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JAARVERSLAG 2021 DORPSBELANGEN DROUWEN, BRONNEGER EN BRONNEGERVEEN.
Doel:
De vereniging heeft tot doel het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid in de drie dorpen en het
behartigen -in de ruimste zin van het woord- van de welzijnsbelangen van de bevolking alsmede het
bevorderen en versterken van de communicatie tussen de inwoners onderling.
Om dit doel te bereiken heeft de vereniging een aantal middelen.
Het bestuur gaat in gesprek met (groepen) inwoners, met de gemeente en instanties maar organiseert ook een
aantal activiteiten om de onderlinge banden te verstevigen.
Activiteiten en belangenbehartiging.
Activiteiten:
Door de pandemie zijn alle jaarlijkse activiteiten afgelast. Dit betekent niet dat we hebben stilgezeten. Via
Andes bereikte ons het bericht dat de pandemie voor veel onzichtbare vereenzaming zorgde. Wij hebben ons
daarom aangesloten bij de actie Soep op de Stoep. Daarbij zijn alle alleenstaanden in onze dorpen bezocht en is
hun een kommetje snert aangeboden. Uit de gesprekken die we daarbij voerden bleek in onze dorpen
eenzaamheid geen groot probleem. Velen redden zichzelf erg goed of hadden een netwerk waarop ze terug
kunnen vallen. Het deed ons goed om te horen dat naoberschap in onze dorpen nog altijd een actueel begrip is
en niet een woord uit een ver verleden.
Daarnaast hebben we de gezamenlijke inkoop voor reflecterende huisnummerbordjes georganiseerd. Hiervoor
hebben we een deel van het dorpsbudget gebruikt.
Het dorpsbudget hebben we ook aangesproken om alle huishoudens een zak vogelvoer te brengen aan het
eind van het jaar. In 2020 hadden we door de vreemde omstandigheden eenmalig alle leden een geurkaarsje
aangeboden. Hiervoor ontvingen we veel waardering. Dit jaar kozen we ervoor alle huishoudens iets te
brengen. Ook dit werd gewaardeerd door onze inwoners.
Op onze online ALV was Jantinus Dokter van het Drents Landschap aanwezig. Hij vertelde over het bos van het
Drouwenerzand en de onderhoud keuzes die Het Drents Landschap moest maken. Daar zou bomenkap een
onderdeel van kunnen zijn. Hij nodigde daarbij de inwoners uit met hem mee het bos in te gaan om aan te
geven wat er wel of niet nodig is. Uiteindelijk zijn er vier groepen met hem meegegaan. Ook ons bestuur liep
een avond mee. Na de ideeën van onze inwoners te hebben gehoord heeft het Drents Landschap hun
onderhoudsplan aangepast. Hierbij is minder gekapt dan oorspronkelijk het idee was.
Deze wandelingen waren geen activiteit van Dorpsbelangen, onze rol was hier vooral het faciliteren van het
gesprek tussen Drents Landschap en onze inwoners.
Verkeer:
Deze faciliterende rol heeft Dorpsbelangen ook gehad in het gesprek tussen aanwonenden van de kruising
Hoofdstraat/Alinghoek en de gemeente. De gemeente had plannen deze kruising aan te wijzigen maar heeft na
gesprekken met de aanwonenden besloten alles te laten zoals het was.
Verkeersveiligheid is een doorlopend agendapunt voor Dorpsbelangen. Onze contacten met de gemeente zijn
hierbij goed al gaat er ook wel eens wat mis. Zo zijn we niet betrokken bij de wijziging van de kruising in
Bronneger, iets waar de gemeente later haar excuus heeft aangeboden.
Soms is onze betrokkenheid ook niet nodig. Zo ging een deel van de inwoners van de Alinghoek (voorheen
Bosweg) zelf met de gemeente in gesprek en was onze inzet hierbij niet nodig. We vinden het wel fijn dat de
inwoners ons op de hoogte hebben gehouden van hun vorderingen.
Qua verkeersveiligheid is de snelheid van weggebruikers hetgeen wat de meeste klachten oplevert. Hierover
zijn we dan ook regelmatig met de gemeente in gesprek. De gemeente heeft per leefgebied een aantal smiley
kasten aangeschaft. Daarmee kunnen de weggebruikers zien hoe hard ze rijden en of dit te hard is. Wij gaan er
1 delen met Borger, vanaf 2022 kunnen we deze gebruiken.
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De ervaring van gemeente en politie is dat in de dorpen veelal door de eigen inwoners te hard wordt gereden.
We zullen onze inwoners dan ook regelmatig op de hoogte houden van de meetresultaten in de dorpskrant.
Afgelopen jaar hebben we ons ook ingezet voor het behoud van lijn 59. Dit is deels gelukt. Waar er eerst sprake
van was dat deze buslijn helemaal niet meer door Drouwen zal rijden is het zo dat deze tot 19.00 uur de oude
route blijft volgen.
Een idee wat werd geopperd in een eerdere ALV hebben we dit jaar gerealiseerd. Er zijn drie wandelroutes
uitgezet in samenwerking met het Recreatieschap Drenthe. In 2022 zullen we een datum prikken om deze
officieel te openen.
Contact met inwoners.
Steeds meer inwoners weten de weg naar Dorpsbelangen te vinden. We kunnen niet voor iedereen een
probleem oplossen maar kunnen wel vaak de weg wijzen naar instanties die kunnen helpen.
Na meldingen van inwoners hebben we wel regelmatig contact met diverse afdelingen van de gemeente. Zo
zijn we bezig geweest met het boomonderhoud aan de Rietweg, onderhoud van het pad achter de ijsbaan, de
bereikbaarheid van hunebed D26 en hebben we melding gedaan van motorcrossers en de eikenprocessierups.
Dit levert niet altijd het gewenste resultaat op maar we roepen onze inwoners wel op om zaken bij ons te
blijven melden.
Soms inspireert het ons tot een speciale actie.
Zo hebben we van de gemeente materiaal beschikbaar gekregen om zwerfvuil te rapen. We stellen die
beschikbaar voor inwoners die tijdens hun wandeling het leuk vinden zwerfvuil op te ruimen. Iedereen kan zich
hiervoor nog aanmelden.
Onze inwoners informeren we via onze website dorpsbelangen-dbb.nl, facebook en de dorpskrant. Onze
website kreeg een nieuwe webmaster en is totaal vernieuwd met veel ruimte voor onze verenigingen. We
roepen verenigingen op om wijzigingen of aanvullingen zoveel mogelijk aan ons door te geven zodat we de site
actueel kunnen houden.
Er is nog wel een probleem met de vindbaarheid van onze site, een probleem wat we in 2022 hopen op te
lossen.
We merken dat onze inwoners en ondernemers ons ook steeds vaker weten te vinden om ons op de hoogte te
houden van hun plannen. Dit waarderen wij zeer.
Dit zijn niet altijd plannen waar wij een rol in hebben maar we vinden het fijn om op de hoogte te zijn van wat
er speelt in onze dorpen.
Nieuwe inwoners bezoeken we zoveel mogelijk zodra ze in onze dorpen komen wonen. Zij krijgen daarbij een
welkomstfolder en een welkomstgeschenk. We proberen nieuwe inwoners wegwijs te maken in hun nieuwe
dorp en vertellen over de vele verenigingen die er zijn. Als u nieuwe buren krijgt horen we dit graag van u zodat
we ook die nieuwe inwoners kunnen bezoeken.
Externe contacten.
Zoals eerder beschreven hebben we regelmatig contact met de gemeente. Naast lopende contacten over groen
en verkeer heeft de gemeente het afgelopen jaar speciaal contact met ons gezocht om mee te denken over de
omgevingsvisie en de woonvisie.
Met de provincie hebben we contact over de plannen voor de N34. Deze contacten zijn onregelmatig en vooral
informerend vanuit de provincie.
Met het recreatieschap hebben we vooral contact gehad bij het maken van de wandelroutes.
Met het OV bureau waren er contacten over lijn 59. Eerst toen deze dreigde te worden opgeheven, later ook
omdat een omleiding niet of slecht was aangegeven.
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We zijn aangeschoven bij een bijeenkomst van de sociale adviesraad van de gemeente Borger-Odoorn. Ook
hier stond het onderwerp wonen op de agenda. Het was voor het eerst dat deze raad ons uitnodigde.
Jaarlijks nodigt de gemeente alle plaatselijke belangenverenigingen uit voor een stamppotbuffet met als doel
dat er onderlinge contacten gelegd kunnen worden. Door corona ging dit in 2021 niet door en door de opzet
lukt dit ook nog niet helemaal het doel te halen maar we merken wel dat er schoorvoetend meer onderling
contact ontstaat. Zo hebben we een aantal verenigingen onze kaders voor het dorpsbudget doorgestuurd die
zij dan weer gebruikt hebben voor hun eigen dorp.
Bestuur:
Het bestuur bestond in 2021 uit:
Anton van der Laan
Harold Dolfing
Ineke Arends
Jan Roelof Hoiting
Jan Willem Pepping (tot 8 april)
Ton Reitsma
Gerard van der Scheer
Aad van Grevenbroek

(voorzitter)
(penningmeester)
(secretaris)
(bestuurslid)
(bestuurslid)
(bestuurslid)
(bestuurslid)
(bestuurslid)

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur.
In april heeft Jan Willem Pepping afscheid genomen. Hij zag af van herverkiezing. In de loop van het jaar zijn
Albert de Jong en José Warners mee gaan draaien, we zullen onze leden vragen hun te benoemen tot
bestuurslid. We hebben voornamelijk online vergaderd, dit doen we maandelijks met uitzondering van de
zomermaanden.
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft veel energie gekost van het bestuur. Het komt er
kortweg op neer dat je moet kunnen aantonen dat je een goed bestuur bent. Zo niet dan ben je persoonlijk
aansprakelijk bij misstanden. Dit betekend voor ons dat we nu een handboek hebben waarin we de processen
beschrijven en vaker gaan werken met het vier ogen principe. We gaan gesprekken vaker aan met twee
bestuursleden.
Deze nieuwe wet gaat alle verenigingen aan, we hadden daarom het voornemen dit te behandelen tijdens een
verenigingenoverleg. Ook hier heeft corona roet in het eten gegooid, dit zullen we daarom in 2022 organiseren.
Ook zullen onze statuten moeten worden gewijzigd. Hiervoor is echter een overgangsperiode van vijf jaar.
Omdat onze statuten uit 1953 dateren zullen we hiervoor onze tijd nemen. Het is goed mogelijk dat er meer
gewijzigd moet worden dan alleen aanpassingen i.v.m. de WBTR.
Werkgroepen.
Onder de paraplu van Dorpsbelangen zijn een aantal zelfstandige werkgroepen in onze dorpen actief.
- Werkgroep Sinterklaas intocht.
Deze werkgroep werkt geheel zelfstandig al worden de financiën meegenomen in de jaarlijkse kascontrole van
Dorpsbelangen.
- Werkgroep Watermolen.
Deze werkgroep is momenteel niet actief. Zodra er ontwikkelingen zijn rond de Bronneger Maden zal zij weer
actief worden.
- Werkgroep Natuurparkje Alinghoek.
Deze werkgroep richt zich op het beheer van het parkje aan de Alinghoek. Ook zijn zij verantwoordelijk voor
het ophangen en onderhouden van vele nestkastjes in onze dorpen.
- Werkgroep Perron Bronneger
Deze werkgroep heeft tot doel cultureel erfgoed weer zichtbaar te maken in het landschap te beginnen met
het perron in Bronneger.
- Werkgroep bevrijdingsfeest.
Deze werkgroep valt niet onder de paraplu van Dorpsbelangen maar omdat wij het bevrijdingsfeest
geadopteerd hebben als het drie-dorpen-feest zijn we hierbij sterk betrokken.
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Helaas ging het grote feest in 2020 niet door en ook in 2021 gooide corona roet in het eten. Ondertussen is de
Liberty tour door de inval in Oekraïne ook in 2022 afgelast. Wat wel gelukt is, is de plaatsing van zeven
Stolpersteine (struikelstenen) bij twee adressen in Drouwen. Op deze manier blijven we ons de namen
herinneren van onze toenmalige Joodse inwoners. Ze werden alle zeven vermoord in de tweede wereldoorlog.
Op dit moment onderzoekt de werkgroep de mogelijkheid om een herinneringsboek uit te brengen.
- Dorpskrant
De dorpskrant werkt volledig zelfstandig en niet onder de paraplu van Dorpsbelangen maar is wel een
belangrijk communicatiemiddel voor ons. Zij bieden hun financiën ook jaarlijks aan tijdens de kascontrole.
Naast deze zelfstandige werkgroepen zijn er ook een aantal werkgroepen binnen het bestuur.
- Verkeer en openbare ruimte (Ton en Jan Roelof)
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het behoud van ons verkeerslabel en alle andere zaken die zich op dit
terrein voordoen. Veelal staat verkeersveiligheid hierbij voorop.
- Wandelroutes. (Aad, Jan Roelof en Anton)
Deze werkgroep is ontstaan n.a.v. onze ALV in 2019. Ondertussen zijn er drie wandelroutes uitgezet die in 2022
officieel geopend zullen worden.
- Paasvuur (Aad, Gerard, Jan Roelof en Harold)
Het is de bedoeling van het Paasvuur een jaarlijks evenement te maken waar inwoners uit alle drie dorpen
elkaar kunnen ontmoeten.
- Nieuwe inwoners (Jan Roelof, Aad en Harold)
Al onze nieuwe inwoners krijgen een bezoekje waarbij we ze welkom heten en wegwijs maken in onze dorpen.
Tot slot een persoonlijke noot:
Ik noemde 2020 in het jaarverslag een bizar jaar. Misschien was 2021 nog wel bizarder. Ondanks de
omstandigheden heeft Dorpsbelangen goed kunnen doorwerken. Doordat de leuke dingen als het
volleybaltoernooi, Palmpasen en alle andere leuke activiteiten niet door gingen kwam de nadruk meer te liggen
op belangenbehartiging. We hebben meer bijeenkomsten bijgewoond dan ooit al was dit dan veelal online. Het
trotst ben ik op ons bestuur als er snel geschakeld moet worden. De actie Soep op de Stoep was bijvoorbeeld in
een mum van tijd geregeld.
Na deze actie bent ik supertrots op al onze inwoners. Wij, inwoners van Drouwen, Bronneger en
Bronnegerveen, kunnen ons in bizarre omstandigheden goed redden maar houden ook oog voor elkaar. Ik denk
dat we daar met zijn allen trots op mogen zijn. We leven ons eigen leven maar vergeten onze omgeving niet.
We staan klaar voor elkaar en onze gemeenschap. Ik hoop dat we dit in 2022 op een andere wijze terug kunnen
zien. Als alle verenigingen weer opstarten zijn zij ons, inwoners van onze dorpen, weer hard nodig. Als lid, als
bestuurslid, als vrijwilliger. Ik hoop dat ik in het jaarverslag van 2022 kan melden dat dit gelukt is. Dat we ook
zonder corona oog voor elkaar hebben en oog voor onze omgeving.
Als Dorpsbelangen zullen we ons ervoor blijven inzetten om u daarbij te ondersteunen.
Ineke Arends,
Secretaris Dorpsbelangen DBB.

