Jaarverslag 2019, 2020 en
2021 van de vereniging
Dorpsbelangen Zuidwolde

Van het bestuur
Hierbij ontvangt u de gecombineerde jaarverslagen van de vereniging Dorpsbelangen Zuidwolde
over bovenvermelde jaren.
Door onvoorziene omstandigheden konden de jaarvergaderingen over 2019 en 2020 niet
plaatsvinden.
Om die reden hebben wij gemeend de jaarverslagen samen te bundelen.
De vereniging is opgericht op 23 mei 2006 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 04081887.
Het bestuur bestond in 2019 uit:
Ferdinand Bennink
voorzitter a.i.
Hans Mackor
secretaris
Siep Bos
penningmeester
Jan Willem Bond
lid
Johan Meijer
lid
Gerien Vos
lid
vanaf 1 december 2019
Erwin Eulen
lid
vanaf 1 oktober 2020
Linda Fik
lid
vanaf 1 december 2020

tot 1 december 2019
tot 1 februari 2021

Vanwege een verhuizing buiten Zuidwolde hebben we afscheid moeten nemen van Jan Willem Bond.
Inmiddels hadden wij per 1 december 2019 versterking van het bestuur gekregen in de persoon van
Gerien Vos. Echter begin 2021 is Gerien verhuisd wat weer een vacature opleverde.
Erwin Eulen is per 1 oktober 2020 toegetreden tot het bestuur en ook Linda Fik kwam per 1
december 2020 onze gelederen versterken.
Echter per 1 december 2021 heeft onze voorzitter a.i. Ferdinand Bennink het bestuur verlaten.
Verdere uitbreiding is daarom nog steeds zeer dringend gewenst.

2019, 2020 en 2021 in het kort
Het bestuur komt normaliter jaarlijks elfmaal bijeen voor een bestuursvergadering. Voor zover dat
mogelijk was vergaderden wij fysiek maar ook diverse malen waren we genoodzaakt om digitaal te
vergaderen, wat aanvankelijk nogal onwennig verliep maar later lukte dat beter.
De volgende onderwerpen kwamen in onze vergaderingen onder meer aan de orde:
•
•

Uitdieping van de thema’s uit de dorpsvisie
Aanpassing van de onze website en medio 2019 het introduceren van ons nieuwe logo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesprekken met B & W, de stichting Welzijn de Wolden en de wijkagent
Nieuwsbrieven naar de leden
Subsidieverlening vanuit het Dorpsvisiegeld voor initiatieven en projecten
Uitbreiding van het bestuur
Communicatie via social media
Uitbreiding van het ledenbestand, onder meer toen het kon op de Oranjeavond
Project Aanpassing van de Hoofdstraat Noord / Zuid
Project herinrichting van het Groene Hart
AED’s in de Wolden
Manifestatie Op weg naar 25 jaar De Wolden
De Meule van Wassens
De aanpak van verkeers- en andere knelpunten, onder andere d.m.v. een schouw met de
gemeente
De Fietsbrug over de N48
Het MFA of te wel Het Huus veur Sport en Cultuur.
De toekomstvisie voor De Wolden

De Dorpsvisie.
De dorpsvisie is op heel veel punten nog steeds de leidraad voor veel van onze activiteiten en
werkzaamheden.
Deze dorpsvisie is, zoals bekend, vooral tot stand gekomen naar aanleiding van ongeveer 1000
ingeleverde enquêteformulieren, een aantal bijeenkomsten met de leden van de klankbordgroep,
twee thema-avonden en een onderzoek onder de jeugd.
Bij het aanbieden van de dorpsvisie aan de gemeente ontving Dorpsbelangen een bedrag van ruim €
31.000 voor het ondersteunen van initiatieven en projecten in het dorp.
Om een beeld te schetsen waar dit geld tot dusver aan is besteed, hieronder een opsomming van
projecten en onderwerpen die de afgelopen jaren een bijdrage hebben ontvangen:
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Speeltuin Beatrixplantsoen
Ponyclub Zuidwolde
De Meule van Wassens
Speeltuin/ buurtvereniging Middelveen
Kar-ga-Door voor een geluidsinstallatie
Aanleg perkje in de Bremstraat
Aanschaf meubilair, bloembakken en kiosk- apparatuur voor zwembad de
Waterlelie
De opstart van De Wolden vervoert
Multicultureel beeld door inwoners en statushouders
Aanleg voedselbos op het schoolplein in het Groene Hart
Meetup “Internet of things”
Informatiebijeenkomsten Glasvezel de Wolden voor Zuidwolde
Wandelnetwerk De Wolden Oost door Reco
Buitenkast AED voor de Boerhoorn
Huiskamerfestival
Financiële ondersteuning bij diverse AED-projecten
Aanpassing van museum de Wemme
Buurt- en speelvereniging Het Groene Hart

-

Barak Linde project
Kindertheater project Het raadsel van de steen - Mina Koes

Thema’s
Wellicht ten overvloede, hieronder de thema’s van de dorpsvisie:
• Commerciële bedrijvigheid
• Toerisme en recreatie
• Verkeersveiligheid en infrastructuur
• Leefbaarheid / actief Zuidwolde
• Sport en Sportvoorzieningen
• Woonomgeving en sociale veiligheid
• Woningbehoefte
• Zorg
• Jeugd
Dit zijn thema’s die veelal een langjarige aanpak en uitloop hebben. Over al deze onderwerpen is
tijdens onze vergaderingen vaak gesproken. Er zijn ook op dit moment een aantal zaken gaande.
In onze planning voor 2020 en 2021 hadden wij de aanpak opgenomen om de Dorpsvisie per thema
kritisch te bekijken en, zonder gelijk een hele nieuwe dorpsvisie te maken, nog niet afgeronde
onderwerpen extra aandacht te geven. Ook kijken we steeds naar nieuwe, actuele aandachtspunten.
Momenteel heeft het thema woningbehoefte sterk onze aandacht.
Verder ga ik nog even in op een paar punten, zoals:
Communicatie
De communicatie met onze leden is van groot belang voor ons. Wij willen graag weten wat u
belangrijk vindt! Dat doen we door middel van oproepen in onze nieuwsbrieven en op onze website
en dus steeds meer via de sociale media. U vindt ons zeer frequent op facebook. Ook vinden we
altijd medewerking bij de regionale pers wanneer we iets te vertellen hebben. Bij streekradio de
Wolden zijn wij ook enkele malen geweest om ons “verhaal te vertellen”.
Vooral ook met het oog op de kosten, is het van belang dat we digitaal kunnen communiceren met
onze leden. Vandaar dat we ook nog steeds druk bezig zijn van zoveel mogelijk leden het (juiste)
emailadres in onze administratie te krijgen. Onder meer door de invoering van Glasvezel en door
commerciële acties van diverse providers zijn een aanzienlijk aantal leden van emailadres gewijzigd.
Het doorgeven van deze wijziging aan ons blijkt vaak niet te gebeuren, wat ons nogal wat speurwerk
kost. Wij blijven overigens met leden zonder emailadres, bewust ook “op papier”communiceren.
Hoofdstraat Noord / Zuid
De onveiligheid van vooral de zwakke weggebruikers op die delen van de Hoofdstraat was een
veelvuldig genoemd onderwerp in de Dorpsvisie. Vanuit die onveiligheid is een werkgroep ontstaan
die zich ging inzetten om op die trajecten de leefbaarheid en de veiligheid tegen het licht te houden
en met verbetervoorstellen te komen. De werkgroep, waar Dorpsbelangen een belangrijke rol in
vervulde, heeft alvorens met de gemeente om de tafel te gaan de beleving van de kwetsbare
weggebruikers getoetst en is met die adviezen daarna naar de gemeente gegaan.
Zoveel mogelijk knelpunten zijn geïnventariseerd en opgenomen in die adviezen.
Duidelijk is wel dat de in het verleden genomen besluiten niet meer aansloten bij de huidige beleving
en de werkelijkheid. Een herbeoordeling van de situatie was dus dringend nodig.
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Er werd door de gemeente enthousiast op het initiatief gereageerd en in de vervolggesprekken zijn
de eerste schetsen op tafel gekomen. Ook werd de aanpassing in de gemeentebegroting
opgenomen.
Er zijn toen enkele presentaties gehouden, onder meer voor de natuurvereniging en de direct
betrokkenen. Ook is er een drukbezochte inloopavond gehouden.
Om regelmatig op de hoogte te blijven werd er een website geopend die regelmatig werd ververst.
Het project is opgeleverd waarbij zeker de goede samenwerking met de uitvoeder moet worden
benoemd. Dat die daar ook zo over dacht blijkt wel uit het aanbieden van een mooie bank op de
hoek Burgemeester Tonckensstraat / Hoofdstraat.
AED’s in de Zuidwolde.
Al ruim voordat landelijk hier ook alle aandacht op werd gevestigd, besloten we als Dorpsbelangen
hier expliciet aandacht voor te vragen. In onze nieuwsbrieven en via facebook brachten wij dit
onderwerp ter sprake. Ook zorgden we ervoor dat de AED in de Boerhoorn “naar buiten ging” en
zodoende 24 uur per dag beschikbaar werd. Verder hebben we diverse buurt initiatieven financieel
en met adviezen ondersteund. Zoals de situatie er nu uitziet lijkt het er op dat Zuidwolde vrijwel op
alle plaatsen snel bereikbaar is met de AED-apparatuur. Wel dringen wij er met nadruk op aan om
alle AED’s aan te melden op de website van HartslagNu. Momenteel zijn wij in gesprek met de
ondernemersvereniging in ons dorp om hier, mogelijk in een gezamenlijke aanpak, weer de nodige
aandacht op te vestigen.
Samen op weg naar 25 jaar de Wolden.
Al zo lang De Wolden bestaat worden er door de inwoners allerlei initiatieven in het leven geroepen
en successen bereikt. Om te laten zien wat De Wolden te bieden heeft werd jong en oud uitgenodigd
om mee te doen aan een viertal interessante fietstochten. Op 4 zaterdagen in mei en juni in 2020
kon men de fietsroutes, langs bijzondere plekken en bedrijven volgen. Op 11 mei dat jaar vond de
start in Zuidwolde plaats. In ons dorp voerde de route onder meer, vanaf de Wemme, langs de
Meule, de winkels in Hoofdstraat, het gemeentehuis, zwembad de Waterlelie en de Mina Koes
locatie bij het Zwarte gat.
Daarna ging de route naar Alteveer-Kerkenveld, Drogteropslagen en Linde, om weer te eindigen bij
de museum boerderij. Onder leiding van de gemeente hebben de diverse belangenverenigingen per
dorp de organisatie op zich genomen. De daarop volgende drie zaterdagen werden de andere
“hoeken”van De Wolden bezocht. De routes zijn overigens in een handzaam boekje opgenomen en
uiteraard nog steeds te rijden.
Het Huus veur Sport en Cultuur.
Al vanaf het allereerste begin zijn wij onderdeel geweest van de plannen tot de bouw van de
multifunctionele accommodatie die inmiddels Het Huus veur Sport en Cultuur heet. Wij hebben
steeds onze ideeën ingebracht en daar waar we dat nodig vonden voorstellen gedaan. Inmiddels
heeft dat geleid tot de plannen die we in onze laatste nieuwsbrief hebben getoond. Zoals het er nu
uitziet zal in de loop van 2023 de opening kunnen plaatsvinden en zijn we als De Wolden, maar zeker
ook als Zuidwolde, een prachtige accommodatie rijker.
Fietsbrug over de N48.
Al jaren is deze oversteek een punt van zorg. Alhoewel het viaduct over de N48 zich niet op ons
“werkgebied” bevindt, is dit altijd al een onderwerp dat ons erg aanspreekt. Vooral als je je realiseert
dat het overgrote deel van de scholieren, een belangrijke groep van de weggebruikers, allemaal
woonachtig zijn in Zuidwolde.
Toen Plaatselijk Belang Linde ons benaderde hebben wij direct de actieve samenwerking opgezocht.
Die liep uitstekend en ook vandaag de dag trekken we schouder aan schouder op bij het tot stand
komen van dit belangrijke project. De gezamenlijk opgestelde petitie was daar ook een mooi
voorbeeld van.
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Uitbreiding van het bestuur
Het aantal bestuursleden daalde aan het eind van het afgelopen jaar naar 4 personen. Dat was voor
ons het absoluut minimale aantal. Pogingen om tot uitbreiding van het bestuur te komen verlopen
moeizaam. Toch is het noodzakelijk. Vooral ook omdat we proberen de onderwerpen te verdelen
zodat niet iedereen tegelijkertijd met van alles bezig is. Veelal worden thema’s per tandem
aangepakt. Wij zijn daarom blij dat Erwin Eulen en Lida Fik in het bestuur zijn gekomen. Dat heeft
het aantal weer op vijf en tevens verjonging met zich meegebracht. Maar we blijven op zoek!
Dit was in grote lijnen, waar we deze afgelopen jaren mee bezig waren en veel al nog mee bezig zijn.
Hebt u in het algemeen iets mede te delen: vertel het ons! Vragen: stel ze ons!
Onze gegevens staan op de website en uiteraard mag het ook via info@dorpsbelangenzuidwolde.nl
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