgangspunt 
• Keuze op ‘contact en ontmoeting’ & ‘voorliggende voorziening’; een ingewikkeld woord 

waarbij je kan denken aan een vorm van contact tussen dorpsbewoners maar dan preventief 
op gebied van zorg. Bijvoorbeeld uitbreiding van de functie van de dorpshuiskamer.  

• Nadruk op ouderen, (kwetsbare) jeugd en kinderen in relatie tot leefbaarheid 
• De Tille centraal 
• Coördinatie van activiteiten 

 
Waarbij gelijk de toezegging wordt gedaan door DBW om evenals in 2020, het initiatief te nemen om 
de Tille, Buurtacademie en Naoberkracht bijeen te vragen voor een  afgestemd activiteitenplan in 
kader ontmoeting en educatie in 2021. 
 
Als vervolg op de bewoners bijeenkomst in oktober is er een werkgroep samengesteld met 
afvaardiging vanuit de Tille en DBW, ondersteund door Welzijnswerk MD. Zij hebben gezamenlijk een 
startnotitie gemaakt (staat op de website) en in december is daarover overleg geweest met de 
gemeente. 
Er is toen afgesproken om dit jaar (2020) gezamenlijk (Witteveen en de gemeente) een startdocument 
te ontwikkelen, wat nodig is voor de besluitvorming in de gemeenteraad voor een budget vanaf 2021. 
Ondertussen heeft Witteveen een overbruggingsbudget voor 2019 en 2020 zodat  voortgang kan 
worden gegeven aan Naoberkracht. 
En toen kwam Corona, waardoor alles behoorlijke vertraging heeft opgelopen en nu versneld 
opgepakt moet worden.  
Om dit verhaal nog ingewikkelder te maken licht Roos toe dat de Tille bezig is met een aanvraag voor 
een Provinciale pilot, om te kijken hoe zij hun functie kunnen verbreden op het gebied van zorg. 
Het streven is dat beide trajecten elkaar gaan versterken. 
 
Uitgangspunten voor het startdocument in wording: 

• Financieel duurzaam, dus ook na de nieuwe gemeenteraadsverkiezing nog geldig, en zodat 
we niet elk jaar weer opnieuw financiën/subsidies hoeven aan te vragen (pilotpositie zal wel 
om regelmatige verantwoording vragen) 

• Proberen meer regie op zorgpartijen te krijgen, dat kan efficiëntie bewerkstelligen 
• Innoveren en doorontwikkelen 
• Zichtbaar maken van effecten van geeffectueerde plannen 
• Vervolgprocedure benoemen.  

 
Ryan Schepers merkt op dat alles nog wel erg abstract is. Dat klopt, Roos geeft aan dat pas als het 
document af is we terugkeren naar het dorp omdat er dan met elkaar verder vorm aan moet worden 
gegeven.   



Op de vraag van Josina of er voorbeelden gegeven kunnen worden antwoord Roos dat er in elk geval 
gekeken zal worden naar een verdere preventieve werking van de Dorpshuiskamer en mogelijkheden 
voor kwetsbare jeugd.  
Arienta Kaptein is benieuwd hoe het verder gaat; Liesbeth geeft aan dat de documenten die tot nu toe 
geproduceerd zijn ook te vinden zijn op de website en dat we dat ook zullen blijven doen (meldingen 
via Facebook en Sport & Ontspanning). Op de vraag van Bert, kunnen we met de jeugd iets aan het 
milieu doen, bijvoorbeeld veel slingerend huisvuil aan de plas opruimen antwoord Roos dat dit soort 
zaken sowieso als activiteit opgepakt kunnen worden.  
 

Ø De Wenteling 
Liesbeth blikt ook terug op de bewonersbijeenkomst inzake het dorpsbudget. Op die bijeenkomst 
heeft DBW u ook geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de Wenteling, die het voornemen had de 
peuterspeelzaal uit Witteveen naar de Wenteling te verhuizen. 
 
Deze bespreking met het dorp heeft geleid tot een afspraak met de Raad van Toezicht van Kits Primair. 
Daar is o.a. benadrukt dat er communicatief nogal voorbij is gegaan aan de afspraken die er tijdens de 
fusie zijn gemaakt. Gemaakt vanuit en met alle gevoeligheden van het verleden om een goede streek 
school duurzaam (dus vooruitkijkend naar de eerst komende 15 jaar}, met elkaar proberen te borgen. 
Juist omdat een streekschool zo van belang is voor de leefbaarheid in Witteveen!  
 
Vervolgens heeft dit overleg in elk geval opgeleverd dat Kits Primair heeft geprobeerd uit te leggen 
waarom zij vanuit onderwijsinhoudelijke redenen er voor kiezen alles in 1 fysieke locatie onder te 
brengen.  
 
DBW heeft regelmatig de politiek en de publiciteit benaderd. Ondertussen nam de Gemeente MD het 
initiatief om, verschillende belanghebbenden om de tafel te krijgen. Als resultaat daarvan hebben Kits 
primair, Dorpsbelang Witteveen, Plaatselijk Belang Broekstreek, MFC de Tille en dorpshuis Het 
Broekhoes afgelopen zomer met elkaar een convenant ondertekend. Dat betekent dat wij als dorp, 
samen met de andere genoemde partners verantwoordelijk zijn voor het verduurzamen van onze 
school. Waardoor er ook activiteiten voortkomen die fysiek in Witteveen zullen plaatsvinden en er 
meer dan tot nu toe, actie wordt ondernomen naar nieuwe inwoners en (aanstaande) ouders van 
“new borns”. Daar hebben wij met elkaar een verantwoordelijkheid in, ook naar de toekomst. En wij 
hopen dat de communicatie vanaf nu zich beter laat stroomlijnen! 
 
Er is een projectgroep ingesteld met bovenstaande partners die in elk geval 2 keer per jaar 
bijeenkomen om hier richting aan te geven. Roos Glastra zal hierin naast Dorpsbelang ook de Tille 
vertegenwoordigen. 
 
De Wenteling is als streekschool op 17 augustus opnieuw feestelijk heropend.  
 

• Arienta vraagt of de genoemde 15 jaar vast staat. Liesbeth antwoord dat dat niet het geval is, 
is afhankelijk van o.a. leerlingaantallen. Daarom is het belangrijk in gezamenlijkheid op te 
trekken om deze school, zo belangrijk voor de leefbaarheid op termijn, te blijven promoten. 

• Bert Wielink vraagt of er ook nagedacht is over het vervoer van en naar school. Dat is op dit 
moment geen onderwerp van gesprek geweest. Het fietspad (verkorte route over het land 
van de familie Boer) is daar destijds voor aangelegd. 

• Jacco Streefkerk mist de rol van ouders in dit gesprek; zij zullen het toch ‘moeten doen’. 
Liesbeth bevestigd dat en het is wellicht een idee dat zij aansluiten bij de projectgroep. 

• Matthijs Jansen vertelt dat OR en MR wel betrokken zijn geweest bij de gesprekken. Ilse Kruit 
zegt, dat zij als voorzitter MR wel op de hoogte was van het convenant maar niet van de 
ingestelde projectgroep. Zij zal dit de eerstkomende MR vergadering aan de orde stellen of de 
MR hier niet in mee kan denken. 

• Ilse vraagt of DBW of Naoberkracht aan school ook de nieuwe inwoners kunnen doorgeven. 
En op hun beurt de nieuwe inwoners kunnen attenderen op de school. Liesbeth zegt toe de 
welkomsbrief aan nieuwe inwoners daar ook op aan te passen. Josina (Naoberkracht) vertelt 
dat zij nieuwe inwoners attenderen, maar er vaak wordt gevraagd naar het vervoer. Liesbeth 



zegt toe om met Wenteling (inclusief MR), Naoberkracht en Dorpsbelang, verder kijken naar 
hoe vervoer meer gestroomlijnd kan worden, afhankelijk van wat ouders daarbij wensen.  

• Koos In’t Hout benadrukt dat de Ouderraad van de Wenteling  ook een expliciete taak  heeft 
bij het benaderen van (nieuwe) gezinnen met kinderen.  

 
8. Voorlichting Voedselbos  

Sipke Wiersma en Maarten Holterman ten Hove lichten namens de werkgroep ‘groen’ het plan verder 
toe. Het was de bedoeling dit te doen tijdens de oorspronkelijk geplande ALV. Nu is dat schriftelijk 
gebeurt in S&O en heeft een aantal vragen en opmerkingen opgeleverd die zij graag willen 
beantwoorden. 
Allereerst vertellen zij dat het idee ontstaan is bij de door de Gemeente geïnitieerde evaluatie 
Energietransitie. Daar volgde een contact uit met Marinus Koster van Landschapsbeheer Drenthe.  
 
Het gaat o.a. om een stuk bos achter het voetbalveldje van het dorpsplein, dat stond niet goed 
aangegeven op de foto die is gepubliceerd.  
Daarnaast heeft de initiatiefgroep haar oog laten vallen op de voormalige school moestuintjes aan de 
zijkant van de gymzaal en aan ruimte aan weerskanten van het viaduct. 
De groep heeft zich laten inspireren door Wouter van Eck uit Groesbeek die daar een groot project 
heeft gestructureerd. In Witteveen is het de bedoeling veel kleinschaliger te werken, denk aan een 
pluktuin; en hoe mooi is dat in deze Coronatijd, ‘appel en perenbomen moeten op een afstand van 
anderhalve meter worden gepland’ aldus Maarten.  
 
Het gaat dus om een duurzaam proces, wat past in de traditie van Witteveen, samen de schouders er 
onder zetten. En hoe mooi zou het zijn om voedsel/fruit, direct uit de eigen omgeving te halen. 
Het fruit/voedsel kan ook als ‘vliegwiel’ werken voor nieuwe gemeenschappelijke activiteiten; denk 
aan samen fruit inmaken, taarten bakken etc. 
 
Er wordt aan de aanwezigen gevraagd hoe men tegen dit initiatief aankijkt en of er eventueel mensen 
zijn die ook daadwerkelijk willen meewerken aan het planten en vooral onderhouden van het 
voedselbos. Pas dan besluit de werkgroep om hier en daar met behulp van DBW financiën te 
verkrijgen. Gedacht wordt aan MOEK, Landschapsbeheer, duurzaamheidsplan van de gemeente (€ 
500,-) etc. 

• Harm Snippe vraagt wie het gaat onderhouden; Sip beantwoord dat er niet heel veel 
onderhoud nodig is maar de huidige werkgroep Groen dat er niet zomaar bij kan nemen. Dus 
zonder steun vanavond, gaat er geen aanvraag voor financiën de deur uit. 

• Koos in ’t Hout vindt het een goed idee, denkt dat er een werkgroepje opgericht moet 
worden. Maarten antwoord dat het niet alleen om onderhoud gaat. Het is mooi dit te 
koppelen aan andere activiteiten in het dorp. Denk aan betrekken jeugd en bijvoorbeeld een 
snoei cursus. Hij noemt als voorbeeld het perenbomenproject in Ruinerwold. 

• Matthijs Jansen vindt het een super goed idee, maar zegt uit hoofde van zijn functie als 
voorzitter Tille dat het vanuit die beheersfunctie het niet te rommelig mag worden bij de 
Tille. Ruimte moet verhuurd worden en het uitzicht moet dus netjes zijn. Het lijkt hem mede 
daarom raadzaam eerst te beginnen op de andere locaties voordat er bij de voormalige 
schooltuintjes gewerkt gaat worden. Er is immers sprake van ruimten die ook commercieel 
verhuurd moeten blijven worden, en de Tille heeft het liever niet. Er wordt afgesproken dat 
de werkgroep Groen om de tafel gaat zitten met de Tille om alles goed door te spreken en te 
kijken of er tot overeenstemming gekomen kan worden. 

• Dennis Zinger merkt op dat er achter het voedbalveldje veel dode Essen staan, kunnen die 
niet eerst geruimd worden i.p.v. de Eiken die nu worden geruimd. Maarten antwoord dat de 
eiken geblest zijn om meer licht te krijgen en Sip vult aan dat dat stukje bos valt onder de 
verantwoordelijkheid van Staats Bos Beheer en zij voornemens waren de eiken er zo wie zo af 
te halen. 

 
De vergadering gaat akkoord met het plan (met inachtneming van bovenstaande afspraak met de Tille).  
De werkgroep kan ter plekke worden uitgebreid met Koos, Naoberkracht, Bert Wielink, Otto de Groot, 
Roelof Oost, Ben Reeders en Arjan Keizer. 

 



9. Informatie Bestuur Tille 
Aan de hand van een power point presentatie licht Matthijs het e.e.a. toe. 

• Het bestuur van de Tille bestaat uit Matthijs Jansen (voorzitter), Marjolijn Linschoten 
(secretaris), Jans Boertien (penningmeester), Ilse Kruit, Harm Snippe en Jolanda Eefting zijn 
lid. Uiteraard schuift Jannie Dolfing, beheerder van de Tille, bij de vergaderingen aan. 

• Het doel van Stichting de Tille is het duurzaam in stand houden en exploiteren van Multi 
Functioneel Centrum (MFC) de Tille als basis voor sociale, sportieve en culturele activiteiten 
georganiseerd door inwoners van Witteveen en de directe omgeving van Witteveen. 

• MFC de Tille is dorpshuis, heeft een gymzaal en verhuurbare ruimten. Er zijn verschillende 
gebruikersgroepen zoals bijvoorbeeld Yoga, Fysiotherapie en Salto maar ook TOGO, 
DBW/Naoberkracht en de kapsalon worden genoemd. 

• Het gebouw is eigendom van de Gemeente MD. Het vrijwillig Stichtingsbestuur is 
verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en exploitatie. 

• Het klein onderhoud doet de Tille zelf, bijvoorbeeld het schilderen van de buitenkant; het 
groot onderhoud is voor rekening van de eigenaar, bijvoorbeeld het vervangen van de cv-
ketel. 

• Het zelfbestuur van de Tille zorgt voor de exploitatie dmv verhuur ruimten (lokalen) voor 
langere periode, verhuur ruimtes voor eenmalige activiteiten, denk bv aan de gehouden 
miniatuur beurs, giften en donateurs, subsidies en eenmalige co-financieringen door 
gemeente pilots etc. en baromzet.  

• Met het vertrek van Kits Primair zijn er weer 2 lokalen leeg komen te staan, ook de 
mindfulness heeft het helaas niet gered. Corona zet ook een dikke streep door de 
barinkomsten. Dat betekent dat de Tille nu aanspraak moet maken op het inzetten van 
spaargeld. Dat kan ook niet te lang duren. 

Tinka geeft aan dat heel veel dorpshuizen het momenteel moeilijk hebben en de Gemeente vinger aan de 
pols houdt. 

 
10. Rondvraag en sluiting 

• Dennis Zinger vraagt of er al wat bekend is over de graskeien in het plantsoen. Liesbeth antwoord 
dat er in Januari overleg is geweest tussen Gemeente, DBW en de Carbidploeg. Tijdens dat 
overleg werd duidelijk dat het verzoek van de Carbidploeg om meer keien aan te leggen een flinke 
kostenpost is. En omdat de Gemeente haar beleid rondom Carbid gemeentebreed gaat herijken is 
het niet slim om nu op voorhand te gaan investeren. De afspraak was het nieuwe beleid van de 
gemeente af te wachten en Tinka licht toe dat daar nu (door Corona) weinig ontwikkeling in zit. 
Dennis benadrukt dat het niet alleen om de Carbid gaat maar dat ook de kerstboom viering graag  
droge voeten wil houden. 

• Jan Snoeijing geeft aan dat het her en der slecht gesteld is met de wegkanten. Liesbeth antwoord 
dat het handig is dit rechtstreeks te melden bij de gemeente. Engbert vult aan dat dit ook via de 
website van de gemeente kan. 

• Ilse benoemt dat ze het jammer vind dat het lustrumfeest wordt uitgesteld, m.n. voor haar 
kinderen. Ze begrijpt dat het door Corona niet kan, maar dat er ook gekeken moet worden naar 
kleine mogelijkheden. 
Patricia (lid lustrum-com) bevestigt de teleurstelling te begrijpen en benadrukt dat de deur ook 
absoluut niet dicht zit, de lustrum-com is doordrongen van het belang toch “iets” in het 
lustrumjaar van 2021 te gaan organiseren. Daarom blijft de commissie de komende tijd peilen hoe 
e.e.a. gaat met het virus zodat er zodra dat mogelijk is, actie ondernomen kan worden zodat er op 
zaterdag 3 juli een 1 daags feest georganiseerd kan worden. Tent en band zijn nu niet mogelijk! 

• Ilse geeft aan dat veel bands op de hoogte zijn. De Broekstreek plant wel gewoon haar feest. En 
geld inzamelen hiervoor kan ook gewoon doorgang hebben. 
Ben Reders (ook lid lustrum-com) geeft aan dat er zeker gekeken gaat worden naar de organisatie 
van een moment om bij ons 95 jarig bestaan stil te staan. Op de genoemde datum, speciaal voor 
kinderen overdag en ’s avonds iets voor volwassenen. (als het conform Corona kan). De 
commissie zal mensen aantrekken om dit verder intern te bekijken. 

• Magery vraagt zich af of deze lustrum-com wel capabel is dit feest te organiseren. Er ging immers 
een brief rond met 4 keuzes, waarvan er 2 al afvielen. 



Patricia antwoord dat de com. een raadpleging heeft gedaan en er rekening is gehouden met de 
opmerkingen dat het fijn zou zijn als er toch op enige manier stil gestaan kan worden bij het 95 
jarig bestaan. Dat is namelijk precies wat de commissie gaat doen! 

• Elly Kamsteeg merkt op dat een lustrumfeest best gehouden kan worden in het jaar dat de 
voetbal haar lustrum viert, voordeel is dan dat de vergunningen ook doorlopen.  
Teun Hooyer zegt dat de Boy’s dit liever niet hebben. 

• Jo Wolf vraagt of de lustrum-com al bezig is met de organisatie. Ben antwoord dat de datum 3 juli 
vast staat en de grote van de te organiseren activiteiten afhankelijk is van de dan geldende 
Coronamaatregelen. 

Liesbeth sluit de vergadering. 
 
 
 


