
Nieuwjaarstoespraak 2020 
 
Welkom allen. Met een bijeenkomst als deze blijkt maar weer hoe actief en betrokken De 
Wolden is. Zoveel gezichten hier. Inwoners die elkaar opzoeken en van alles ondernemen. 
We zijn een actieve gemeenschap. Die betrokkenheid zit denk ik in ons DNA. Ook dit jaar heb 
ik zoveel geweldige initiatieven bij jullie, onze inwoners, gezien dat hier een trotse 
burgemeester staat. Denk alleen maar aan Serious Request. We hebben ons goed op de 
kaart gezet met een perfecte sfeer en een groot aantal acties. 
 
Voor ik verder ga wil ik eerst nog een paar mensen speciaal welkom heten: onze nieuwe 
inwoners, de genomineerden voor het Raspaard en de Politiekids….. 
 
Jullie zullen wel denken wat doen die hier dan?? Nou het is uitkijken geblazen. Want sinds 
juni 2019 telt onze gemeente twaalf gediplomeerde politiekids. Onder aanvoering van 
wijkagente Albertje Lensen, jongerenwerker Dieuwertje Jansen en schoolmaatschappelijk 
werker Lucie van Zanten zijn de kinderen tot Politiekid beëdigd.  
 
Mag ik jullie vragen om naar voren te komen.  
En mag ik jullie wat vragen: 

- Waarom ben je politiekid geworden? 
- Wat hebben jullie geleerd? 
- Hoe lang duurde de opleiding? 

 
Dank je wel dat jullie hier zijn. En dames en heren, denk er om! Want ik heb gehoord dat 
jullie (de Politiekids) straks nog bonnen gaan uitdelen.  Veel succes straks. 
 
Actief en betrokken zijn ook onze hulpdiensten. Petje af voor de mannen en vrouwen die 
dag en nacht voor ons klaar staan. Bij hoogte- en dieptepunten kun je op ze rekenen. Oud en 
nieuw stonden ze paraat. Gelukkig zijn de dagen zonder noemenswaardige incidenten 
verlopen. Onze hulpdiensten kom je overal tegen, ze hebben deze dagen hulp geboden bij 
de buurtgemeenten. 
 
De hulpdiensten stonden klaar toen de koning en de koningin langskwamen. Maar ook toen 
Ruinerwold in het nieuws kwam. Dit prachtige dorp, wat in oktober werd opgeschrikt door 
een onvoorstelbaar en onwaarschijnlijk verhaal. Door gezamenlijk op te trekken met alle 
diensten is er hulp geboden aan dit gezin en de buurt. Ik wil de inwoners complimenteren 
met de veerkracht van het dorp. Opeens staat de hele wereld even op z’n kop  maar gelukkig 
blijven ze in Ruinerwold       nuchtere Drenten    en heeft het levendige verenigingsleven en 
het gezamenlijk vieren van hoogtijdagen hier niet onder geleden. Zoals bij het kerstrondje, 
waarbij de inwoners …….. Ruinerwold in een ander licht hebben gezet. 
 



Hulpverleners verdienen onze waardering. Ik wil de hulpverleners daarom heel hartelijk 
bedanken! 
 
Ook dit jaar bent u hier naar toe gekomen onder het lokgeroep van onze 
Midwinterhoornblazers. Zij zijn niet alleen hier bekend maar tegenwoordig genieten ze al 
landelijke bekendheid, zo stonden ze afgelopen weekend in de Trouw. 
Afgelopen weken stonden ze langs georganiseerde wandelroutes om de wandelaars te 
verrassen met mooie, glooiende tonen. Zij zijn een vooraankondiging van licht: de dagen 
zullen weer lengen! 
 
U weet inmiddels denk ik wel, dat we onze nieuwjaarsbijeenkomst graag opluisteren met 
muziek. Dit jaar is het Flows On.  Dit zijn geen talenten uit De Wolden maar uit regio Zwolle. 
Graag een hartelijk applaus voor Monique en Bas. We gaan er vanavond natuurlijk meer van 
horen! 
 
Nu kijk ik eerst graag met u terug op hoogtepunten van afgelopen jaar en daarna vooruit 
naar 2020. Zoals ik al begon zijn we een actief en ondernemende gemeente. Dat blijkt ook 
wel uit deze terugblik. 
 
Terugblik 
Koningspaar 
Wat hadden we een mooie dag toen het Koningspaar op streekbezoek naar Drenthe kwam. 
In Veeningen was vrijwel het hele dorp uitgelopen om het Koningspaar te verwelkomen. 
Waar een klein dorp groot in kan zijn. Deze inwoners creëren samen het ‘wij-gevoel’ voor 
een veilig en gezellig dorp met mooie voorzieningen. Veeningen is zo’n beetje de bakermat 
van initiatiefrijk De Wolden. Het koningspaar sprak hierover met enkele vrijwilligers.  
 
EK Young Riders 
Wat een mooi evenement was dat. Het EK Young Riders. Jarenlang is hier naar toegeleefd. 
Maar in 2019 was het dan zover. Door jarenlange inzet van de organisatie en vrijwilligers 
heeft CH de Wolden het evenement toegekend gekregen. Een geweldig resultaat! Na een 
spectaculaire openingsmiddag op zondag 7 juli begon de dag erna het springtoernooi voor 
jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Het gratis evenement, dat alleen mogelijk is door de inzet 
van al die honderden vrijwilligers, is druk bezocht en heeft voor veel exposure gezorgd voor 
De Wolden. Een groot compliment naar al die vrijwilligers die 3 weken lang in touw zijn 
geweest! 
 
Op weg naar 25 jaar de Wolden: 4 fietstochten (Initiatiefrijk) 
Nog zo’n mooi evenement.  Al zo lang De Wolden bestaat, en dat is 22 jaar, worden er door 
inwoners allerlei initiatieven in het leven geroepen en vele successen bereikt. Om hen te 
bedanken en anderen te laten zien wat De Wolden te bieden heeft, is door inwoners uit 



verschillende dorpen vier fietsroutes uitgezet. 4 zaterdagen op een rij hadden we mooi 
weer! Iedere keer fietsten ruim 150 mensen mee. En waar ik nog het meest trots op ben is 
op al die dorpsbewoners die dit mogelijk hebben gemaakt. De routes zijn nu nog steeds te 
gebruiken. Zo gaan we samen op weg naar 25 jaar De Wolden en gaan we dat samen groots 
vieren. 
 
AED / Burgerhulpverleners 
Op andere vlakken waren we ook actief. Zo is er een actie uitgezet om meer 
burgerhulpverleners te krijgen in De Wolden. Met medewerking van inwoners zijn er drie 
prachtige filmpjes gemaakt met de oproep om burgerhulpverlener te worden. Daarnaast is 
gevraagd om bestaande AED’s op plekken te hangen die 24/7 bereikbaar zijn. Beide is 
gelukt! Dank! 
 
Dialoogavonden  
We hebben ook een actieve en ondernemende raad. Een raad die luistert naar De 
Woldenaar. Dit gaat onder andere via dialoogavonden. We hebben 3 druk bezochte avonden 
gehad. Mooie co-creaties zijn hier uit voortgekomen, denk hierbij aan het grondstoffen 
beleidsplan. En zo wil de gemeente ook samen met de inwoners tot een nieuw gemeentelijk 
vervoersplan komen. 
 
De boeren kregen veel aandacht tijdens de raadsvergadering. Zo zagen we opeens een grote 
tractor op de Hoofdstraat richting het gemeentehuis komen tijdens de Begroting 2020. Dat 
de raad oog en oor heeft voor de boeren bleek wel uit het aannemen van de voorstellen 
voor een transitiefonds en over Natura 2000. 
 
Ondernemers  
Ze zijn het helaas niet geworden maar Ludo Tissingh en zijn onderneming AerSMASH XL 
hebben een mooie nominatie als starter van het jaar in de regio Zwolle. De ondernemer uit 
de Wijk verdient deze nominatie met zijn revolutionaire AerSMASH luchtreiniger. Een mooie 
opsteker voor ze! De ondernemersprijs wordt georganiseerd door stichting Metropool Regio 
Zwolle. 
 
Schoonste winkelgebied kleine gemeente de Wijk  
Ook een mooie opsteker dit jaar was de prijs voor het schoonste winkelgebied. Van de totaal 
380 winkelgebieden was het winkelgebied in de Wijk het schoonst. De actieve en betrokken 
gemeenschap houdt samen het gebied schoon en dat is al jaren. Vorig jaar zat de Wijk ook al 
in de top tien. Maar nu gingen ze er met de hoofdprijs vandoor. Zo zie je maar waar 
gemeenschapszin toe kan leiden. 
 
Oudste inwoner in Drenthe 



Het is goed toeven in De Wolden. Maar dat weet u natuurlijk al lang. Toen ik hier in De 
Wolden begon hadden we 2 inwoners van 100 jaar en ouder. Dit jaar worden bij leven en 
welzijn 15 personen 100 jaar of ouder.  
De oudste inwoner van Drenthe woont ook bij ons. Dat is Bets Cole uit Zuidwolde. Zij is op 23 
september 107 geworden. 
 
Sowieso gaat het goed met het aantal inwoners, want we groeien maar door. We zitten nu al 
op 24.331 inwoners. Een groei van ruim 221 inwoners.  
 
Wat brengt ons dit jaar. Wat gaan we ondernemen. Nou heel wat.  
 
75 jaar vrijheid 
Zo herdenken we in 2020 het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, alweer 75 jaar 
geleden. Het is belangrijk om hier bij stil te staan. We vieren dat we sindsdien weer in 
vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. 
Als gemeente willen we verhalen brengen en ophalen. Zodat ze niet verloren gaan. Dit doen 
we samen met de inwoners.  En dit gaat lukken want heel veel inwoners zijn druk bezig met 
diverse activiteiten hiervoor. Zo wordt de final Push weer georganiseerd. Het bevrijdingsvuur 
wordt in Wageningen opgehaald en binnengebracht in de Wijk. Vanuit daar wordt het door 
verschillende loopgroepen verspreid naar de dorpen. Ook zijn er diverse tentoonstellingen. 
Kortom een en al activiteit! 
 
Centrumplan Ruinen 
Activiteiten zijn er ook genoeg in Ruinen. De laatste fase is aangebroken voor het 
omvangrijke Centrumplan Ruinen. Het plan loopt al enkele jaren. Wat is er al veel gebeurd. 
De muziekkoepel is weg, het oude gemeentehuis heeft een metamorfose ondergaan, er is 
een winkel- en appartementencomplex op de plek van de oude SNS-bank. En nu nog de 
herinrichting van het grote parkeerterrein. De Brink vaart er wel bij! 
 
Fietspaden 
In de terugblik had ik het al over de 4 fietsroutes die uitgezet zijn. Vele km fietspad ligt er in 
onze gemeente. Het afgelopen jaar zijn er zo’n 20 km aan fietspaden bijgekomen en ook dit 
jaar worden er weer fietspaden gerealiseerd.  
 
Initiatiefrijk 
Wist u dat er de afgelopen jaren al meer dan 100 initiatieven ontplooid in onze mooie 
gemeente? En we blijven hier mee doorgaan. Want al die projecten, van groot tot klein, 
dragen bij aan de leefbaarheid van de dorpen. Velen van de initiatieven komen voort uit de 
dorpsvisies. En deze vormen een basis voor de nieuwe toekomstvisie voor De Wolden. Als 
gemeente willen we samen met inwoners kijken hoe wij de toekomst vorm willen geven. 
Hoe willen we dat onze gemeente er uit ziet als onze kinderen zo oud zijn als wij nu. En wat 
hebben we nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dit jaar zult u hier nog meer over horen. We 



willen weten hoe u hier over denkt, welke beelden u hier bij heeft en wat belangrijk is. Deze 
input is ook weer belangrijk voor de omgevingswet die, zoals het nu lijkt, in 2021 ingaat.  
 
MFA 
Dit jaar gaan we door met de voorbereidingen voor de nieuwe Multifunctionele 
accommodatie in Zuidwolde. Zoals u aan het plaatje ziet,  is er wel vernieuwing nodig.  
 
Als de raad aan het eind van het eerste kwartaal financieel akkoord geeft dan gaan we 
opzoek naar een passende architect voor onze gemeente. En wordt er veel werk verricht 
achter de schermen om het nieuwe MFA steeds meer handen en voeten te geven.  
 
Duurzaamheid 
Vorig jaar is het Klimaatakkoord ondertekend door het kabinet. Nu zij ook wij als gemeente 
aan zet. Het is aan ons, met al onze partners, de taak om te kijken hoe wij onze regio kunnen 
verduurzamen. Hoe zorgen wij ervoor dat we een CO2-reductie realiseren van tenminste 
49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Het is geen gemakkelijke opgave. Het is 
ingewikkeld om bij elkaar te brengen wat noodzakelijk is, wat de wensen zijn en hoe we deze 
twee bij elkaar kunnen laten komen en een zorgvuldige afweging in kunnen maken.  
 
 
 
Dementie 
Deze avond is anders dan anders. Om te beginnen al met de Politiekids. Maar nu is mij ook 
nog verzocht om het woord te geven aan Frans van Dorst van Alzheimer Drenthe. Die heeft 
iets belangrijks te vertellen….. 
 
Dankjewel Frans voor dit certificaat. Wat een plezierige verrassing. Ik wil toch maar weer 
benadrukken dat we alleen dit certificaat hebben kunnen krijgen door de betrokkenheid van 
zoveel instanties, inwoners, ondernemers, en professionals. Wat mooi dat er zoveel 
activiteiten voor mantelzorgers en mensen met dementie in De Wolden plaatsvinden. 
Nogmaals iedereen bedankt! 
 
Mina Koes 
En dan Mina Koes. Wie kent haar niet. Mina Koes is in Zuidwolde en omstreken een begrip 
geworden. In mei 1881 werd ze dood gevonden bij veenplas Het Zwarte Gat.  
In de zomer van 2020,  wordt het verhaal van Mina Koes als openluchtvoorstelling 
opgevoerd.  Na al die geweldige evenementen van het afgelopen jaar, staat er nu dus al een 
groots evenement voor 2020 klaar. Een activiteit waar weer veel vrijwilligers betrokken bij 
zijn.  
 
Raspaard 2019 



En dan ter afsluiting nog een feestelijke aangelegenheid. Wie krijgt het Raspaard. We 
hebben weer verschillende initiatieven binnen gekregen. Ze waren van hoge kwaliteit dus de 
commissie had een zware dobber om een keuze te maken. 
 
Na lang beraad hebben we gekozen voor….. Internationaal eetcafé Ruinen 
 
Dit initiatief bestaat nu een kleine 2 jaar.  In het Neie Punt in Ruinen wordt 1x per maand 
gekookt door 4 Syrische dames. Zij maken ieder een gerecht, waar zij ook zelf de 
boodschappen voor doen. Inwoners uit Ruinen en omstreken komen af op dit maandelijks 
exotisch eetfestijn. Volgens de deelnemers is het altijd verrassend en heel lekker. Alma van 
Laarhoven coördineert dit allemaal.  
Het mooie van dit initiatief is dat de Syrische vrouwen zo een eigen plek hebben gecreëerd 
in het dorp.  
 
Afsluiting 
Na deze feestelijke uitreiking wil ik graag met u proosten op dit nieuwe jaar. Voor 2020 staan 
er genoeg uitdagingen op stapel voor zowel het gemeentebestuur als voor u. Alleen samen 
kunnen we van 2020 een geslaagd jaar maken waarin we weer mooie zaken met elkaar 
beleven en delen. Samen maken we er weer een actief en betrokken jaar van! Proost!  


