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Dorpsbelang	Witteveen	
		

Startavond	Dorpsvisie	op	28	januari.	
Zoals	al	eerder	gemeld	is	er	op	de	laatste	Algemene	Vergadering	besloten	dat	we	
in	het	dorp	bezig	gaan	met	het	opstellen	van	een	dorpsvisie	voor	het	dorp.	
Een	dorpsvisie	is	een	plan	waarin	bewoners	met	elkaar	aangeven	wat	de	
gewenste	ontwikkelingen	zijn	voor	de	toekomst.	Dorpsbewoners	weten	als	geen	
ander	hoe	ze	het	dorp	leefbaar,	veilig	en	mooi	kunnen	houden.	Het	is	een	
dorpswensenlijstje	voor	de	toekomst.	Daar	kun	je	zelf	als	dorp	veel	aan	doen,	
maar	soms	heb	je	daar	ook	de	gemeente	of	andere	instanties	bij	nodig.	De	
gemeente	vindt	het	dan	ook	heel	belangrijk	dat	als	een	dorp	met	wensen	komt	
het	ook	duidelijk	is	dat	het	in	de	dorpsvisie	van	het	dorp	staat	benoemd,	als	een	
garantie	dat	het	een	wens	is	van	het	dorp	en	het	dorp	zich	daar	ook	voor	inzet.	
In	een	dorpsvisie	werk	je	met	elkaar	verschillende	thema’s	uit	die	voor	de	
toekomst	van	het	dorp	belangrijk	zijn.	Denk	daarbij	aan	onderwerpen	als	
woningbouw,	(verkeers)	veiligheid,	toekomst	van	het	dorpshuis,	hoe	je	met	
elkaar	wilt	omgaan,	duurzaamheid	en	lokale	energie,	etc.		
Dorpsbelang	belegt	een	eerste	bijeenkomst	met	het	dorp	op	zaterdag	28	
januari.	Waarschijnlijk	vanaf	een	uur	of	16.00	uur	en	dit	zal	worden	
afgesloten	met	een	gezamenlijk	buffet.		
Op	deze	bijeenkomst	willen	we	kort	met	jullie	terugkijken,	maar	willen	we	
vooral	ook	samen	in	gesprek	over	de	thema’s	en	onderwerpen	die	naar	jullie	
idee	in	de	dorpsvisie	moeten	worden	uitgewerkt.	Maar	vooral	ook	over	hoe	we	
dit	samen	willen	gaan	uitwerken.	Aan	een	aantal	onderwerpen	wordt	al	hard	
gewerkt	(zoals	bijvoorbeeld	door	de	werkgroep	verkeersveiligheid	en	de	
werkgroep	lokale	energie).	Andere	onderwerpen	moeten	nog	helemaal	worden	
uitgewerkt.	
De	definitieve	uitnodiging	en	agenda	volgt	nog,	maar	zet	de	datum	vast	in	
uw	agenda:	zaterdag	28	januari	16.00	uur.	
	
Dorpsrestaurant Gezelliggeit. 

Het restaurant draait nu iets meer dan een jaar en het is altijd weer gezellig en 
lekker. We worden iedere keer weer verrast door de creativiteit van Riek, die met 
behulp van Carla een heerlijke maaltijd bereidt. Uitgeserveerd door een grote groep 
vrijwilligers die ook iedere keer weer voor de aankleding zorgen.  

We willen in het begin van 2023 bekijken of we nóg meer dorpsgenoten kunnen 
verwelkomen in de Gezelliggeit. Je kunt dan namelijk van tevoren kiezen of je op de 
eerste vrijdag of eerste zaterdag wil komen (beide dagen mag ook 😉). Er moet 



sprake zijn van een minimale bezetting maar Gezelliggeit is dan dus beide avonden 
open. In april laten wij weten op welke wijze het restaurant gecontinueerd wordt.  

Het concept blijft verder hetzelfde, het menu wordt van tevoren 
gepubliceerd. Je maakt een keuze voor het menu; geef aan of je met eigen 
gezelschap wilt eten of aanschuift aan de aanschuiftafel en daarna volgt een 
bevestiging. Gezelliggeit is open van 17.00 tot 21.00 uur en de keuken sluit om 20.30 
uur. Kinderen ook van harte welkom! 

De vrijwilligers hebben besloten om het eerste weekend van januari over te slaan. 
Daarom is het eerste weekend van februari het restaurant op vrijdag 3 en zaterdag 4 
februari weer geopend. 
Hou de website en S&O in de gaten voor het menu. 
 
 
Gaan we samen met de Broekstreek en Nieuw Balinge een buurtbus starten of 
niet? 
Volgende week krijgt u een flyer in de bus met een aantal vragen over het eventueel 
ontwikkelen van een buurtbus. 
Witteveen is een aantal jaren al uit de lijn 37 gehaald (van Westerbork naar 
Hoogeveen). Nu is deze buslijn definitief opgeheven.  
Dorpsbelang Witteveen heeft zich aangesloten bij het protest van Plaatselijk Belang 
Broekstreek en Plaatselijk Belang Nieuw Balinge en gezamenlijk hebben we 
gesprekken gevoerd met het OV bureau en de gemeente, over een alternatief voor 
de vervallen buslijn. Die mogelijkheid ligt in een gezamenlijke buurtbus, waarin 
hoogstwaarschijnlijk ook een route door Witteveen naar Aalden kan worden 
opgenomen (met een mogelijkheid aan te sluiten op lijn 27 van Zweeloo-
Oosterhesselen-Hoogeveen en lijn 22 van Emmen-Zweeloo-Westerbork-Beilen). 
In de Broekstreek, Nieuw Balinge en Witteveen wordt nu dezelfde flyer verspreid en 
daarin vragen wij u aan te geven of u gebruik denkt te maken van deze buurtbus en 
of er eventueel mensen geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger op de bus te gaan 
rijden. 
Want we gaan ons als drie dorpen gezamenlijk inzetten en ons sterk maken alleen 
als we het idee hebben dat er voldoende interesse is voor het gebruik van de 
buurtbus. 
Wij vragen u dus dringend de flyer te lezen, te beantwoorden en in te leveren op de 
adressen onderaan de flyer (graag voor half januari). 
Voor vragen kunt u altijd bij Dorpsbelang terecht. 
 
Dorpsbelang wenst u rustige en gezonde kerstdagen toe en een frisse start van het 
nieuwe jaar. 
Veel plezier op Kerstavond bij de Kerstboom en bij het Carbid schieten en we hopen 
jullie samen met het bestuur van de Tille te ontvangen op de nieuwjaarsborrel op 8 
januari in de Tille (zie elders in de S&O). 
 
Liesbeth Langen, Helen Wilmink, Tjitske Raggers, Roos Glastra, Patricia Keizer, Femke 
Seele 
 



	


