
	
Nieuwsbrief januari 2023  
Dorpsbelang Witteveen. 
  

Weer een nieuw jaar en met frisse moed gaan we er weer tegen 
aan. 

Inmiddels hebben we de nieuwjaarsborrel, samen met het bestuur 
van de Tille, afgelopen zondag gehad. Wij vonden het gezellig en 
we hebben ook veel positieve reacties ontvangen van de ongeveer 
60 aanwezigen. Voor herhaling vatbaar dachten we. 

Verschillende werkgroepen zijn weer afspraken aan het maken, er 
gaat weer veel gebeuren dit jaar. 

 

Inbraken in Witteveen. 

In de decembermaand werd menig dorpsbewoner opgeschrikt door 
auto-inbraken, of een poging tot. In de meeste gevallen waren de 
daders al gevlogen en werden de inbraken pas de volgende ochtend 
opgemerkt. Echter zijn de daders ook een paar keer op heterdaad 
betrapt, waarbij de politie ook ter plaatse kwam (via de 
buurtpreventie app).  Op dit moment lopen er nog diverse 
onderzoeken om de zaken rond te maken. De vraag vanuit de 
wijkagent is dan ook, om meldingen te doen van verdachte zaken 
en aangiftes als er iets gestolen en/ of beschadigd is. Voor een 
poging tot, kan ook (online) aangifte gedaan worden. Zie de 
website: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen . 
En voor wie nog geel lid is van de Whatsapp Buurtpreventie 
Witteveen: meld je aan want dat het nut heeft is wel weer gebleken. 
Aanmelden bij telefoonnummer 06 30604744 
	
	
DorpsRestaurant Gezelliggeit 

Het eerste weekend van februari is het dan zo ver en is het 
dorpsrestaurant weer geopend. In tegenstelling tot het afgelopen 
jaar kunnen de gasten nu kiezen uit de vrijdag of de zaterdag om te 
komen eten. Het eerste weekend is dus op vrijdag 3 en zaterdag 4 
februari dat de deuren van het restaurant voor jullie geopend 
zullen zijn. Op deze manier willen we proberen nog meer 
dorpsgenoten enthousiast te krijgen voor het restaurant. Zoals al in 



de naam van het restaurant besloten ligt “Gezelliggeit”, is het een 
gezellige maar bovenal lekker avondje uit. Dus meld je vooral aan 
om, als je nog niet geweest bent, een keer aan te schuiven. Als je al 
eerder hebt genoten van de kookkunsten van Chef kok Riek en 
assistent Carla, dan zien we je graag terug. 
Het blijft hetzelfde concept: het menu wordt van tevoren in S&O en 
op de website van DBW gepubliceerd, het menu voor 3 en 4 
februari vind je elders in dit blad. Je maakt een keuze voor het 
menu, geeft aan of je met eigen gezelschap wilt eten of wilt 
aanschuiven aan de aanschuiftafel. Je kunt je opgeven bij: 
www.samenetenwitteveen@gmail.com 
Nu kun je dus kiezen uit de vrijdag of de zaterdag. Om het 
restaurant te kunnen openen is wel een minimale bezetting nodig. 
Na aanmelding krijg je vervolgens een bevestiging en ook of de 
bezetting voldoende is.  
Het restaurant “Gezelliggeit” is van 17.00 uur tot 21.00 uur 
geopend. Kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom. De 
keukenbrigade en de vrijwilligers die de maaltijden uitserveren en 
je voorzien van de gewenste drankjes, kijken uit naar je komst. 
 
Kom zaterdag 28 januari naar de bijeenkomst over de 
Dorpsvisie en schuif aan bij het afsluitend buffet (gratis). 

Vanaf 16.00 uur gaan we samen nadenken over onderwerpen die 
voor een leefbare toekomst van Witteveen van belang zijn: 
woningbouw, dorpshuis de Tille, verkeersveiligheid, duurzaamheid 
en lokale energie, Naoberkracht …… en andere onderwerpen die u 
van belang vindt voor de toekomst van ons dorp. 

Om ongeveer 18.00/18.30 uur sluiten we gezamenlijk af met een 
buffet.  

I.v.m. het  buffet is het noodzakelijk dat u zich opgeeft. Opgave 
graag voor 21 januari en dat kan via het sturen van een appje naar 
06 16658081 of met een mailtje naar 
dorpsbelangwitteveen@gmail.com. 

 

Een buurtbus van Aalden-Witteveen- Broekstreek-Nieuw 
Balinge-Hoogeveen? 

In de vorige S&O hebben we aangekondigd dat er een flyer over 
een mogelijke buurtbus zou rondgaan. Dit is inmiddels gebeurt, 
maar we horen verschillende signalen dat niet iedereen deze flyer 
heeft gevonden. Daarom drukken we hem hieronder ook nog eens 



af en we vragen u de twee vragen te beantwoorden (ook als op 
beide vragen u antwoord nee is) 

Inmiddels hebben we ongeveer 15 reacties binnen en de trend lijkt: 
weinig potentiële gebruikers maar al wel 4 chauffeurs (en dat is 
natuurlijk prachtig). 

Betekent dit dat er inderdaad geen behoefte is aan deze buurtbus? 

DBW heeft samen met Plaatselijk Belang uit de Broekstreek en 
Nieuw Balinge afgesproken dat we ons sterk willen gaan maken 
voor de buurtbus als er uit peiling ten minste komt dat er 
gebruik van zal worden gemaakt. 

De verwachting is dat de buurtbus nu vooral een voorziening zal 
zijn voor scholieren. Dit zal vooral ook dan gelden voor scholieren 
uit de Broekstreek en Nieuw Balinge richting Hoogeveen. 

Maar….. met deze buurtbus hebben we in Witteveen wel 
de kans ook een route te rijden naar Aalden….. iets waar 
we in het verleden al zo vaak vragen over hebben gehad…. 
Dit zou de kans kunnen zijn. Nu voor scholieren, maar in 
de toekomst wellicht ook voor ouderen (als men zelf geen 
auto meer kan rijden).  

Denk dus nog eens goed na als u de vragen invult. 

 

 

FLYER: 

Belangrijk Nieuws !!Buslijn 37 opgeheven!  
Het OV bureau heeft laten weten dat buslijn 37 (waar Witteveen al 
vanaf 2015 uitgehaald is) definitief wordt opgeheven. Een 
besparing voor de provincie maar een verarming voor de 
leefbaarheid op het platteland. Uiteraard hebben we vanuit de 
belangenorganisaties Witteveen, Broekstreek en Nieuw Balinge en 
ook vanuit onze gemeente hiertegen protest ingediend! De 
ingediende zienswijzen zijn in behandeling genomen en de dorpen, 
gezamenlijk met de gemeente, zitten nu aan tafel met het OV 
bureau om te zoeken naar een mogelijke oplossing. 



Behoud van de lijn is geen optie, alternatieven zoals “Automaatje” 
de Hub-taxi en buurtvervoer Midden-Drenthe bieden in sommige 
gevallen een oplossing echter het enige echte alternatief zou een 
buurtbus zijn waarbij het OV bureau zorgt voor budget voor de 
bus, en vrijwilligers een bestuur vormen en/of als chauffeurs 
optreden. In Hijken loopt al jaren een buurtbus in deze vorm. 
Deelname als bestuurslid of chauffeur is vrijwillig echter niet 
vrijblijvend!! Mensen rekenen op U als U deelneemt. Voor een 
goede dienstregeling (per uur een rit) zijn +/- 25 chauffeurs nodig 
die per week een dienst van ongeveer 3 uur rijden. De route zou 
Zweeloo-Landal-Witteveen-Broekstreek-Nieuw Balinge-
(Nieuweroord?)-Hoogeveen kunnen zijn (aansluiting op bus en 
trein) U krijgt uiteraard informatie en training en ondersteuning 
waar nodig. 
Wij willen ons als belangenorganisatie hard maken voor een 
buurtbus als blijkt dat er gebruik van gemaakt gaat worden en we 
het idee hebben dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zullen 
zijn.  
Daarom vragen wij U om te antwoorden op de volgende vragen, en 
deze flyer terug te zenden naar het bestuur van de plaatselijke 
belangenorganisatie. (zie info onder). Ook als U geen gebruik 
maakt, en niet als vrijwilliger wil aansluiten graag deze flyer retour 
zenden of reageren. 
 

1. Hoeveel personen binnen Uw gezin zouden gebruik maken 
van een buurtbus? En met welk doel: (bijvoorbeeld school, 
winkel, aansluiting OV, arts) en hoe vaak denkt u daar dan 
gebruik van te maken? 

Antwoord: 
 

2. Zou U als vrijwillig chauffeur voor minimaal 3 uur per week 
willen rijden op de bus? 

Antwoord: 
 
Naam:     Adres: 
 
 
Deze flyer graag ingevuld retour in de brievenbus van één van de 
bestuursleden dorpsbelang: Smeengeweg 38 of Kanweg 80. 
Of reageer met een mail met Uw NAW gegevens en de antwoorden 
naar:  
dorpsbelangwitteveen@gmail.com  
Alleen met elkaar houden we het dorp leefbaar!!! 



 
  
 

 
 
 


