
 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 
Dorpsbelang Witteveen d.d. 25 mei 2022. Concept. 

Aanwezig 27 dorpsgenoten, de dorpscontactambtenaar en de 
opbouwwerker; presentielijst desgewenst opvraagbaar bij 
dorpsbelangwitteveen@gmail.com 

Bericht van verhindering: Roel Seele, Nineke Zijderlaan, Harm 
Snippe, Karen Houwerzijl en Els den Os. 

 

1. Welkom, opening, mededelingen en vaststellen van de 
agenda.  

Liesbeth Langen opent de vergadering en heet iedereen 
welkom.  

De aanwezigen hebben twee muntjes ontvangen voor een 
drankje na afloop van de vergadering. 

De eikenprocessierups wordt de afgelopen weken door de 
Gemeente bestreden. Maarten Holterman ten Hove vraagt 
het woord om een toelichting geven: Hij heeft inmiddels 
contact met de Gemeente gezocht, want zijns inziens 
worden de verkeerde middelen gebruikt waardoor alle 
rupsen worden gedood. Ook wordt de juiste tijd niet 
benut. Hij heeft ook overleg gehad met Drents 
Landschapsbeheer en met de Vlinderstichting. Er zijn 
genoeg andere middelen om de eikenprocessierups te 
bestrijden. Hij vraagt of DBW of zij de contacten in deze 
met de Gemeente willen ondersteunen. Er ontstaat wat 
discussie waarin ook de gezondheidsschade die sommige 
mensen ondervinden van de eikenprocessierups (Sandra 



Korthuis). Ook komt de opmerking (Ingrid Janssen) dat hun 
paarden, na de bestrijding van de eikenprocessierups door 
de gemeente, zeker een dag apathisch in de wei hebben 
gestaan. De vragen die Maarten oproept zijn : “hoe gaan 
we het volgend jaar doen ?, wie zou hem willen assisteren,  
bijvoorbeeld, vogelkasten brachten een significant verschil, 
heeft onderzoek uitgewezen” 

Arienta Kappetijn en Pamela van Vliet melden zich aan. 

Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen Notulen 25 augustus 2021. 
 
Tekstueel: geen opmerkingen, daarmee worden de 
notulen vastgesteld 
N.a.v.: geen opmerkingen. 
 

3. Financieel jaarverslag 2021. 
 

Patricia geeft een uitgebreide toelichting op de kasboeken en  
op de financiën. Wederom waren er door Corona veel minder 
activiteiten. De grootste uitgave van het afgelopen jaar was 
de vervanging van de AED’s. Verder zijn er voor het DUO 
nieuwe laptops aangeschaft omdat de anderen erg verouderd 
waren. Omdat de Culturele Estafette niet is doorgegaan door 
Corona is een deel van het bedrag teruggestort aan de 
Gemeente. Van MOEK (Mooi Op Eigen Kracht) is veel geld 
binnengehaald o.a. voor het Voedselbossie. Naar aanleiding 



daarvan vraagt Elly Kamsteeg of inwoners van de fruitbomen 
(aan de Schepersweg) mogen plukken. Ja dat mag !  Van 
DOEK (Duurzaam Op Eigen Kracht) is echter nagenoeg geen 
gebruik gemaakt. Er waren geen initiatieven en we zijn een 
heel klein bestuur waar deze expertise ontbreekt. We doen 
een oproep aan de inwoners zich te melden als ze zich met 
dit onderwerp willen / kunnen bezighouden. 

4. Verslag van de kascontrolecommissie. 

 

De kascontrolecommissie bestaande uit Karen Houwerzijl 
en Jan Snoeiing. Karen Houwerzijl is verhinderd Jan 
Snoeiing geeft aan dat alles er keurig uitzag en er wordt 
decharge verleend aan de penningmeester.  Liesbeth 
bedankt de commissie. Karen Houwerzijl is aftredend.  Het 
volgend jaar bestaat de commissie uit Jan Snoeiing en 
Martine Kremer. 

5. Verkiezing reserve lid kascontrole. 

 

              Arienta Kappetijn stelt zich hiervoor beschikbaar, en 
wordt in dank aanvaard.     

 

6.  Statutenwijziging. 
 
Door de WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen)  is een statutenwijziging van de 
vereniging noodzakelijk. Aangezien de notaris de 



stukken niet op tijd gereed kon hebben, is het ons niet 
mogelijk de vernieuwde statuten aan de vergadering 
voor te leggen. We zijn genoodzaakt in september 
opnieuw een vergadering uit te schrijven om de 
statuten dan te presenteren. Wel wordt de huidige 
positie van Patricia Keizer als penningmeester 
voorgelegd aan de vergadering. Met Patricia hebben we 
enorm veel kennis m.b.t. financiën en subsidiestromen 
in huis. Gezien de pilot “De Kracht van Witteveen” waar 
een aanzienlijk bedrag mee gemoeid is, hebben we 
Patricia al eerder gevraagd via een kunstmatige 
constructie ( “werkovereenkomst”) deel te blijven 
uitmaken van het bestuur. Dit stelt ons echter voor 
nogal wat problemen aangezien Patricia (geen 
bestuurslid zijnde) zich niet bij de Kamer van 
Koophandel kan inschrijven en daarmee diverse 
bevoegdheden niet heeft. De vergadering stelt vast dat 
indien we beschikken over kwaliteiten we die zeker 
moeten benutten en dat Patricia weer tot het bestuur 
zou moeten toetreden. De statuten zullen we daarop, in 
zijn algemeenheid, laten aanpassen bij de notaris.  
Klaas Piening merkt op dat het hebben van een goed  
Huishoudelijk Reglement veel problemen kan 
voorkomen. We vinden dat een heel goede suggestie en 
gaan ons erover buigen. 
 
 
7.Bestuursverkiezing. 
 



Femke Seele wordt als aspirant bestuurslid 
voorgedragen. Zij wordt door de vergadering 
enthousiast met applaus begroet en neemt plaats aan 
de bestuurstafel. 
 

8. Jaarverslag 2021 / Jaarplan 2022. 

 

• Jeugdsoos Enjoy is verplaatst naar de oude 
peuterspeelzaal aan de voorkant van het gebouw De 
Tille. Aan de uitnodiging aan omwonenden om hen 
daarvan in kennis te stellen (mogelijke 
geluidsoverlast) is door niemand gehoor gegeven. 

• De keet ’t Waankie ( op het erf van Koos in ’t Hout 
en Tjitske Raggers) is met onmiddelijke ingang 
gesloten. Deze keet is door Koos en Tjitske indertijd 
ook opengesteld voor andere kinderen(14+) dan hun 
eigen jongens. Het betreft hier deelnemers ook uit 
de omgeving, niet alleen Witteveen. Met deze jeugd 
zijn afspraken en spelregels opgesteld, echter er zijn 
een aantal incidenten geweest, waarop Koos en 
Tjitske besloten hebben de keet te sluiten. De keet 
wordt verplaatst naar een ander erf, waar is nog niet 
duidelijk Er worden vragen gesteld over 
drankgebruik onder de 18 jaar ( Maarten Holterman 
ten Hove), dat met een keet moeilijk in de hand is te 
houden. DBW meldt dat keuzes door Koos en Tjitske 
zijn gemaakt. Het is een particulier initiatief van 
Koos en Tjitske. Er is geen overleg geweest over 



plaatsing en ook niet over het sluiten/ verdwijnen 
van de keet. Omdat Tjitske de portefeuille Jeugd 
heeft, kan die indruk worden gewekt. De subsidie 
die ’t Waankie van Up 2 you via de Gemeente heeft 
ontvangen, zal door Welzijnswerk M.D. verder 
worden gevolgd. Op de vraag wat het beleid is van 
DBW voor de oudere jeugd (Sandra Korthuis), wordt 
aangegeven dat er na Corona ook weer activiteiten 
voor die doelgroep worden opgestart. In het kader 
van de pilot ‘De Kracht van Witteveen” wordt 
speciaal aandacht besteed aan de “kwetsbare jeugd” 
door het organiseren van verschillende projecten, 
o.a. voorlichting over Drugs en Drankgebruik, in 
navolging van het project; ”Veilig door het Veen” en 
er zal weer een Clinic Free running worden 
georganiseerd. De kernthema’s voor de jeugd liggen 
bij preventie, gezondheid en 
ontmoetingsactiviteiten. Er is contact geweest met 
de Gemeente voor een andere plek om de SRV 
wagen, die ook op het erf van Koos en Tjitske staat, 
elders een standplaats te geven 

• BNW overleg wordt weer opgestart, Overleg met 
Broekstreek, Nieuw Balinge en Witteveen. Er is een 
overeenkomstige problematiek aan het licht 
gekomen, namelijk toenemend drugsgebruik onder 
de jeugd. 

• De Bomengroep is voornemens om, bij voldoende 
belangstelling, een voorlichting over bomen en 
onderhoud te organiseren. 



 

Jaarplan 2022.  

  

 Oriëntatie op woningbouw, dit onderwerp hangt nauw 
samen met een op te zetten dorpsvisie, voor wie willen 
we bouwen ?  voor starters, ouderen, 
levensloopbestendig etc. 

Ontwikkelen van een dorpsvisie, de suggestie wordt 
gedaan ( Jeanette de Blécourt) om weer een dorpsavond 
te organiseren met eten, toegankelijk voor alle inwoners 
zoals ook als voorbereiding op de pilot “de Kracht van 
Witteveen” is gedaan. Jan van Vliet merkt op dat een 
dorpsvisie ontwikkeld moet worden voor de lange 
termijn met de mogelijkheid tot bijstellen van de doelen. 
Een onderdeel van de dorpsvisie zou ook natuurlijk 
Duurzaamheid moeten zijn. We doen een nadrukkelijke 
oproep aan geïnteresseerden m.b.t. dit specifieke 
onderwerp zich te melden bij het bestuur van DBW, 
omdat er in het huidige bestuur te weinig kennis en 
expertise over dit onderwerp aanwezig is. 

Plan van aanpak verkeersveiligheid, op 8 juni a.s. is er een 
afspraak gemaakt met DBW, de werkgroep 
Verkeersveiligheid en de Gemeente om te komen tot een 
plan van aanpak. 

Voortgang Pilot, langzamerhand starten alle activiteiten 
weer op zodat één onderdeel van de pilot contact en 
ontmoeting weer beter aan bod kan komen. Inmiddels is 



er ook input aangeleverd voor een impactmeting van alle 
activiteiten. De resultaten worden verder in het jaar 
bekeken. Voorts is het Dorpsrestaurant “Gezelliggeit” 
goed van de grond gekomen. Er is een zomerstop van het 
restaurant in de maanden juli, augustus en september. 

 

9. Verslag over de situatie van De Tille ( Matthijs 
Janssens). Omdat de organisatievorm van De Tille, 
anders dan DBW, een stichting is en dus geen leden 
heeft, hoeft er in principe door het bestuur van De Tille 
geen verantwoording af worden gelegd aan hun 
donateurs. Matthijs maakt gebruik van de gelegenheid 
die hem door DBW wordt geboden, om hier een 
toelichting te geven. 
De Gemeente is eigenaar van het gebouw. Voor grote 
onderhoudswerkzaamheden is de Gemeente 
verantwoordelijk, voor de kleinere klussen het bestuur 
van De Tille. Door ondersteunende subsidies van 
Provincie en Gemeente, om de inkomensderving door 
Corona te compenseren, heeft het bestuur de 
Dorpshuiskamer (DHK) kunnen opknappen en daar  
openslaande tuindeuren kunnen realiseren. Uiteindelijk 
is De Tille redelijk goed uit de Corona periode gekomen. 
 Dat er weinig ruimten verhuurd zijn vindt het bestuur 
jammer, maar de mogelijke problemen die verhuur met 
zich mee kan brengen, weerhoudt hen ervan. Er wordt 
het voorbeeld van wanbetaling gegeven. 



 Voorts participeren ze ook in de Pilot “de Kracht van 
Witteveen” als spil van het dorp. Ze willen De Tille graag 
updaten en er wordt verder gesproken over de 
“toekomst van het gebouw”.  
Daar komen van verschillende kanten wel wat 
opmerkingen over. Als je, zoals Matthijs deed aan het 
begin van zijn uiteenzetting, De Tille “het kloppend hart 
van Witteveen “ noemt dan vinden een aantal 
aanwezigen het wel heel vreemd dat de inwoners daar 
niet in meegenomen worden, niet over geïnformeerd 
worden, dan wel naar hun mening gevraagd wordt. Er is 
geen enkele vorm van wederkerigheid tussen bestuur 
van De Tille en de donateurs van De Tille. Dit wordt ten 
zeerste betreurd. Het zou beter zijn volgens de 
aanwezigen indien er werkgroepen voor diverse 
onderdelen en onderwerpen door het bestuur van De 
Tille in het leven worden geroepen, waardoor de 
betrokkenheid en de wederkerigheid vorm krijgt. Er 
wordt de suggestie gedaan om bijvoorbeeld ”Vrienden 
van De Tille” in het leven te roepen. Dat is een groep 
bestaande uit geïnteresseerde donateurs, die door het 
bestuur van De Tille geraadpleegd kunnen worden (het 
liefst periodiek bijvoorbeeld halfjaarlijks).  
Want wat is nu, op dit moment, de invloed die 
donateurs op het beleid van De Tille kunnen 
uitoefenen? Het bestuur wordt aangeraden om vooruit 
te denken en niet zo behoudend te opereren.  
De toekomst van De Tille zou uitstekend passen in de te 
ontwikkelen dorpsvisie. 



Gezien de staat van het gebouw zou er een 
onderhoudsplan gemaakt moeten worden of nagedacht 
kunnen worden over nieuwbouw of anders zodat dit, als 
onderdeel van de dorpsvisie aan de Gemeente 
voorgelegd kan worden. 
De “Vrienden van de Tille” zou bij het concreet maken 
van een dorpsvisie een belangrijke bijdrage aan de 
toekomst van De Tille kunnen leveren. Dat is een mooie 
manier om de wederkerigheid van Stichtingsbestuur 
naar dorpsbewoners gestalte te geven. 
 ( Voornoemde opmerkingen kwamen van : Jan van 
Vliet, Maarten Holterman ten Hove, Ingrid Janssen, 
Sandra Korthuis ). 

 

10. Eventuele opvang in De Tille van Oekraïense 
vluchtelingen. Er zijn diverse vragen van verschillende 
inwoners gekomen over de mogelijke opvang van 
Oekraïense vluchtelingen, met name omdat er zo’n 
leegstand is in De Tille. Het bestuur wil graag de 
meningen horen van voor en tegenstanders om zo  
mogelijk een afgewogen advies aan het bestuur van De 
Tille te kunnen geven. Het besluit hierover is de 
verantwoordelijkheid van het Tillebestuur. De meningen 
zijn zeer divers van notoire tegenstanders ( nee, geen 
opvang en er kunnen dan geen spontane activiteiten 
meer plaatsvinden in De Tille) tot voorstanders van 
opvang. Er bestaan zorgen over de druk die op de 
relatief kleine gemeenschap kunnen drukken, omdat er 



mogelijk mensen met een oorlogstrauma ook moeten 
worden opgevangen. De opvang en de begeleiding is 
echter een taak van de gemeente en niet van inwoners 
van het dorp. Daarmee worden deze zorgen ook 
weggenomen door een ambtenaar van de Gemeente, 
Gerard Epping. Er zijn positieve ervaringen te melden. 
Namens de gemeente meldt Gerard Epping dat de 
gemeente het beleid voor opvang van Oekraïners 
onlangs heeft gewijzigd. De gemeente richt zich nu op 
grotere locaties (voor het onderlinge contact) en de 
aanwezigheid van voorzieningen. Voorlopig zal een 
vraag voor opvang niet aan Witteveen worden gesteld. 
De inwoners van het dorp willen graag meedenken met 
de invulling van de opvang, de spelregels zijn belangrijk 
en je moet van te voren ongeveer kunnen bedenken 
wat je kunt verwachten. Op de vraag hoe het bestuur 
van De Tille hier over denkt ( Maarten Holterman ten 
Hove, Otto de Groot), blijkt dat het bestuur van De Tille 
hier al een negatief besluit over had genomen. Door de 
vergadering werd teruggegrepen op het vorige 
agendapunt.  Dat het nemen van dit soort zeer 
belangrijke besluiten door het Stichtingsbestuur, het 
dorp/donateurs van te voren gehoord had moeten 
worden.  
 

 

11. Rondvraag. Niets 
 



12. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde, sluit 
Liesbeth de vergadering en nodigt iedereen uit voor een 
drankje na afloop. 

 

                       

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


