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Er gingen al stemmen op om Initiatiefrijk De Wolden
structureel op de gemeentebegroting te zetten, vooral
omdat het zo’n doorslaand succes is. Vele vrijwilligers
in alle dorpen zijn al in beweging gekomen en niet voor
niets. Alle projecten, van groot tot klein, dragen bij aan
de leefbaarheid van die dorpen.

SAAMHORIGHEID
In de afgelopen jaren
is gebleken dat het
saamhorigheidsgevoel toeneemt,
want zij-aan-zij
staken dorpelingen
de handen uit
de mouwen.
Aangestoken door
de buurman werd
de schop ter hand
genomen, gingen ze
huis-aan-huis om
abonnees te werven,
werden vergaderingen bijgewoond, soep gekookt voor
het klussen en feestjes gevierd.

dit boek te lezen is. Het kan gaan om een paar honderd
euro voor een obstaclerun in Echten en wandelpaden
in Drogteropslagen, een paar duizend euro voor
een multicultureel kunstwerk in Zuidwolde en een
pumptrackbaan in Fort, tot het maximale beschikbare
bedrag van honderdduizend euro voor de Meule van
Wassens in Zuidwolde en een nieuw zwembassin in
Ruinen. Het zijn allemaal projecten die er toe doen voor
het dorp, die draagvlak
hebben en de toekomst
weer ietsje mooier
maken. Het fonds
bewijst dat de dorpen in
gemeente De Wolden
heel goed voor zichzelf
kunnen zorgen en
opkomen.

Dat de gemeente een steentje bij
mag dragen aan de activiteiten
in de dorpen en het initiatief
ook in de dorpen laat, is in De
Wolden inmiddels een
vanzelfsprekendheid geworden

HONDERD UNIEKE
INITIATIEFRIJKE PROJECTEN
Het mag gerust een unieke mijlpaal genoemd worden: het honderdste project dat subsidie
toegekend kreeg uit de pot van Initiatiefrijk De Wolden. In 2016 werd het fonds in het
leven geroepen om alle dorpen de kans te geven hun eigen plannen, waarvan velen
genoemd staan in de dorpsvisies, uit te voeren. Het vorig jaar aangetreden nieuwe college
van B & W besloot nog eens één miljoen euro beschikbaar te stellen tot en met 2021.
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Dat er af en toe ook
projecten voor subsidie
worden ingediend die
het niet redden of dat
sommige projecten uiteindelijk niet helemaal goed uit
de verf komen, is niet zo vreemd. Het zijn niet alleen
hosanna-verhalen, daarover ook meer in dit boekje.

De gemeente viert die feestjes graag mee, in de
wetenschap dat met het beschikbaar gestelde geld uit
Initiatiefrijk De Wolden projecten vanuit de bevolking
zelf worden gerealiseerd, maar dat ook geld met geld
gemaakt wordt. Andere fondsen worden over de streep
getrokken, ondernemers dragen hun steentje bij en met
zelfwerkzaamheid wordt veel geld verdiend.

VAN KLEIN TOT GROOT
Het mooie van Initiatiefrijk De Wolden is bovendien
dat projecten van klein tot groot profiteren, zoals ook in
100 UNIEKE PROJECTEN
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Sjoerd Reinstra uit Zuidwolde is met
zijn hoed voorzitter en een van de
kartrekkers van het project.

Initiatiefrijk De Wolden kan sinds de oprichting rekenen
op de unanieme steun van de politiek. De gemeenteraad
en het college zijn zonder uitzondering positief over
dit fonds, dat er in alle dorpen voor heeft gezorgd dat
ideeënbussen overstromen. “De hele gemeenteraad
staat er achter, al worden er best wel vragen over
bepaalde projecten gesteld’, zegt burgemeester
Roger de Groot. “Maar dat is ook de taak van de raad.”
Als portefeuillehouder ziet hij dat Initiatiefrijk De Wolden
een vaste waarde is geworden in de gemeente. “Ik ben dan
wel verantwoordelijk en dat is mooi om te doen, maar als
het op de inhoud aankomt, dan
worden de wethouders er nauw
bij betrokken. Dat maakt het een
fonds van ons allemaal.”
LAATSTE ZETJE
Wethouder Mirjam Pauwels ziet bijdragen
uit het fonds ook als een vorm van
waardering. “Vaak is het ook het laatste
zetje dat een project nodig heeft en het
brengt meer dynamiek in een dorp.” Pauwels
ziet dat projecten langskomen, die vanuit
de gemeente niet zo snel opgekomen
zouden zijn. “Kijk maar naar het Familiepad
in Koekange, er was in het dorp heel erg

IDEEËNBUSSEN
STROMEN OVER
“Initiatiefrijk De Wolden is van ons allemaal.”
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Zo’n mooi project is stichting De Hooge Hoed, waar
ruim 62.000 euro voor beschikbaar is, mits ook andere
fondsen over de brug komen. Wethouder Jan van ’t Zand
juicht dit particulier initiatief toe: “Het biedt eenzame
mensen de mogelijkheid om naar een plek te gaan,
waar ze creatief bezig gaan met bijvoorbeeld ambacht
en cultuur en waar ze andere mensen ontmoeten”,
legt Van ’t Zand uit. “Het is ook goed dat het geen
project van de gemeente is, mensen haken eerder aan
als het particulier is. Dan is er meer enthousiasme en
betrokkenheid”, weet hij uit ervaring.

behoefte om een veilige aansluiting te creëren. Vanuit
de gemeente waren al snel de nodige criteria in beeld
gekomen en moet je maar zien of het er was gekomen.”
De wethouder stelt vast dat Initiatiefrijk De Wolden
mooi aansluit bij ‘het ritme van de inwoners’.

om projecten in hun
eigen leefomgeving,
dichtbij huis waar groot
draagvlak voor is.” Dat
ze nu als wethouder in
plaats van als raadslid
met Initiatiefrijk De
Wolden bezig is,
betekent onder meer
dat ze nu een stem in het
kapittel heeft. “Ik krijg
wel projecten onder
ogen waar te weinig
draagvlak voor is. Als
het aan de voorwaarden
voldoet, moet het goed
zijn. Maar natuurlijk gaat
er wel eens iets fout. Als
je altijd op safe speelt,
gebeurt er ook niets. Er
mág ook best eens iets
fout gaan, dan kun je
daar voor de volgende
keer weer van leren. Hoe
strakker je alles vastlegt, hoe minder fouten er misschien
gemaakt worden. Maar dat werpt ook weer barrières op
voor initiatiefnemers en dat is zeker niet de bedoeling.”
Hempen noemt het knap van dorpen die grote projecten
oppakken en ziet dat het werkt. “Ze halen de kracht,
kennis en kunde uit het dorp, zij weten de weg.”

HOOGE HOED

GOED GEHOLPEN

Volgens De Groot is het geweldig dat er zoveel moois
in de gemeente ontstaat. “Met die ene euro creëren ze
er vier tot soms wel vijf, omdat ze ook andere fondsen
moeten binnen halen en zelf aan de slag moeten.”

Burgemeester De Groot heeft gemerkt dat
initiatiefnemers tevreden zijn over de medewerking
van de gemeente. “Ik hoorde van de mensen van de
schaapskooi in Ruinen dat ze vonden dat de drempel

EIGEN LEEFOMGEVING
Volgens de nieuwbakken wethouder Gerrie Hempen is
Initiatiefrijk De Wolden heel laagdrempelig, een fonds
waar de dorpen gemakkelijk terecht kunnen. “Het gaat
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bij de gemeente laag was en dat ze goed geholpen
zijn. Binnen een paar maanden hadden ze het geld ook
beschikbaar.” Tot en met 2021 is nog een miljoen euro
beschikbaar en De Groot constateert dat het alweer
erg hard gaat. De suggestie die vanuit de raad werd
gedaan om structureel een bedrag op de begroting te
zetten, kan niet waargemaakt worden. “We willen het
graag flexibel houden en kunnen niet eindeloos een
miljoen uit de begroting halen. Het geld komt uit de
verschillende programma’s en veel geld ligt daar al vast.
Veel gemeenten zijn bezig met wijk- of dorpsbegrotingen,
maar zolang wij dit hebben, is dat bij ons niet nodig.”
9

Eenmaal in de zes weken wordt een activiteit met kinderen
van de dagopvang gehouden, zoals hier in mei 2017.

Vrijwilligster
Ina Mannes maakte
zelf heel veel spellen
met kaartjes.

Oudere inwoners van Ruinerwold die
gezelligheid en aanspraak zoeken,
kunnen iedere maandagmorgen
terecht bij de Buurtkamer Ruinerwold.
In dorpshuis De Buddingehof wordt
onder leiding van vrijwilligers een
gevarieerd programma geboden.
“We nemen met een kop koffie de week
met ze door, doen aan geheugentraining
en zingen liedjes uit de oude doos”,
geeft vrijwilligster Ina Mannes aan.
Vanuit Initiatiefrijk De Wolden kwam in augustus 2015
een mooi bedrag binnen om de Buurtkamer vorm te
geven. De wekelijkse activiteit valt onder Zorggroep
Noorderboog, maar in Ruinerwold zijn het de vrijwilligers
die de boel regelen. “Laatst kwam er weer wat geld
binnen van de Diaconie en van de Vrouwen van Nu,
daar hebben we veel spellen voor kunnen kopen.
Het gaat hier van mond-tot-mond.”

KAARTJES

BUURTKAMER RUINERWOLD
GROEIT GESTAAG DOOR
10
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Mannes maakt zelf ook spellen met zelfgemaakte
kaartjes, helemaal toegespitst op de deelnemers. Ze
maakte mee dat iemand de kaartjes niet goed kon lezen.
“Toen heb ik nieuwe kaartjes gemaakt met grotere
letters.” De groei zit goed in de Buurtkamer Ruinerwold,
want de maandagmorgen zit inmiddels aardig vol met elf
deelnemers. “Er wordt wel om een extra ochtend in de
week gevraagd, maar daar moet je wel vrijwilligers voor
BUURTKAMER RUINERWOLD

hebben.” Mensen die niet zelfstandig naar het dorpshuis
kunnen komen, worden gewoon opgehaald van huis en
aan het eind van de ochtend ook weer thuisgebracht.
Daar is dan weer een vrijwillige chauffeur voor
beschikbaar.

MANNEN
Eenmaal in de zes weken wordt een activiteit ontplooid
met kinderen van de dagopvang. Dan worden
bijvoorbeeld gezamenlijk liedjes gezongen of spelletjes
gedaan. Wensen hebben ze ook nog wel in Ruinerwold.
“De deelnemers zijn allemaal enthousiast en kijken de
hele week uit naar de maandagmorgen, maar er mogen
wel wat mannen bij. We hebben alleen maar vrouwen”,
zegt Mannes vol onbegrip. “Onlangs was er wel een man;
die is drie keer geweest, was enthousiast, maar is er
toch weer afgegaan omdat er alleen maar dames
aanwezig waren.”
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In Ansen weten ze Initiatiefrijk
De Wolden wel te vinden. In de vier
jaar dat het fonds (de subsidieregeling)
bestaat, werd er meerdere malen een
beroep op gedaan. In bijna alle gevallen
stond daarin duurzaamheid centraal.
Niet zo gek in een dorp dat binnen tien
jaar energieneutraal wil zijn en waar de
coöperatie energieKansen de aandacht
van binnen en buiten de gemeente trekt.
Het verhaal van ‘Ansen Veilig, da’s mooi’ kreeg
in februari van dit jaar een afronding met de
ingebruikname van de nieuwe straatverlichting.
In de dorpskern en een deel van de wegen daar
net buiten, werden de oude straatlantaarns
vervangen door een modern model, duurzaam
voorzien van led-verlichting. Bijzonderheid daarbij
is dat de lichtsterkte aangepast wordt aan de
tijden van de dag; dus in de nachtelijke uren slechts
weinig lichtschijnsel. Ook mooi: de inwoners van
het actieve dorp mocht zelf kiezen hoe het eruit
kwam te zien, naar aanleiding van meerdere
inloopavonden.

DE DUURZAME TOER
VAN ANSEN
12

De plannen voor ‘Ansen duurzaam veilig,
da’s mooi’ kwamen vanuit de eigen
bevolking. Ook de jeugd dacht mee.
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Diezelfde bevolking had daarvoor ook al meegepraat over de herinrichting van de doorgaande
weg in Ansen, al jaren een bron van ergernis door
de gehaaste automobilisten. Niet alleen Initiatiefrijk
betaalde mee, ook Dorpsbelangen Ansen en de
stichting Ruinen 1865.
13

ENERGIEWIJZER
In de hete zomer van 2018 werd in de dorpskern een
houten kunstwerk onthuld, gemaakt door dorpsgenoot
en kunstenaar Hugo Galama. Deze ‘Aanser Energiewijzer’
geeft aan hoe het gesteld is met de groei van het dorp
naar energieneutraliteit. Het was in feite slechts een
markeringspunt in een lange reeks jaren. Met twee
zonnecentrales op het dak van de grote beheerboerderij
van Het Drents Landschap in Rheebruggen, is Ansen
hard op weg om het eigen dorp helemaal zelf van stroom
te voorzien. Ook in Ansen komt een proefinstallatie
voor slibvergisting. Met dank aan de poep van de eigen
inwoners, is het de bedoeling dat die installatie straks

groen gas voor het eigen dorp produceert. Hierin wordt
samengewerkt met de gemeente en de provincie,
volgens Albert Smand van energieKansen een project
met landelijke potentie.
De energiecoöperatie is sinds 2013 actief. Vanuit
Initiatiefrijk De Wolden werd in het najaar van 2015
een bedrag van dik 23.000 euro beschikbaar gesteld,
daarna ging het in een flinke sprint verder in het dorp.
Niet zozeer dankzij dat geld, al gaf het wel een belangrijke
duw in de goede richting, maar vooral ook door de
enthousiaste groep duurzame inwoners die zich sterk
maken voor een groene toekomst in Ansen.

De onthulling van de
‘Aanser Energiewijzer’ in de
hete zomer van 2018.

Ruinerwold Onderneemt,
de Ondernemersvereniging in het
perendorp, wilde nieuwe feestverlichting.
Die kwam er mede met een bijdrage
van Initiatiefrijk De Wolden en werd
in januari 2018 in de stromende regen
officieel in gebruik genomen.

14
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De vrijwilligers van Glasvezel De Wolden (GDW) zijn de ambassadeurs die onmisbaar
zijn gebleken in de afgelopen vier jaar. Dat hebben Gerhard Kippers en Floris van Lint
zich stevig in de oren geknoopt, nu het bewonersinitiatief klaar is voor de volgende fase.
“Het gevoel dat Glasvezel De Wolden van ‘ons’ is, díe vrijwilligers zorgden ervoor dat de
abonnees zich aanmeldden”, zegt Floris van Lint stellig.

Glasvezel De Wolden
wordt in Europa met grote
nieuwsgierigheid gevolgd
De bijdrage die GDW in 2016 kreeg van Initiatiefrijk
De Wolden – 82.500 euro – was onmisbaar voor een
goede start. Toen al stond een harde kern van ‘paarse’
vrijwilligers te popelen om informatieavonden te
verzorgen, huis-aan-huis abonnees te werven en om
mensen te woord te staan. Nu bijna alle kabels in de
grond liggen door de hele gemeente De Wolden, is het
tijd om verder te werken aan de uitbouw van het snelste
glasvezelnetwerk van Europa.

FINANCIEEL GEZOND
Met 5.300 verkochte abonnementen is er een goede
basis om als financieel gezond bedrijf een nieuwe slag
te maken. De ambitie om uiteindelijk op zeker 6.500
abonnees uit te komen, staat nog steeds overeind. Na
de aansluiting van de eerste abonnees, dienden zich ook
kinderziektes aan. “Wat ons erg is tegengevallen, is dat
sommige providers op ons netwerk hun dienstverlening
niet voor elkaar hadden”, constateert Kippers.

GLASVEZEL DE WOLDEN
GAAT EEN NIEUWE FASE IN
16
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“Het is ons bewonersinitiatief, dat hebben we zelf
aangelegd, dan is dat zonde”, vult Van Lint aan. “Dat
heeft voor ons ook commerciële gevolgen, want slechte
reviews op social media betekenen voor ons dat minder
abonnementen verkocht worden”, gaat Kippers verder.
De mensen van Glasvezel De Wolden hebben er alles
aan gedaan om deze negatieve tendens om te buigen.
“Wij hebben zelf een helpdesk ingericht en er komen
nieuwe providers op het glasvezelnetwerk beschikbaar.”
Volgens Kippers komt het totaal aantal providers
daarmee op tien, waarvan een aantal speciaal gericht
op bedrijven. De kritiek op de service van de providers
verdient volgens Floris van Lint toch wel enige nuance:
“Het is het klassieke 95/5 -verhaal, want 95% heeft
geen problemen, maar die hoor je verder niet.”

NIEUWSGIERIGHEID
Glasvezel De Wolden wordt in Europa met grote
nieuwsgierigheid gevolgd, zeker nadat het begin 2017
de European Broadband Award wist te winnen.
“Dat heeft dan weer een neveneffect, want wij zijn
verplicht om her en der te komen vertellen over ons
bedrijf. Dit voorjaar moesten we in Berlijn opdraven”,
lacht Van Lint. “Wij worden vaak als voorbeeld genoemd
en als wij komen, dan wordt het verhaal ook realistisch
voor de mensen”, zegt Kippers.
17

Opvallend is dat vooral
in de kleinere dorpen
de eensgezindheid
groot is en inwoners
uit sociaal oogpunt
aansloten, zoals de 95%
in Drogteropslagen.
“Maar zelfs in een dorp
als Zuidwolde, een grijs
gebied waar andere
aanbieders zitten, kwamen
we hoger uit dan verwacht
met 35% aansluitingen”,
geniet Kippers zichtbaar.
En nu alle paarse kabels
gelegd zijn, is het tijd voor
de toekomst: kwalitatief
goede providers, beheeren onderhoud van het
netwerk en letten op
nieuwbouwplannen in de
gemeente.
“We gaan een andere fase
in, zijn een gewoon bedrijf
geworden”, weet Kippers.
“De komende jaren komt
er veel aandacht voor de
vrijwilligers, want er zullen
er best eens wat afhaken
na bijna vijf jaar buffelen.
Wij willen sowieso een
bewonersinitiatief blijven,
dus gaan ook weer op
zoek naar nieuwe mensen”,
besluit Van Lint.
18

De vrijwilligers van Glasvezel De Wolden draven overal op om
hun project onder de aandacht te brengen, ook in winterse
omstandigheden als een cheque wordt overhandigd door de Rabobank.
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Dat projecten die met geld van
Initiatiefrijk De Wolden de indieners ook
boven de pet kunnen groeien, merken
ze in Ruinen. Het project ‘De Poort van
Ruinen’ verkeert in een fase waarin de
initiatiefnemers zich afvragen wat nu
de taak is van het dorp en welke voor
de gemeente. “Wij hebben concrete
plannen, maar om daar verder mee te
kunnen, hebben we echt de gemeente
nodig. Dit kunnen we niet alleen”,
zegt Bertjan Hooijer van de stichting
Promotie Ruinen.
Het project, dat tussentijds al werd omgedoopt
in ‘Welkom in de Heerlyckheid Ruinen’, heeft de
bedoeling om een brug te slaan tussen het dorp
en het Nationaal Park Het Dwingelderveld en
om de parkeerdruk bij het bezoekerscentrum te
verminderen. Natuurliefhebbers moet het makkelijk
gemaakt worden om ook een bezoek aan het dorp
te brengen.
Daarvoor werd al één en ander gerealiseerd, mede
met dank aan de projectleider Charlotte Extercatte.
Niet tastbaar, maar een belangrijke basis: Ruinen
is nu een gastvrijer dorp met een sterk verbeterde
onderlinge samenwerking. Wel tastbaar resultaat
is de eenduidige uitstraling van het dorp, zoals
offline de opvallende houten spandoekframes bij

HOOFDBREKENS ROND
POORT VAN RUINEN
20
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de ingang van het dorp en een vakantiemagazine, en
online een nieuwe bijna allesomvattende website. “En we
hebben de zomerse Brinkavonden natuurlijk nieuw leven
ingeblazen, die hebben nu de naam Brinkfestijn, waarin

de Heerlyckheid Ruinen terugkomt”, noemt Hooijer. De
openluchttoneeluitvoeringen van het verhaal van De
Wilde Wietse in 2018 en Jan van Rune in 2017, trokken
enorm veel publiek en werden zeer gewaardeerd.

“Initiatiefrijk De Wolden is het
paradepaardje van de gemeente en er
zijn hele mooie dingen gerealiseerd,
maar er is een keerzijde...”
22

PARADEPAARDJE
Maar daarmee zijn ze er in Ruinen
niet. “Initiatiefrijk De Wolden is het
paradepaardje van de gemeente en er
zijn hele mooie dingen gerealiseerd, maar
er is een keerzijde. De volgende stap is
het ontwikkelen van het gebied. Daar
heb je adviseurs voor nodig, je moet de
verkeersstromen meenemen en het gebied
INITIATIEFRIJK DE WOLDEN

aanpakken. Het was het plan om van de lap grond hij
Buitencentrum De Poort een mini-Dwingelderveld
te maken. Zo’n project kost zo vier ton, maar als je het
hele gebied aanpakt, ben je een paar miljoen verder.
Wie is dan de eigenaar? Wij denken dat de gemeente
verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de
economische ontwikkeling van een dorp. Dat moet je niet
aan de ondernemers overlaten”, betoogt Hooijer.

VERANTWOORDELIJK
De actieve inwoner van Ruinen geeft aan dat er
plannen klaar liggen, “Gemeente, help ons, geef ons
ondersteuning. Wij kunnen dit er niet even bij doen.
Als je er een stichting of vereniging boven zet, dan zou
DE POORT VAN RUINEN

die verantwoordelijk worden voor de ontwikkeling op
het gebied van de gemeente. Dat is nooit de bedoeling
geweest van Initiatiefrijk De Wolden.” Als voorbeeld
hoe de gemeente ook werkt, wijst Hooijer naar de
ontwikkeling van de Ruinerweg en het Echtensebos.
“Daar heeft de gemeente zelf een projectleider opgezet,
wij vragen eigenlijk hetzelfde. De grens van wat wij
kunnen, is bereikt.” Hooijer vertelt er ook bij dat dit
project binnen Initiatiefrijk De Wolden ook als een soort
experiment werd gezien. “Ons project heeft meerdere
eigenaars en belanghebbenden. Wat nu dreigt te
gebeuren, is dat dezelfde club die ons heeft gestimuleerd,
er de rem opzet nu het groter wordt”, verwijst Hooijer
naar de gemeente.
23

Buurtteam Noord en Zuid.

BUURTTEAMS
KOMEN NAAR DE MENSEN TOE
Bij de start van Initiatiefrijk De Wolden was Riet Muller in 2015 de spil waar alles om
draaide. Het succes van het subsidiefonds legde een niet verwachte druk op het ambtelijk
apparaat, dus ook op Riet Muller. Nu vier jaar later staat ze er niet langer alleen voor:
met André Strijker kreeg ze versterking. Niet alleen voor Initiatiefrijk, maar ook voor de
nieuwe Buurtteams.
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Er zijn er twee, Noord en Zuid, die sinds maart 2018 de
ogen en oren in de samenleving willen zijn. Ze zijn een
onmisbare schakel tussen gemeentehuis en inwoners.
Een Buurtteam bestaat uit vertegenwoordigers van
de gemeente, de politie, Welzijn De Wolden, Actium,
GZ Drenthe en Cosis. De instelling van Initiatiefrijk
De Wolden heeft een grote golf van burger- en
overheidsparticipatie teweeg gebracht en van de
ontstane lijnen kan juist nu geprofiteerd worden. Eigenlijk
wordt er nu meer gesproken over ’werken in netwerken’
dan over burger- en overheidsparticipatie.

eerste evaluatie eraan zit te komen. “In het kader van
vroegsignalering kunnen we de zaken snel bij de kop
pakken. Onze bekendheid komt goed op gang, mensen
weten ons nu al te vinden.”

ONTWIKKELING

OVERLAST

“De gemeenteraad heeft vorig jaar geld beschikbaar
gesteld voor dertig extra uren, zodat we nu het dubbele
aantal beschikbaar hebben”, geeft Muller aan. Zij is
contactfunctionaris voor ‘Zuid’. “Het is veel werk en
er komt nog steeds meer bij. De Buurtteams zijn in
ontwikkeling en we willen meer naar de inwoners toe”,
vult Strijker (‘Noord’) aan. Hij stelt nuchter vast dat
de Buurtteams al veel hebben opgeleverd en dat de

Inwoners met vragen, problemen of opmerkingen kunnen
hun Buurtteam benaderen via telefoon of mail. Maar
ook zijn ze welkom in de camper van Welzijn De Wolden,
die door de hele gemeente rijdt en halt houdt. “Het gaat
vaak over overlast, zo’n 80%. Geluidsoverlast of iets
met buren. Laatst meldde zich iemand bij het Buurtteam
omdat die zich zorgen maakte over een buurtbewoner.
Dan zorgen wij ervoor dat de juiste mensen daar mee

ze zijn de ogen en oren
van de samenleving

INITIATIEFRIJK DE WOLDEN

bezig gaan. Vanuit Het Groene Hart in Zuidwolde kregen
we klachten over dealers, voetballende jeugd en groepen
jongeren met auto’s, die niet uit Zuidwolde afkomstig
waren. Dan gaan de wijkbeheerder, de buurtwerker en
de politie er op af. Maar ook het geluid dat de ondergrond
van het evenemententerrein niet goed is en teveel water
vasthoudt. Dat pakken we eveneens op”, geeft Muller
als voorbeelden. “Wij proberen zaken te verbinden en
inwoners te stimuleren om zelf knelpunten of uitdagingen
in hun leefomgeving op te pakken. Wellicht levert het
zelfs een project op voor Initiatiefrijk De Wolden. Vanuit
de school is al planontwikkeling in gang gezet, samen
worden plannen gesmeed , met dorpsbelangen, de
BUURTTEAMS DE WOLDEN

buurtbewoners en collega’s van het gemeentehuis.
De aard van de reacties verschilt niet tussen Noord en
Zuid. “Over containers die een brandgang blokkeren
bijvoorbeeld. Wie moet dat oplossen? Een gesprek is
dan vaak de oplossing”, weet Strijker. Heel belangrijk
is dat het Buurtteam aan de telefoon al de vraag stelt:
‘wat heeft u zelf al ondernomen om tot een oplossing te
komen?’ Muller: “Het probleem moet ook weer niet te
makkelijk op het bordje van het Buurtteam geschoven
worden. Het doel is om samen te werken aan een betere
leef- en woonomgeving, ieder vanuit een eigen rol en
verantwoordelijkheid”. Dit geldt voor de inwoners en
voor de professionals.
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NIET ELK PROJECT
VERANDERT IN GOUD
Met meer dan honderd beloonde projecten wordt Initiatiefrijk De Wolden breeduit
bejubeld in de gemeente. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, want er zijn
ook processen die niet helemaal lopen zoals verwacht.
Over de Poort naar het Dwingelderveld is in maart nog
een stevige evaluatiebijeenkomst gehouden, waarbij
duidelijk een verschil van inzicht boven kwam drijven.
In het dorp Ruinen wilde men een verbinding tot stand
brengen tussen het dorp en het Bezoekerscentrum van
het Dwingelderveld. “Dat was een wens van het dorp en
we zijn er ver in meegegaan, maar het stokte. In Ruinen
wordt nu naar de gemeente gewezen, maar dit was toch
echt een vraag vanuit Ruinen zelf. Het is ook goed voor de
ondernemers”, kijkt wethouder Mirjam Pauwels terug.
Vraag was volgens de wethouder ook wie ‘in the lead’
was. “Vanuit ons perspectief waren dat de inwoners.
Er is veel in geïnvesteerd, moet je het als gemeente
dan overnemen? Dan wordt het weer ons project. Het
gaat erom hoe zich de rol van gemeente en inwoners
tot elkaar verhoudt.” Er wordt in het college van B en W
zeker nog over gesproken.

KWIJTGERAAKT
Riet Muller, adviseur participatie en contactfunctionaris
bij de gemeente voor gebied Zuid, heeft heel wat uren
in ‘de Poort’ gestoken en ziet dat er zeker resultaat is
geboekt. “In Ruinen was de vraag wie het project ging
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dragen. Dorpsbelangen wilde liever niet, toen werd het
de Stichting Promotie Ruinen. Ergens onderweg zijn we
elkaar kwijtgeraakt”, merkt Muller op. Het project voelde
voor de groep als te groot voor een participatieproject,
iets wat ook met het draagvlak te maken had. “Het
aanjagen en begeleiden van grootschalige ontwikkelingen
krijgen wij niet voor elkaar. Er is een projectleider nodig
en een andere werkstructuur”, adviseren ze in Ruinen.

FAILLISSEMENT
Voor Riet Muller komt het mislukken van een project
als Lang Leve Thuis in Zuidwolde niet eens zo hard aan.
“Het is vooral vervelend voor de mensen die via
crowdfunding hebben bijgedragen, die zijn hun geld kwijt.
Wij hebben 12.000 euro beschikbaar gesteld omdat een
respijthuis een mooi initiatief is, zodat mantelzorgers
tot rust kunnen komen. Dat geld was nadrukkelijk
bedoeld voor de promotie van het initiatief en voor de
opleiding van vrijwilligers. Wij hebben daar heel kritisch
naar gekeken, want de organisatie had ook een eigen
businessplan en kon ook een beroep doen op de Wet
maatschappelijke ondersteuning. Het initiatief om het
Respijthuis op te zetten is helaas in de ontwikkeling
blijven steken en heeft geleid tot een faillissement.
INITIATIEFRIJK DE WOLDEN

Het leerpunt bij veel projecten is volgens de noordelijke
contactfunctionaris André Strijker dat vooral nog beter
gekeken moet worden naar de dragers van de initiatieven.
“Die moeten beter in beeld komen, voor het initiatief zelf
is dat ook sterker.” Volgens contactfunctionaris ‘Zuid’
Riet Muller moet soms meer doorgevraagd worden. “We
moeten het doel en het beoogd resultaat helder in beeld
krijgen en er moet verbinding gelegd worden. Dan staan
initiatieven ook sterker bij andere fondsen”, weet Muller.

DORPSBELANGEN
Een ander punt dat nog uitgeplozen moet worden, is
de rol van de verenigingen van dorpsbelangen. “De
bestuurders van de belangenverenigingen zouden
misschien meer als coördinator moeten optreden in een
dorp, regisserend vanuit de dorpsvisies. Dat betekent
niet dat ze een project moeten trekken, daar zijn dan
werkgroepen voor”, denkt Strijker. “Dorpsbelangen
wordt nu soms ‘gedwongen’ om het initiatief van een
werkgroep in te dienen bij Initiatiefrijk De Wolden.
Dit omdat alleen een rechtspersoon kan indienen.
Soms voelt de belangenvereniging (of een andere
organisatie) zich voor het blok gezet, omdat ‘iemand
het moet doen’. Dan zadelt de groep die het initiatief
neemt Dorpsbelangen wel met extra werk op, want het
bestuur moet dan ook verantwoording afleggen over het
verloop van het project en de uitgaven”, vult Muller aan.
Over dit soort vragen moeten we in ieder geval samen
verder praten. Het scheelt al als initiatiefnemers bij het
uitwerken van hun ideeën al direct de belangenvereniging
betrekken, dan ontstaat er meteen al een breder draagvlak. Ook de buurtwerkers van de Stichting Welzijn
kunnen hier een goeie verbindende rol in vervullen.
Volgens Muller is het fijn als elk dorp de Dorpsvisie van
een update voorziet, of in ieder geval een dorpsagenda
heeft. Dan heb je als dorp een document in handen waar
NIET ALLES WORDT GOUD

draagvlak voor is. Op basis daarvan kun je initiatieven in
je dorp bespreken, en prioriteiten stellen.
En dan zijn er nog initiatiefnemers die wel in aanmerking
komen voor een bijdrage uit het fonds, maar de
cofinanciering niet rond konden krijgen. Anderen dachten
met terugwerkende kracht een beroep te kunnen doen
op Initiatiefrijk, maar zo werkt het ook niet. De lijst laat
ook projecten zien die aangehouden worden, omdat er
nog teveel vraagtekens bij geplaatst kunnen worden.
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Veeningen is zo’n beetje de bakermat
van Initiatiefrijk De Wolden. Het was
mede door het aanhoudende
enthousiasme en eigen initiatief vanuit
het dorp dat het Groene Hart er kwam
en dat in het gemeentehuis gefilosofeerd
werd over de oprichting van een fonds
voor dorpsinitiatieven.
Voorzitter Jan Slagter van stichting Dorpshuis
Veeningen noemt Initiatiefrijk De Wolden “een
mooie oplossing voor dergelijke projecten”. “Ik draai
al langere tijd mee in het vrijwilligerswerk. Eerder
was de gedachte bij de mensen vaak dat het toch
niks zou worden, want er was geen geld voor. Ik
heb heel veel mooie ideeën van tafel geveegd zien
worden. Nu krijgen ideeën veel meer kans, dat is de
dikke winst van initiatiefrijk De Wolden.”
Dat ze het in Veeningen goed begrepen hebben,
is te zien in- en rond ’t Markehuus. Dat dorpshuis
is in Veeningen het actieve middelpunt van het
dorp, waar Gerrie Benning en zijn medewerkers
verenigingen en dorpsbewoners van een natje en
een droogje voorziet. Gastvrijheid staat er hoog in
het vaandel, maar dat willen ze wel graag bieden in
een modern en aantrekkelijk dorpshuis.

MARKEHUUS IN VEENINGEN
BLIJFT VERNIEUWEN
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Het Markehuus is het kloppende hart van Veeningen,
zo zijn er vele uitvoeringen van plaatselijke verenigingen.
Op de foto een scène uit een toneelstuk van UDI.
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MARKEHUUS VEENINGEN

SCHUIFDEUREN
Het bestuur van stichting Dorpshuis Veeningen
kent de wensen en wist jaren geleden maar al te
goed dat er flink geïnvesteerd diende te worden.
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Het Groene Dorpshart wordt steeds meer gebruikt
voor activiteiten, zoals het Veeninger feest.
Dan zijn goede toiletten in het dorpshuis een must.

Dat ging van zonnepanelen tot een nieuwe entree met schuifdeuren, maar ook
een nieuwe inrichting van het horecagedeelte. Alle werkzaamheden aan het
Groene Hart gaven de mensen van het dorpshuis in Veeningen extra motivatie om
ook aan de slag te gaan. Een traject dat nog steeds doorloopt, want er valt aan het
Markehuus nog genoeg te verbeteren.
De zalen zijn wel goed in orde, maar er is ook nog zoiets als een multifunctionele
gymzaal met kleedkamers en een scheidsrechtershok, die meer dan een likje
verf verdienen. “Op het Groene Hart vinden steeds meer evenementen plaats,
dan willen wij de bezoekers ook een fatsoenlijk toilet bieden. Het oude
scheidsrechtershok wordt toilet en er komt een mobiele plaspaal voor
bijvoorbeeld tijdens het Veeninger feest”, vertelt Slagter.
De kleedkamers worden ook door gasten gebruikt die komen sporten en zijn
verouderd. “We willen de oude kleedkamers beter laten aansluiten bij de huidige
gebruiksvorm van het dorpshuis en het Groen Hart. Deze doelstelling willen
we bereiken door ook de
kleedkamers te renoveren met
die toiletten. Daarmee willen
we het verbindende karakter
ondersteunen”, zegt voorzitter
Jan Slagter.

Veeningen is zo’n beetje
de bakermat van
Initiatiefrijk De Wolden

VOORBEELDPROJECT
Het Groene Hart wordt
door iedereen als een voorbeeldproject van participatie gezien, waarbij het
Markehuus letterlijk en figuurlijk een centrale rol speelt. “Door de faciliteiten en
accommodaties te verbeteren, blijft het dorp vitaal en aantrekkelijk”, geeft de
gemeente aan. Vanuit Initiatiefrijk De Wolden komt een bedrag van 20.00 euro
vrij voor de kleedkamers en toiletten, in totaal bedragen de kosten dik 62.000
euro. In Veeningen weten ze heel goed de weg naar andere fondsen, want er
wordt van uitgegaan dat 40.000 euro elders ‘gescoord’ kan worden. Daarnaast is
er nog een hoop zelfwerkzaamheid ingepland.
Zijn er dan nog meer wensen in Veeningen? “Het mooie is dat wanneer je bezig
bent, er met de instelling van zelf doen, als vanzelf ideeën komen. Laadpalen voor
elektrische auto’s bijvoorbeeld. Zo zijn we altijd bezig”, besluit de voorzitter.
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Jaarlijks organiseren De Woldklimmers de Palmpasenintocht. Er wordt dan begonnen in
zorgcentrum ’t Vonder, waar samen met ouderen het stokje gemaakt wordt.

Het heet een speeltuinvereniging te zijn, maar De Woldklimmers in Ruinerwold doen veel
meer dan alleen zorgen voor goede en veilige speeltoestellen in het dorp. Wat te denken
van de spooktocht, die in samenwerking met zaal De Klok en Rederijkerskamer UDI wordt
gehouden, de palmpasenoptocht of de intocht van Sinterklaas?
In 2015 ontving de
vereniging bijna 20.000
euro uit Initiatiefrijk De
Wolden plus bijdragen uit
meerdere andere fondsen.
Dat geld was bedoeld voor
de natuurlijke speeltuin
achter de Coop supermarkt,
die een jaar later af was.
Nog steeds zijn ze er bij de
Woldklimmers enorm trots
op dat dit gerealiseerd is, de
jeugd weet de speeltuin goed
te vinden. ‘Natuurlijk spelen’
is de kinderen de natuur
laten ervaren, door ze een
omgeving aan te bieden waarin de natuurlijke elementen
volop ontdekt kunnen worden. Met klauterstammen,
bloemrijke perken, een balkenpad en een keienpad is er
van alles te beleven.

KORFBALBOMEN

WOLDKLIMMERS
MEER DAN SPEELTUIN ALLEEN
32
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Speeltuinvereniging De Woldklimmers, opgericht in
2008, is het hele jaar door actief, zoals in maart tijdens
de NL Doet Dag, een uitgelezen moment om de boel met
vrijwilligers te onderhouden. Dit jaar werden samen met
KIOS drie korfbalbomen geplaatst in drie verschillende
speeltuinen, een project dat weer tot stand kwam dankzij
bijdrages van verschillende fondsen en bedrijven.
DE WOLDKLIMMERS DOEN MEER

Intocht Sinterklaas.

Op dezelfde dag werd een insectenhotel ingericht,
dat eerder al geplaatst was.
Voor de palmpasenoptocht haakten vrijwilligers een
groot aantal netjes, waar voor de deelnemende kinderen
eitjes in gestopt konden worden. De intocht van
Sinterklaas wordt nu alweer een paar jaar gevolgd door
een Sintrondje, waar kinderen op verschillende locaties
in het dorp activiteiten kunnen doen en uiteraard wat
gezonds te snoepen kunnen verdienen. Voorafgaand aan
de intocht werd afgelopen jaar weer een aantal filmpjes
gemaakt met Multiebuldtie en de scholen, zodat de jeugd
helemaal in sinterklaassfeer kwam.
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Het vrijwilligersvervoer in De Wolden
zit flink in de lift. Na een aarzelende
start weten steeds meer passagiers de
organisatie te vinden. In juli 2018 werd
de duizendste passagier van bloemen
voorzien, voor het einde van het jaar
was het aantal alweer ruimschoots
verdubbeld naar 2.500.
De organisatie, met name de chauffeurs, zag
het aantal vrijwilligers ook mooi meegroeien.
In november 2018 kwam er ook een bijzonder
vervoermiddel bij: een rolstoelbus, die al direct
volop ingezet werd. Voor 2019 wordt gewerkt aan
een donatieprogramma. Waardering is er ook, want
tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van gemeente
De Wolden kregen de vrijwilligers het Raspaard
2018 uitgereikt door burgemeester Roger de Groot.
Kartrekker Bé Bols nam het bronzen beeld maar al
te graag in ontvangst.
Het Raspaard is een prijs die jaarlijks wordt
toegekend aan een actieve groep mensen in De
Wolden die een opzienbarend idee omzetten in een
concreet resultaat. DeWoldenVervoert was één van
de tien aangedragen kandidaten voor het Raspaard,
en werd door de jury tot winnaar gekroond.

DEWOLDENVERVOERT
VEROVERT VASTE PLAATS
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Een feestje was de ingebruikname van de speciale
rolstoelbus, die mede dankzij een bijdrage van
Initiatiefrijk De Wolden gekocht kon worden.
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DEWOLDENVERVOERT

SUBSIDIES
Twee bijdragen mocht DeWoldenVervoert
(onderdeel van de stichting Vrijwilligersvervoer)
vanuit Initiatiefrijk De Wolden ontvangen.
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De vrijwillige vervoersorganisatie bleek de afgelopen twee jaar
een meester in het binnenhalen van subsidies bij meerdere
fondsen. Zo kon de rolstoelbus ook gekocht worden met de
hulp van meerdere sponsors, wel een tweedehands bus, maar
met maar heel weinig kilometers op de teller. De stichting
Vrijwilligersvervoer bestaat uit twee poten: eentje in De Wolden
en eentje in Hoogeveen. Het vervoer is bedoeld voor inwoners
die door een beperking geen gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer en ook niet altijd een beroep kunnen doen
op familie en kennissen. Dat het zo’n vlucht zou nemen, hadden
de vervoerders eerst niet gedacht. “Bij de start in maart 2016
in Hoogeveen hebben we drie maanden moeten wachten op de
eerste rit”, lacht voorzitter Thom de Bont. “Vijftien ritten per dag
is nu heel normaal.”

RECREATIEF
De rolstoelbus, waar twee rolstoelen in kunnen, wordt door
HoogeveenVervoert en DeWolden-Vervoert gebruikt voor
ritten met een min of meer recreatief karakter. Daarvoor is het
vervoer via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning meestal
niet toereikend. Personen die aan een rolstoel gebonden zijn,
kunnen zo tegen een aantrekkelijk tarief op stap. “Vijf minuten
wachten op de passagier voor de terugrit is er bij het WMOvervoer niet bij, dan moet weer een nieuwe rit aangevraagd
worden”, vertelt De Bont. “Onze chauffeur wacht gerust.”
Bovendien kan een rolstoel naast de chauffeur worden geplaatst.
De kosten voor particulieren zijn met opzet laag gehouden en
zijn niet kostendekkend. “Een hogere kilometerprijs achten wij
voor een groot deel van onze rolstoelgebonden passagiers niet
haalbaar, sponsors en fondsen dekken het nadelig saldo”,
aldus De Bont.
De ontwikkelingen voor 2019 zijn gunstig, want tot half maart
waren al meer dan 800 ritten geboekt. “Dat betekent dat we
eind 2019 zeker 3.000 tot 3.500 ritten hebben gereden”,
wrijft de voorzitter zich in de handen.
36

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente
De Wolden mochten vrijwilligers van de stichting
Vrijwilligersvervoer het raspaard in ontvangst nemen.
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Voor ieder dorp wordt de discussie over de toekomst
passend aangevlogen. Dat zou ook op bijzondere
locaties kunnen, zoals begin dit jaar bij de 3DeWolden
discussie over het gemeentelijke afvalbeleid.

Waar de inwoners van de gemeente
De Wolden de ruimte krijgen om
zelf projecten aan te dragen voor
subsidie, daar worden ze ook
nadrukkelijk betrokken bij het
opstellen van een Toekomstvisie tot
2030. De eerste bijeenkomst met
onder meer vertegenwoordigers van
belangenverenigingen vond dit voorjaar
al plaats. “We hebben tot de zomer de
tijd om plannen te maken hoe we onze
inwoners er nauw bij kunnen betrekken”,
zegt Marjon van den Brand.
De Wolder adviseur plattelandsontwikkeling
geeft aan dat de gemeente heel veel input wil
van inwoners, ondernemers en organisaties.
“Wij willen in alle dorpen bijeenkomsten
organiseren, laagdrempelig voor jong en oud.
We gaan daar niet alleen praten en discussiëren,
maar willen de mensen ook op een beeldende en
speelse manier meenemen naar de toekomst”,
glimlacht Van den Brand. En die vormen moeten nog
bepaald worden. Het past helemaal in de manier
van werken in De Wolden, waar de inwoners volop
de ruimte krijgen. “Dat zie je met Initiatiefrijk
De Wolden, maar ook met de manier waarop de
gemeenteraad nu werkt, 3DeWolden, en hoe er
aan gewerkt wordt de dienstverlening verder te
optimaliseren”, merkt Riet Muller op.

TOEKOMSTVISIE
ALS PRODUCT VAN DE INWONERS
38
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DORPSVISIE
De oude Toekomstvisie werd in 2006 vastgesteld
en loopt tot 2020. “Daar staat in dat ieder dorp een
Dorpsvisie moet hebben, uiteindelijk is dat gebeurd
en daar ligt de kiem ook voor Initiatiefrijk De Wolden.
Nu werken we aan een nieuwe versie, waarbij we met
elkaar moeten bepalen wat de thema’s worden en welke
doelgroepen er zijn.” Volgens Van den Brand ligt er een
vrij strak schema. “In het najaar 2019 en voorjaar van
2020 willen we de methode waarmee we de dorpen
ingaan uitrollen, waarbij we ook informatie moeten
ophalen bij de gemeentelijke organisatie en onze
samenwerkingspartners buiten de gemeentegrenzen.
Er kan namelijk nieuwe wetgeving van toepassing zijn.”

inwoners van de gemeente
De Wolden worden
nadrukkelijk betrokken
bij het opstellen van een
Toekomstvisie tot 2030

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking:
ruim twintig wetten en honderd regelingen over de
leefomgeving worden vervangen door één wet.
De Omgevingswet bundelt alle wet- en regelgeving voor
een veilige en gezonde fysieke leefomgeving; waaronder
milieu, veiligheid, ruimtelijke ordening, bouwen,
natuurbescherming, waterveiligheid, bodem en erfgoed.
De nieuwe Omgevingswet vraagt ook om goed overleg
van een initiatiefnemer met de buurt. Daarvoor willen we
spelregels opnemen in de toekomstvisie.

PARTICIPATIE
Als alles goed is, kan de nieuwe visie in het voorjaar
van 2021 worden vastgesteld. Hoe de toekomst van
De Wolden eruit ziet, is nu nog een vraag. Van den Brand
heeft er wel een idee over hoe de visie tot stand zou
moeten komen: “We hebben in De Wolden heel veel met
participatie te maken, het mooiste is als mensen zaken
onderling oplossen. Natuurlijk is een visie een abstract
iets, daarom gaan we op verschillende manieren de
dorpen in. Dan krijg je een herkenbaar profiel van
de gemeente.”

Het is de bedoeling ruim de tijd te nemen om informatie
bij iedereen op te halen. “En die informatie moeten
we dan in het najaar van 2020 verwerken tot een
concept-Toekomstvisie. Daarin nemen we direct de
Omgevingsvisie mee. Het is wettelijk verplicht een
omgevingsvisie te maken, maar de raad heeft gezegd
dat we het sociale aspect meenemen zodat we een
volwaardige Toekomstvisie krijgen.”
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In Echten werd in 2017 voor het eerst een obstakelrun gehouden: de Echt’n Run.
Deze was binnen de kortste keren volgeboekt en in 2018 was dat niet anders.
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Hoe betrek je de categorie jongeren van
12 tot 22 jaar meer bij de samenleving?
Dat is een vraag waarmee de gemeente
De Wolden al heel wat jaren worstelt.
Tot tweemaal toe was er een actieve
Jongerenraad, die activiteiten
organiseerde en ook aanwezig was bij
raadsvergaderingen. Jongeren trekken
na hun middelbare schoolperiode
echter weg naar de ‘grote stad’ en laten
ook in De Wolden een leemte achter.
“We willen jongeren laten participeren in de
breedste zin van het woord. Ze mee laten denken,
hun mening geven en hen de kans geven om
ook toffe initiatieven binnen de gemeente zelf
te laten realiseren”, zegt jongerenwerkster
Mascha Konterman van Welzijn De Wolden.

JONGERENRAAD OPGEHEVEN
De Jongerenraad werd vorig jaar opgeheven bij
gebrek aan animo, maar dat weerhield de gemeente
er niet van om in samenwerking met Welzijn De
Wolden een nieuw initiatief te lanceren. Bovendien
geheel in de lijn van Initiatiefrijk De Wolden:
Young De Wolden. Jongerenparticipatie staat hoog
op de prioriteitenlijst van de gemeente. Samen met
Welzijn De Wolden wil de gemeente dat jongeren
zich onderdeel van de gemeente voelen. “Zij zijn de
toekomstige inwoners van De Wolden. We willen

YOUNG DE WOLDEN
BIEDT JONGEREN KANSEN
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er kwamen er maar vijf opdagen, tegen twee keer
zoveel raadsleden plus nog wat andere volwassenen.
Het sterkt Konterman en haar achterban om de
uitdaging aan te gaan.

MEERJARENPLAN
“De jongeren kunnen zelf projecten bij de gemeente
aandragen, waar een aardige subsidie op te krijgen valt.
Dat mag van alles zijn”, geeft ze aan. Het project Young
De Wolden is een meerjarenplan. Uiteindelijk moet het
een overkoepelende term worden voor de projecten
van én door jongeren. “Jongeren beslissen dan
grotendeels zelf over de projecten die in de gemeente

dat ze zich gehoord voelen, ervaren dat hun mening
ertoe doet en ze bewegen tot participatie”, valt te lezen
in het projectplan.

voor een bijdrage uit ‘Young Initiatiefrijk De Wolden’.
Een trekkersleepwedstrijd in Ruinerwold en workshops
carbidschieten bijvoorbeeld.

UITDAGENDE KLUS

Als het aan Mascha Konterman ligt, komen de jongeren
straks naar haar toe met de vraag om een project mede
te financieren. “Young De Wolden is er nog maar kort,
maar jeugdparticipatie staat hoog bij ons in het vaandel”,
vertelde ze al na de eerste activiteit, het jeugddebat met
pubquiz met de gemeenteraad in de Ruinerwoldse Zaal
De Klok in maart van dit jaar. Daar werd geïllustreerd hoe
lastig het is om deze categorie jeugd in huis te halen:

Het is een uitdagende klus voor de mensen achter
Young De Wolden, vooral omdat de jeugd in de
leeftijdscategorie naar scholen in Meppel, Hoogeveen
en Dedemsvaart gaat. Die jongeren zitten op het
platteland veel in keten, waar ze in het weekend
gezellig samen zitten. Vanuit die keten zijn meermaals
initiatieven ontstaan die zich heel goed zouden lenen
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opgestart worden. Daarbij worden ze ondersteund
door het Jongerenwerk van Welzijn De Wolden”,vertelt
Konterman.
Dat jongeren soms wel massaal opdraven, was vorig
jaar goed te zien bij de preventieactiviteit in- en rond de
brandweerkazerne van de Wijk en Koekange. Maar daar
konden de keetjongeren hun certificaat ophalen en waren
allerlei aardige activiteiten georganiseerd. “Misschien
moet Young De Wolden nog net iets meer aan de weg
timmeren via (social) media en zichtbaar worden op de
middelbare scholen”, zo opperde een jongere die het logo
van Young De Wolden nog nooit eerder had gezien.
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De grote winst zit in de ruimte waar de
binnengekomen spullen opgeslagen
en gesorteerd kunnen worden.

De Kringloopwinkel in Ruinerwold is wat vierkante meters betreft nauwelijks groter dan
de oude versie aan de Hoge Akkers. De winst zit volgens voorzitter Gerrit Brink in de
werkruimte voor de vrijwilligers, waar de spullen binnenkomen en gesorteerd worden.
Begin dit jaar werd de nieuwbouw officieel geopend door burgemeester Roger de Groot,
een wel heel bijzonder bedrijf waar de samenleving volop van profiteert.
Vanuit Initiatiefrijk De Wolden werd 100.000 euro
beschikbaar gesteld en daar waren de mensen van de
stichting Aktief voor Muziek, Kerk en Samenleving
(AMKS) bijzonder blij mee. Om het bedrag van 750.000
euro voor de bouwkosten op te kunnen hoesten, werd
jaarlijks al veel geld opzij gezet. Daar merkten de
goede doelen overigens weinig van, want die kregen
jaarlijks veel geld uitgekeerd. “In 2016 werd zelfs een
recordbedrag van meer dan 100.000 euro uitgekeerd, in
2017 was dat iets minder omdat er wat meer onkosten
waren”, zegt bestuurder Sietze Koetsier daarover.

DIACONIEËN

KRINGLOOPWINKEL RUINERWOLD
HEEFT DE GUNFACTOR
46
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TIJD EN ENERGIE
De christelijke muziekvereniging Bergklanken is één
van de partners die van de winkel profiteert, maar er
met de leden ook veel tijd en energie in stopt. Niet voor
niets stond een delegatie
van Bergklanken in het
vroege voorjaar op een
lege bouwplaats aan de
Westerweiden te musiceren
bij de officiële start van de
bouw. Minder dan een jaar
later stonden ze er weer, maar wel overdekt in de nieuwe
winkel met honderden gasten die de ogen uitkeken.

de opbrengst wordt verdeeld
onder goede doelen

De gunfactor voor de
kringloop is groot, omdat er
niets aan hun strijkstok blijft
hangen, want de opbrengst
wordt verdeeld onder goede
doelen. Die worden bepaald door de vijf diaconieën in de
buurt. “Zij moeten wel over hun schutting heen kijken.
Er kan een bedrag gebruikt worden voor Ethiopië, hulp
na een tsunami in Indonesië, maar ook de Voedselbank
in Meppel, Hospice Eesinge, de speeltuinvereniging van
Ruinerwold of muziekvereniging de Bergklanken”, somt
Gerrit Brink op.
Het is opmerkelijk, een bedrijf dat niet voor eigen winst
gaat, maar alles beschikbaar stelt. Dat kan doordat de
KRINGLOOPWINKEL RUINERWOLD

Kringloopwinkel wordt gedragen door een legertje van
meer dan honderd vrijwilligers. Allemaal mensen die
rond de nieuwbouw in weer en wind klaarstonden om de
handen uit de mouwen te steken. Draagvlak is er volop,
de naam van de stichting AMKS zegt wat dat betreft
genoeg.

In totaal beschikt de Kringloopwinkel over liefst 5.000
vierkante meter grond. De winkel telt er ‘slechts’ 600.
“We houden 1.000 vierkante meter aan de achterkant
over, die hebben we eventueel later nog nodig”, zegt
Gerrit Brink trots. De voorzitter is al van het begin af aan
voorzitter, zo’n twaalf jaar waarin hij de winkel maar zag
groeien. “Ik ben er nog steeds stomverbaasd over, het
47

In het vroege voorjaar van 2018 stonden de muzikanten
van de Bergklanken op een nog lege bouwplaats.

De opening van de Kringloopwinkel werd verricht door
burgemeester Roger de Groot (links), die hier samen met voorzitter
Gerrit Brink (rechts) de eerste officiële bezoekers binnenlaat.

was overvol. Alles stond buiten vol met auto’s, in het magazijn braken we de benen over alles wat er stond. Zo kon
het niet verder.” Het nieuwbouwbesluit viel. “Schouders eronder en vooruit met die hap”, riep Brink bij de start van
de bouw. Een oproep die niet aan dovemansoren gericht was.
48

INITIATIEFRIJK DE WOLDEN

KRINGLOOPWINKEL RUINERWOLD

49

Ouders en leerlingen van
groep 7 en 8 verzorgen zelf de veilige
oversteek op de weg Alteveer.

Verkeersveiligheid is al heel wat jaren een onderwerp van gesprek bij de christelijke
basisschool De Wegwijzer in Alteveer. Een van de heikele punten was de oversteek vanuit
de Nieuwstraat, waar de school gevestigd is, over de doorgaande weg Alteveer. Vanuit de
school werd actie ondernomen, een bijdrage ontvangen van Initiatiefrijk De Wolden en
een veiliger situatie gecreëerd.
“We hebben als school gezegd dat de
verkeersveiligheid onze verantwoordelijkheid is”, laat directeur Gaby
Boonstra weten. “We proberen de
leerlingen verkeersveiligheid bij te
brengen, doen mee aan het Drents
Verkeersveiligheidslabel en hebben
Streetwise van de ANWB hier gehad.
Dan moet de oversteek ook veilig zijn.”
Vanuit de school werd in juni 2018 nog
aan de raadsleden verteld hoe belangrijk
deze veilige oversteek wel niet was voor
De Wegwijzer. Dat gebeurde tijdens een
bijzondere raadsavond over Initiatiefrijk
De Wolden. De noodkreet was zo
duidelijk, dat het college na afloop direct
besloot om ruim 3.000 euro over te maken.

MAATREGELEN

VEILIGE OVERSTEEK ALTEVEER
REMT VERKEER AF
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Op de drukke weg, die vanuit Hoogeveen helemaal
doorloopt tot Kerkenveld, werd nogal eens te hard
gereden. Werd inderdaad, want de maatregelen vanuit
school hebben de snelheid er op de drukke momenten
uitgehaald. “We hebben ouders die vrijwillig als klaarover staan, maar we hebben de leerlingen van de groepen
7 en 8 ook medeverantwoordelijk gemaakt. Daar zijn we
een aantal jaren gelden al mee begonnen. Met het geld
VEILIGE OVERSTEEK ALTEVEER

van Initiatiefrijk, aangevuld uit de schoolkas, hebben we
speciale palen kunnen laten plaatsen en zijn er strepen
op de weg aangebracht. Zo wordt het voor automobilisten zichtbaar dat er een oversteekpunt voor
schoolkinderen is.”
Die klaar-overs staan er op twee momenten van de dag:
in de ochtend tussen 8.00 en 8.15 uur en ’s middags
tussen 15.00 en 15.15 uur. Kort maar krachtig. “Het
verkeer remt zeker af, de maatregel is zeer succesvol”,
glundert Boonstra.
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De menners uit het hele land zorgen al 25 jaar voor
veel spektakel in het Buurtschap Steenbergen.

De samengestelde menwedstrijd wordt al een kwart eeuw gehouden in het idyllische
buurtschap Steenbergen bij Zuidwolde. Met dank aan de Middenveldtentoonstelling van
2016, is er een aantal andere sportieve activiteiten aan het programma toegevoegd.
Mede dankzij een bijdrage uit Initiatiefrijk De Wolden van 3.000 euro, konden ook een
MTB-wedstrijd en een Ride & Run structureel toegevoegd worden. Voor jong en oud.
De menners komen al jaren maar al te graag naar
Zuidwolde, niet alleen vanwege de bijzondere omgeving
waar de proeven moeten worden gedaan, maar ook door
de perfecte organisatie. Het evenement, dat op het land
plaatsvindt van de bewoners van Steenbergen, staat als
een huis. Door de samenwerking met onder meer de
Mountainbikevereniging Zuidwolde scheren nu ook de
fietsen door de waterbak, waar normaal gesproken de
aanspanningen voor spektakel zorgen.

rijkelijk aanwezige publiek extra spektakel op in het
laatste weekend van mei.

BASISSCHOOL
De Ride & Run werd georganiseerd door Maaike BuningWolting. Op de zaterdagmiddag komen mountainbikers
op het parcours. “De MTB-vereniging Zuidwolde
organiseerde een paar wedstrijden en een clinic voor de
groepen 7 en 8 van de basisschool. Gevolg was weer dat
de sportfunctionarissen van de gemeente enthousiast
werden, die willen de jeugd graag laten bewegen.
Zo stimuleer je elkaar en het terrein ligt er toch”,
constateert Jaap Krikken namens de menvereniging.

COMBINATIE VAN SPORTEN
IN BUURTSCHAP STEENBERGEN
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Vooral de combinatie van verschillende sporten spreekt
gemeente De Wolden erg aan. Om één en ander te
organiseren was wel geld nodig. Behalve de bijdrage van
Initiatiefrijk, staat de organisatie zelf garant voor 26.000
euro, onder meer door zelfwerkzaamheid. Met het
beschikbare budget kan deze combi de komende jaren
blijvend plaatsvinden. Het levert voor het traditioneel
COMBINATIESPORTEN BUURTSCHAP STEENBERGEN

Sinds twee jaar is het
menweekend uitgebreid
met onder meer een
mountainbikewedstrijd,
die ook door de bekende
waterbak gaat.
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Een leger van dertig
vrijwilligers heeft zich ingezet
voor de aanleg van het
nieuwe zwembassin.

Alle vernieuwingen, van speelpiratenschip tot familieglijbaan,
betekenden steeds een verrijking
van de recreatieve accommodatie,
maar de realisatie van een
compleet nieuw buitenbad spant
toch wel de kroon. Het bassin van
25 bij 12 meter werd vooral door
vrijwilligers uit Ruinen aangelegd,
zodat ze toekonden met het
subsidiebedrag van 100.000 euro.

GAS GEGEVEN

ZWEMBAD RUINEN
REGISSEERT EIGEN TOEKOMST
Het zwembad in Ruinen heeft in de paar jaar als zelfstandige al vaker fondsen kunnen
aanboren om de kwaliteit voor de bezoekers te optimaliseren en met de tijd mee te gaan.
Niet eerder werd een beroep gedaan op Initiatiefrijk De Wolden. Voor de aanleg van een
extra bassin werd een ton gevraagd en gekregen.
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Het zwembadbestuur is vol lof voor
de gemeente, niet alleen omdat het
geld beschikbaar kwam, maar ook
vanwege de manier waarop alles
geregeld werd. “Natuurlijk was ons
dit nooit gelukt zonder het geld van
Initiatiefrijk De Wolden, maar de
samenwerking met de gemeente
was enorm goed. Sportambtenaar
Pascal Schrik heeft echt gas
gegeven, de aanvraag ging heel
soepel door de organisatie, bij
Leadersubsidies heb je met veel
meer rompslomp te maken”, weet
Kees-Jan Dommisse uit ervaring.
Pascal Schrik is blij met de positieve
woorden vanuit Ruinen. “Je kent
elkaar al wat langer”, meldt hij.
“Voor ons was de verzelfstandiging
van Zwembad Ruinen in 2014
een pilot, daarna zijn er meer
verzelfstandigd. Het was zaak om
ZWEMBAD RUINEN

Er moesten ook sleuven
gegraven worden voor
kabels en leidingen.
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alles zo goed mogelijk over te dragen en daar hebben we
veel van geleerd”, zegt Schrik nu. “In gezamenlijkheid is
er wat moois gecreëerd in Ruinen. Als gemeente zijn we
daar trots op, het zwembadbestuur doet vele malen meer
met het geld dan dat een gemeente kan. Bovendien heeft
het een spin-off naar het dorp toe.”

“mensen die als beroep
allemaal stoere dingen
doen, maar die gewoon
meehelpen een zwembad
te bouwen”

EIGEN SUCCES
Dommisse roemt de harde werkers, waaronder veel
professionals. “Dat zijn mensen die als beroep allemaal
stoere dingen doen, maar die gewoon meehelpen een
zwembad te bouwen.” Het proces is in de ogen van Pascal
Schrik snel gegaan. “Dat heeft ook te maken met alles
wat al gerealiseerd is, je ziet dat ze het serieus oppakken.
We kregen de oproep om te helpen, want het zwembad
dreigde aan het eigen succes ten onder te gaan”, verwijst
Schrik naar de drukte in het bad, waar spelende kinderen
en baantjeszwemmers elkaar nogal in de weg zwommen.
“Dit nieuwe bassin is een voorziening die door een brede
doelgroep gebruikt gaat worden, we hebben dit verhaal
in twee maanden met elkaar kunnen afronden. Echte
hobbels waren er niet zozeer, ook was de provincie erbij
betrokken vanwege Europees Leadergeld. Daar zijn we
goed uitgekomen. Ze weten in Ruinen ook goed wat er
van hen gevraagd wordt bij een subsidieverzoek.”

BREED DRAAGVLAK
Het geld van Initiatiefrijk wordt alleen beschikbaar
gesteld als het project wat toevoegt en wanneer er
breed draagvlak voor is. Dommisse zegt lachend dat het
draagvlak aantoonbaar groot is. “Het beeld van Ruinen
was wel eens dat er nooit wat kon, maar als ik nu zie hoe
het gaat met het binden van vrijwilligers. Iedereen zag
het belang van de aanvraag bij Initiatiefrijk De Wolden,
wij kunnen dit project juist makkelijker realiseren
omdat we zo een groep vrijwilligers bij elkaar krijgen.”
Daaronder ook vrijwilligers van voetbalvereniging
Ruinen, waar het zwembad een samenwerking mee heeft.
In totaal acht organisaties hebben hun steun toegezegd
voor dit plan, van Sport Rune en Ondernemend Rune tot
de Regiegroep Dwingelderveld.
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Ponyclub en Landelijke Rijvereniging De Vrederuiters in Ruinen moest het
heel wat jaren doen met een haast aftandse springbak waar met een beetje regen
niet meer gesprongen kon worden. Met dank aan een bijdrage van onder meer
Initiatiefrijk De Wolden werd een gloednieuwe ondergrond gerealiseerd.
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Een dorp dat zich in de eerste jaren
van Initiatiefrijk De Wolden even
afzijdig hield, is de schade nu flink
aan het inhalen. Oosteinde beleefde
in 2018 een forse opleving en dat
heeft alles te maken met het evenement
Oosteinde Ontmoet.
Dat was op die warme voorjaarsvakantie in mei de
feestelijke opening van meerdere projecten; een dag
voor het hele dorp. “We liepen er tegenaan dat we
onze eigen mensen niet meer kennen”, verzucht
Jan Roelof Remmelts, één van de organisatoren
van de dag.

OOSTEINDE ZOEKT VERBINDING
IN EIGEN DORP
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De leefbaarheid staat in Oosteinde al heel wat
jaren onder druk, alle reden voor het dorp om de
schouders er onder te zetten. Dorpshuis De Kolonie
was hard toe aan een opknapbeurt. De rol van het
dorpshuis werd alleen maar belangrijker, zeker nu
het plaatselijke café van Ina Scheper de deur ook
heeft gesloten. De Kolonie werd mede met geld van
Initiatiefrijk De Wolden opgeknapt, maar ook met
de nodige zelfwerkzaamheid uiteraard. Daarnaast
werd het grasveldje bij de school, aan de rand van
het dorp, voorzien van kunstgras, zodat het nu
een multifunctioneel speelveld is. Met dank aan de
bijdrage van 25.000 euro weten de jeugd en de jong
volwassenen het veld inmiddels goed te vinden.
Burgemeester Roger de Groot trapte bij de
opening van het multifunctionele speelveld
vrolijk een balletje mee. Het jasje ging uit.

OOSTEINDE ZOEKT VERBINDING

BEDRIJVIGHEID
Trots als ze zijn in het dorp, werd besloten om
de festiviteiten te bundelen, goed ook voor de
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onderlinge band. “Er zijn hier nogal wat boerderijen
die leeg kwamen te staan en waar in de schuur of het
achterhuis bedrijvigheid ontstond. Die bedrijven kennen
we allemaal niet meer, daarom ook Oosteinde Ontmoet”,
weet Remmelts.
Voor deze dag trok Initiatiefrijk De Wolden een bedrag
van 6.750 euro uit. Daarvan was ook een deel bestemd
voor de realisatie van een social sofa, die symbool moet
staan voor de onderlinge band in het dorp. Veel bedrijven
van Oosteinde presenteerden zich op deze zonnige dag.
Voor veel inwoners gingen de ogen goed open.

In Oosteinde werd de komst van een
social sofa aangekondigd, als voorbeeld
stond er een kunststof exemplaar.

ZONNEPANELEN
Dat stilstand achteruitgang betekent, weten ze ook
in Oosteinde. “Het dorpshuis werd voorzien van een
schuifdeur en er kwamen zonnepanelen op het dak.
Verder is De Kolonie nu goed toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.” Initiatiefrijk betaalde 28.500 euro
mee. Het mooie van de dag was ook dat de organisatie
in handen was van de Belangenvereniging Oosteinde,
de openbare basisschool De Wezeboom, de speeltuinvereniging en dorpshuis De Kolonie. De handen werden
ineen geslagen, het resultaat was om door een ringetje
te halen, maar ook dat het dorp met meerdere
activiteiten leeft als nooit tevoren.

De opening
van dorpshuis
De Kolonie ging
met veel rook
gepaard.
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In januari kwamen liefst honderd belangstellenden
af op een leerzame wandeling in het Reestdal bij
Drogteropslagen. De organisatie was in handen
van de Natuurvereniging Zuidwolde.

Trots zijn ze er in het dorp op, dat bleek al bij de opening
in het najaar van 2017. Dat er behoefte was aan wandelmogelijkheden in het Reestdal bij Drogteropslagen,
bleek in januari van dit jaar overduidelijk. “De Natuurvereniging Zuidwolde had een wandeling georganiseerd
en daar kwamen bijna honderd liefhebbers op af”, weet
Brouwer.

Reestgebied vanaf Dedemsvaart richting Meppel maar
weinig plekken zijn om vrij te wandelen. Voor het dorp
alle reden om de opening extra cachet te geven met de
organisatie van een complete markt erbij en uiteraard de
goede hulp van de leerlingen van openbare basisschool
De Klimtoren. Vanuit Initiatiefrijk De Wolden kwam een
klein bedrag beschikbaar voor de openingsfestiviteiten:
710 euro.

NIEUWE NATUUR
Het initiatief voor de wandelpaden kwam van Streekbelang Drogteropslagen zelf. “We hadden de wens in
onze Dorpsvisie staan en uiteindelijk is het mede dankzij
Het Drents Landschap toch voor elkaar gekomen.” Dat
het allemaal langer duurde, had ook te maken met de
aanleg van nieuwe natuur in dit deel van het Reestdal.
Van oorsprong was dit het brongebied van de Reest.
Het Reestdal had hier weinig reliëf en biodiversiteit en
was slecht toegankelijk. “De oevers waren steil, maar nu
lopen deze mooi over in het landschap. Het is ook een
waterberging geworden” weet voorzitter Brouwer.

De opening van de wandelpaden bij
Drogteropslagen werd mede verzorgd
door leerlingen van obs De Klimtoren.

SCHOOLBOSJE
“Met de aanpak zijn ook al onze wensen verwezenlijkt.
De boeren hadden weinig aan de weilanden, want de
grond was slecht, en als je er wilde wandelen, was het
meer slootje springen. Nu zijn er mooie wandelpaden,
waar wij bovendien picknicktafels hebben geplaatst.
De paden kunnen mooi aansluiten op het wandelnetwerk van De Wolden.”

WACHTEN WERD BELOOND
VOOR DROGTEROPSLAGEN
Al jaren lag er een grote wens in Drogteroslagen om wandelpaden in het Reestdal aan
te leggen. “Door ruilverkaveling en overdracht van grond hebben we er jaren op moeten
wachten. Mensen hadden er zelfs geen vertrouwen meer in dat het ging lukken”, zegt
voorzitter Harry Brouwer van Streekbelang Drogteropslagen. Toch kwam het allemaal
goed en wordt nu veelvuldig gebruik gemaakt van de wandelmogelijkheden.
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RUSTGEBIED
Een deel van het gebied is vrij toegankelijk, een ander
deel is uitgeroepen tot rustgebied voor de flora en fauna.
“Daar kun je twee keer per jaar met een boswachter
begeleid op excursie, zoals met de Natuurvereniging.”
Voor de inwoners van Drogteropslagen was de aanleg
van wandelpaden ook vrij uniek, omdat er in het
WANDELPADEN DROGTEROPSLAGEN

Een groter bedrag werd ontvangen voor de aanleg
van een groenvoorziening achter het schoolbosje bij
De Klimtoren. Met deze 9.500 euro werd het akkerland
geschikt gemaakt voor het planten van struiken en
heesters en fruitbomen, zodat het een mooie schooltuin
wordt. “Dit project loopt ook al jaren en is nooit af.
Je kunt er steeds wat aan toevoegen. Dat kun je ook
niet in één keer verwezenlijken. We willen in de toekomst
meer van die kale plekken in het dorp opvullen met
groen, waaronder bloemen, struiken en bomen, die ook
goed zijn voor insecten als bijen. Vorig jaar hebben we
bij de speeltuin al een en ander geplant.” Het belang van
de bijdrage vanuit Initiatiefrijk De Wolden is voor
Harry Brouwer klip en klaar: “Het kan nooit alleen vanuit
het dorp gerealiseerd worden.”
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Het symposium ‘Sterke vrouwen’,
dat in januari 2019 gehouden werd in
de Havezate in de Wijk en georganiseerd
door het vrouwennetwerk Land van de
Reest, kende een hoge opkomst. Zeker
ook door het uitgebreide programma met
workshops door gedreven vrouwen.
De organisatie van dit symposium had ook een
beroep gedaan op Initiatiefrijk De Wolden, wat maar
aangeeft dat dit fonds niet alleen bestemd is voor
tastbare zaken, maar ook voor evenementen.
Het symposium draagt bij aan het vergroten van het
bewustzijn van vrouwen. “De verbanden die worden
gelegd op het symposium zijn vaak blijvend van aard en
er ontstaan nieuwe netwerken”, zo werd het
initiatief omschreven vanuit de gemeente.

TOEWIJZING

VROUWEN MAKEN
ELKAAR STERKER IN NETWERK
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Met Froukje Idema rechtsvoor op de
eerste rij, links naast haar wethouder
Mirjam Pauwels, luisteren alle aanwezige
vrouwen naar de opening van het symposium.

VROUWEN MAKEN ELKAAR STERK

Dat het vrouwennetwerk als algemeen doel het
verbinden van vrouwen heeft door elkaar te
ontmoeten, dat het netwerk openstaat voor alle
vrouwen in de regio en dat er maandelijks activiteiten
plaatsvinden, was alleen maar een pré voor de
toewijzing van 1.821 euro, de helft van het totaal
benodigde budget voor de organisatie van deze dag.
Dat Froukje Idema naar haar geboortedorp kwam en
een onderhoudend verhaal hield over sterke vrouwen,
maakte de organisatie van het symposium trots. Aan
het eind van de dag waren ze nog trotser, omdat alles zo
goed verliep. De workshops hadden onderwerpen als
‘tijd- en energiemanagement’, ‘de kracht van verhalen
en uitspraken’ en ‘sterke vrouwen binnen een familie’.
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Het dorp Linde was er in 2010 als
de kippen bij toen er een Dorpsvisie
opgesteld kon worden. Dat leverde een
mooie lijst op met twaalf ambities, die
bijna allemaal zijn gerealiseerd. Tijd dus
voor een nieuwe Dorpsvisie, een visie
2.0 voor het actieve dorp Linde waar
Plaatselijk Belang (PB) er alles aan doet
om de boel leefbaar te houden.
Voorzitter Martijn Mulder wijst erop dat inderdaad
veel is gerealiseerd, alleen niet de woningbouw.
De sluiting van basisschool De Lindert was een
tegenslag, maar die zijn er in de ogen van PB ook
om overwonnen te worden. Met een bijdrage
uit Initiatiefrijk De Wolden zijn de inwoners
weer gemobiliseerd om hun mening te geven en
met nieuwe ideeën te komen. De enquête die
een decennium geleden nog op papier ingevuld
moest worden, kwam digitaal beschikbaar. “We
zijn tevreden over het aantal inzendingen”, zegt
voorzitter Mulder.

NIEUWBOUW

LINDE STAAT VOORAAN
MET DORPSVISIE 2.0
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Ineke en Freddy Piel
hebben hun hart
verpand aan het
dorpshuis in Linde.
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Wat Plaatselijk Belang betreft moet de nieuwe
Dorpsvisie iets vertellen over wonen, waarbij niet
alleen nieuwbouwmogelijkheden bekeken worden,
maar ook renovatie en sociale veiligheid.
Ook voorzieningen, bedrijvigheid en landschap
komen weer terug, net als recreatie, verkeer en
het omgaan met elkaar in de dorpsgemeenschap.
“We zien uit de binnengekomen enquêtes dat er
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veel overeenkomsten zijn. De oversteek van de N48 is
wel de grootste uitdaging.” De verkeersveiligheid werd op
punten wel goed aangepakt, onder meer de Linderweg.
Voor de oversteek van de N48 liggen nu plannen bij de
gemeente en de provincie, het gaat wat Plaatselijk Belang
betreft alleen veel te langzaam. “We hebben cijfers
opgevraagd en er blijken zeker 175 kinderen dagelijks
tussen Zuidwolde en Dedemsvaart te fietsen. Vooral in
de winter is het levensgevaarlijk op het huidige viaduct.”
De fietsroutes naar Zuidwolde en vooral die naar
Dedemsvaart hebben veelvuldig de pers gehaald, mede
doordat Dagblad van het Noorden de route Linderweg
als meest onveilige fietsroute van Drenthe aanwees.
Met dank aan een burgerinitiatief werd daar een
fietspad aangelegd.

SNELLE TOEGANG
Van de twaalf ambities uit 2010 kon de woningbouw door
een tijdelijke gematigde vraag niet gerealiseerd worden,
nu is er echter juist weer meer vraag naar een huisje
in eigen dorp. “De afgelopen jaren zijn er zeven of acht
woningen verkocht, het blijkt dat wonen op het platteland
in Drenthe populair is. Nogal wat mensen zijn het drukke
leven in de randstad zat”, hoorde Mulder. De paarse
kabels van Glasvezel De Wolden liggen ook in Linde en
hebben het dorp eindelijk een snelle toegang tot de rest
van de wereld gegeven.

in de kleine zaal. Ook dit project kwam dankzij vele
vrijwilligers tot stand en mede met geld uit Initiatiefrijk
De Wolden (30.000 euro). Ineke en Freddy waren ooit
van plan maximaal vijftien jaar het beheer te willen
voeren. “We hebben dat bijgesteld naar 25 jaar”, gaf
Freddy al aan voorafgaande aan de opening van het
vernieuwde dorpshuis.

er blijken zeker 175 kinderen
dagelijks tussen Zuidwolde
en Dedemsvaart te fietsen
Ook de informatievoorziening in Linde is met de komst
van een dikke en kleurige Dorpskrant op orde gebracht.
De ambitie dat de scholen in Linde en Drogteropslagen
meer moesten gaan samenwerken, resulteerde
uiteindelijk in een onontkoombare fusie, waarbij
obs De Klimtoren in Drogteropslagen nu de vestiging is.

DORPSHUIS
Het dorpshuis is een vaste waarde gebleken met Freddy
en Ineke Piel als drijvende krachten. Het kloppende
hart van Linde kreeg een nieuwe entree, bestrating en
aanpassingen voor rolstoelgebruikers. Minder zichtbaar
waren de nieuwe energiezuinige koelkasten, een
ventilator voor de voorraadkelder en nieuwe verlichting
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De opening van het verbouwde dorpshuis werd vorig
najaar verricht door burgemeester Roger de Groot.
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De jeugd van Linde mocht het dorpshuis openen
door een grote muur van kartonnen dozen weg te werken.

LINDE DORPSVISIE 2.0

69

Kunst komt ook nadrukkelijk aan bod bij Initiatiefrijk
De Wolden, ook als het gaat om tijdelijke exposities.
Voor de kunstroute Grensloos Kunstverkennen in de Wijk
kwam geld beschikbaar, maar ook voor de kunstexpo
in d’Olde Karke in Echten en het nieuwe Art-To-Go
in Ruinen. Dit laatste evenement vond plaats in de
raadszaal van het voormalig gemeentehuis in Ruinen,
nog voordat bekend werd dat het omgebouwd zou
worden tot restaurant Het Wapen van Ruinen.
Maar liefst 23 deelnemende kunstenaars kregen de mogelijkheid van de
organisatie om er hun werk tentoon te stellen. Het leidde niet alleen tot
enthousiasme bij de bezoekers, maar ook tot de nodige verkooptransacties.
Deelnemende kunstenaars Marion Storm, Marijke van der Linden,
Annemiek Echten en Hellen Paumen waren al langer op zoek naar een
tijdelijke locatie, nadat ze het concept in Friesland waren tegengekomen.

BRINKFESTIJNEN

TIJDELIJKE KUNSTEXPOSITIES
SCOREN IN DE WOLDEN
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De initiatiefnemers
van Art To Go in Ruinen,
van links naar rechts
Hellen Paumen,
Marijke van der Linden,
Marion Storm en
Annemiek Echten.

TIJDELIJKE KUNSTEXPOSITIES

Ze konden het pand kosteloos gebruiken van augustus tot en met
september en konden na afloop alleen maar tevreden zijn over de
belangstelling. Honderden nieuwsgierige kunstliefhebbers namen er een
kijkje, waarbij ook de wekelijkse zomerse Brinkfestijnen op woensdag
voor extra toeloop zorgden. Verkocht werd er ook veel, want de prijzen
waren bewust laag gehouden. “Het was eigenlijk een soort supermarkt
waar je kunst kon kopen tegen redelijke prijzen. Het bleek achteraf ook
een mooie ontmoetingsplek te zijn”, zag Hellen Paumen. De deelnemende
kunstenaars kwamen vooral uit hun eigen netwerk. Ook voor dit jaar
wordt weer een locatie gezocht, er is in januari 2019, bij de eerste ronde
subsidieaanvragen van Initiatiefrijk De Wolden een bedrag veiliggesteld
voor de expositie. Misschien dat er dit jaar wel wat meer mannen komen
exposeren, want tussen twintig vrouwen waren de drie mannen wel
ondervertegenwoordigd.
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De opening van het Echtens Stunt Rondje
vond op 27 maart plaats door wethouder
Jan van ’t Zand, Kite von der Heide
en Pim Palmers.

Kite von der Heide en Pim Palmers schreven in 2016 een brief naar Dorpsbelangen
Echten met de mededeling dat ze graag een fietscrossbaan in hun dorp wilden. De twee
jongens van toen 5 en 6 jaar waren gek van de sport, maar konden het zich in 2016
niet voorstellen dat het zo’n vaart zou lopen. Op 27 maart van dit jaar (2019) werd het
Echtens Stunt Rondje officieel geopend door wethouder Jan van ’t Zand, met de twee
jongens natuurlijk.
Kite is nu 8 jaar en Pim 7 jaar en ze stonden
er die woensdagmiddag maar wat trots bij.
Hun sneeuwbal ging na het versturen van
die brief rollen: er kwam media-aandacht,
er werd een sponsor-fietscrossevenement
gehouden en er kwam geld vrij voor de
aanleg. Van de NAM, maar ook vanuit
Initiatiefrijk De Wolden kwam een bedrag
van 8.515 euro waar dan ook maar direct
een wandelpad bij inbegrepen was.

TRADITIE

KINDERDROOM ECHTENS
STUNT RONDJE IS REALITEIT
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Volgens goed Echtense traditie staken
de mensen uit het dorp de handen weer
eens flink uit de mouwen, zoals ze dat
eerder deden bij het Kraaienbosch en het
belevingspad, dat Roekpad genoemd werd.
Met dank ook aan al die agrariërs,die de
beschikking hebben over zwaar materieel
en dit inzetten voor de klus, werd de
baan aangelegd tussen het fietspad aan
de Nes en de appartementen aan de
kruising Oshaarseweg-Zuidwolderweg.
Kite en Pim hadden verhalen gehoord dat
er vroeger een fietscrossbaan was in het
Kraaienbosch en dat sterkte hen om hun
ECHTENS STUNTRONDJE
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droom te verwezenlijken. Beide jongens zijn lid van de
fietscrossvereniging in Dedemsvaart en wisten dus wat
voor een baan er ongeveer moest komen. Wat er zo leuk
aan is? “Het stunten en dat je zo hard gaat. En als je door
de bochten gaat, het liefst van die scherpe bochten”,
weet Kite uit ervaring.

SPONSORCROSS
Dat een gemeente of Dorpsbelangen niet alleen voor de
kosten van de crossbaan konden opdraaien, dat werd de
jongens ook duidelijk. ‘Co-financiering’, een woord dat
de twee crossers vreemd is, geldt ook bij Initiatiefrijk
De Wolden, dus maakten Kite en Pim hun klasgenoten

op de openbare daltonbasisschool ’t Echtenest een
beetje gek. Er werd al vlot honderd euro verdiend,
maar met de Sponsorcross van 3 maart 2017 aan de
Kipstukweg kwam de teller al snel op ruim 1.300 euro
te staan. “Lekker buiten bewegen met deze sport vol
snelheid, techniek, fietsbeheersing en spektakel”, zo

luidde het motto. Op de bewuste middag stonden echter
ook kinderen met gewone fietsen aan de start, maar
dat maakte helemaal niets uit. Een uur lang werd er
gereden door tientallen kinderen, een beeld dat ook weer
terugkwam bij de officiële opening, ruim twee jaar later.
Maar nu op het enige echte officiële Echtens Stuntrondje.

In maart 2017 werd een
sponsorcross gehouden om
geld in te zamelen voor de
aanleg van het stuntrondje.
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De start van de
inzamelingsactie voor
geld was feestelijk, onder
meer met wethouder
Mirjam Pauwels.

Dat de Meule van Wassens in
Zuidwolde in oude glorie hersteld zou
worden, zag er vele jaren niet naar uit.
Er kon geen overeenstemming met
de eigenaar bereikt worden over de
aankoop en opheffing van de stichting
De Meule van Wassens was nog maar
een kwestie van tijd. Tot er in 2018
alsnog groen licht kwam. Daarna ging
het snel en in 2019 moet de molen
weer draaien.
De ooit zo trotse korenmolen van Zuidwolde,
in 1878 door de familie Wassens gekocht in
Zuid-Holland, stond er al zeker twintig jaar wat
mistroostig bij: sinds 2004 geen wieken meer en een
hoop achterstallig onderhoud. Betrokken inwoners
van het dorp konden het amper aanzien en stelden
alles in het werk om de romp van de molen te kopen.
Gemeente De Wolden kon dat niet, maar stelde wel
een bedrag van 100.000 euro in het vooruitzicht uit
het fonds Initiatiefrijk De Wolden. Een belangrijk
signaal dat de zaak in beweging bracht.

TOEZEGGINGEN
Voorzitter Henk Tissing toonde zich blij met de
toezeggingen en met zijn bestuur en vrijwilligers
ging hij aan de slag. Nu ruim een jaar later wordt de
molen daadwerkelijk gerestaureerd, mede doordat
er groot draagvlak is gecreëerd in het dorp en vooral
omdat andere overheden óók over de brug kwamen.

EERHERSTEL VOOR
MEULE VAN WASSENS
76
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De activiteiten rond de restauratie van de Meule van
Wassens trokken steeds behoorlijke belangstelling,
zoals bij de ‘onthoofding’ van de molen.

ZORGMOLEN
Er wordt met ondernemers en organisaties in de food-,
agrarische en recreatieve sector verder nagedacht over
een duurzame bestemming van de molen, waarmee
het onderhoud betaald
kan worden. Onderzocht
wordt of de Meule van
Wassens een toekomst kan
krijgen als ‘zorgmolen’, waar
mensen met een beperking
kunnen werken. Als de
molen weer draait en dus
maalt, wil de stichting ook
graag een bijgebouw bouwen, waar de producten van
de molen door deze groep aan de man kunnen worden
gebracht. Ook ideeën als een trouwlocatie en een
energieopwekkingspunt kwamen langs.

Het wakkert het enthousiasme in Zuidwolde alleen maar
aan, wat ook blijkt uit de actie van supermarkt Jumbo
Termeulen, die speciale Meule van Wassens-shoppers
aan klanten verkoopt. Er
worden acties op touw gezet
om meer financiële armslag
te krijgen, onder meer door
de werving van donateurs.
En terwijl Zuidwolde
enthousiast gemaakt
wordt, gaat de restauratie
gewoon lekker verder. Een
deel van het werk wordt gewoon op de locatie aan de
Molenstraat gedaan, zodat de inwoners met eigen ogen
de vorderingen kunnen bekijken en zich alvast een beeld
kunnen vormen van 2019, het jaar dat de korenmolen
weer moet draaien als trots van Zuidwolde.

Er worden acties op touw
gezet om meer financiële
armslag te krijgen

Een Kanjersubsidie van het Rijk, te weten een bedrag
van 254.100 euro, betekende een doorbraak. De
provincie Drenthe gaf met een extra herbestemmingssubsidie van 116.861 euro het laatste duwtje in de rug.
De hoofdprijs van de BankGiro Loterij Molenprijs 2018,
een bedrag van 95.000 euro, ging nipt aan de neus van
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Zuidwolde voorbij. Als doekje voor het bloeden werd een
bedrag van 8.954 euro overgemaakt naar ‘Wassens’, maar
het stichtingsbestuur liet zich hier niet door ontmoedigen
en ging met volle kracht vooruit om het benodigde geld
binnen te harken.
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Dat een zwembad er niet alleen is om te zwemmen,
bewijzen de drie openluchtbaden in gemeente
De Wolden. Zowel in Ruinen, Zuidwolde als de Wijk
werken de vrijwilligers hard om het de bezoekers
zo aangenaam mogelijk te maken. In de Wijk werd
zwembad De Slenken net na de zomer van 2018
voorzien van een outdoor-fitness-installatie. Zo kan er
het hele jaar door gesport worden.
Wethouder Jan van ’t Zand opende het fitnessapparaat, dat behalve met
een bedrag van ruim 11.500 euro uit Initiatiefrijk De Wolden, ook tot
stand kwam dankzij fondsen vanuit de Rabobank, van de nieuwjaarsduik
van de motorclub de Antrappers en Sportdorp de Wijk.

ENTREEHEKKEN
“Dit is een geweldig terrein met vele mogelijkheden. Het zwembad heeft
met 40.000 bezoekers een mooi seizoen achter de rug en er zijn volop
plannen voor 2019”, sprak voorzitter Jan Faber van stichting zwembad
De Slenken. Die plannen zijn inmiddels werkelijkheid geworden, want in
de Wijk zijn de stalen entreehekken vervangen door gastvrije deuren
en is de fietsenstalling verplaatst. Vrijwilliger Jan Boverhof hoort
vooral positieve geluiden. “De mensen vinden dat het allemaal veel
mooier is geworden.”

Wethouder Jan van ’t Zand
laat zich de oefeningen van
het outdoor-fitnessapparaat
eens goed uitleggen en
geeft het goede voorbeeld.

ZWEMBAD DE SLENKEN
MEER DAN ALLEEN WATER
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De realisatie van de outdoorfitness, die ook goed aansluit bij de naastgelegen sporthal en Atlas sportschool, is vandalismebestendig. Een paar
accessoires die daar wat gevoeliger voor zijn, kunnen er wel afgehaald
worden. De stichting kijkt overigens nog verder naar de toekomst,
want het is in gesprek met de gemeente over de exploitatie van sporthal
De Slenken. Jan Faber denkt zeker dat de sporthal erbij best te behappen
is. “We hebben een bestuur van vijf personen en zestig vrijwilligers.
De ervaring met het zwembad is er, we hebben het goed voor elkaar.”
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De Ouderendag is onder meer bedoeld voor
organisaties om zich te presenteren aan de doelgroep.
Creatief bezig zijn was ook een onderdeel van de
eerste twee Ouderendagen.

Het was wel even schrikken voor de organisatie van de Ouderendag De Wolden.
Het liep werkelijk waar storm met bezoekers op de allereerste editie in oktober 2017
in De Molenhoeve in Echten. Niet voor niets moesten er even wat puntjes op de
spreekwoordelijke ‘i’ worden gezet voor de tweede editie een jaar later. Onder meer
op financieel gebied.
De Ouderendag De Wolden wordt georganiseerd door
meer dan tien samenwerkende organisaties: de stichting
ZZWD, Icare, Welzijn De Wolden, Treant Zorggroep,
Zorggroep Noorderboog, de ZorgZaak, de Berkenhof, de
ouderenbonden, Vrouwen van Nu, zusterkring Ruinen en
het vrijwillige ouderenbestuur de Wijk. Ook op 6 oktober
2018 was het weer druk, allemaal ouderen die zich
graag lieten informeren over allerlei zaken die hun leven
makkelijker maken. Met een budget van iets meer dan
10.000 euro, waarvan de helft van Initiatiefrijk De Wolden
afkomstig was. Zo kon de organisatie zorgeloos aan de
slag. Met ook bijdragen van het Marius Tonckensfonds, de
Rabobank en het Oranjefonds, kon naast de informatieve
markt ook een breed scala aan creatieve activiteiten en
muzikale optredens op het programma gezet worden.

LEEFBAARHEID
Voor Initiatiefrijk De Wolden was het vooral van belang
dat de Ouderendag een steentje bijdraagt aan de
leefbaarheid van de inwoners. “Dat wordt gerealiseerd
door voorlichting en het tegengaan van eenzaamheid.
De sociale vitaliteit wordt versterkt doordat meerdere
organisaties samenwerken.” De betrokkenheid van een
vol blik met vrijwilligers wordt geloofd. Het was ook op
deze tweede editie een dagje uit voor veel ouderen. Het
leverde prachtige ontmoetingen op tussen mensen uit
verschillende dorpen, die elkaar al vele jaren niet
meer hadden getroffen

STORMLOOP OP
OUDERENDAG DE WOLDEN
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Een flinke groep inwoners van
De Wolden liet zich gelden tijdens
de realisatie van het kunstwerk.
Farhat Abdi maakte de opnames van
de wording van het kunstwerk.

Zo kon het gebeuren dat 1.965 euro beschikbaar kwam
vanuit Initiatiefrijk De Wolden, alsmede een bedrag van
Dorpsbelangen Zuidwolde. Voor dit project gingen in
het najaar van 2017 liefst vijftien creatieve mensen
uit Syrië, Irak en Eritrea samen met vrijwilligers uit
De Wolden aan de slag. Meerdere avonden onder
leiding van Elisa zelf, waarbij het samenwerken op
zich al een feestje was.
De onthulling van het kunstwerk in januari 2018
in De Boerhoorn zette het idee kracht bij, dat de
achterliggende integratiegedachte heel sterk naar
voren was gekomen. Het had voor Farhat Abdi als

prettig gevolg, dat de cameraman, ooit actief in SyrischKoerdistan, voor DNO StreekTV actief is geworden.

DISCUSSIE
Elisa van den Berg kwam op het idee voor dit project
door de hele discussie rond de mogelijke komst van
een asielzoekerscentrum naar Echten in 2016.
De veelal negatieve sfeer greep haar zo aan, dat ze
doorpakte. “Maar zonder de steun van Initiatiefrijk en
Dorpsbelangen was dit niet van de grond gekomen.
En al die mensen natuurlijk die belangeloos hun tijd
en energie in het project staken”, zegt de kunstenaar
hierover.

De onthulling van het kunstwerk in
De Boerhoorn werd een mooi feestje.

MULTICULTUREEL KUNSTWERK
ALS VERBINDING IN ZUIDWOLDE
Dat Initiatiefrijk De Wolden niet alleen in het leven is geroepen om speeltuinen, fietspaden
en dorpshuizen te moderniseren, blijkt wel uit het project van kunstenaar Elisa van den
Berg uit Zuidwolde, om een multicultureel kunstwerk te maken. Niet alleen, maar samen
met nieuwe Nederlanders, mensen die vanuit verre landen naar De Wolden waren
gekomen om een nieuw bestaan op te bouwen.
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Het is eigenlijk al een jarenlange
wens van de Belangenvereniging
Koekangerveld, verlenging van het
Veldpad-fietspad door de Boswachterij
Ruinen. Er lijkt nu schot in de zaak te
zitten, mede doordat vanuit Initiatiefrijk
De Wolden geld wordt uitgetrokken.
Het Veldpad werd drie jaar eerder aangelegd
met geld van de NAM en Initiatiefrijk. Nu wil het
dorp voor een bedrag van liefst 192.400 euro dit
pad verlengen langs bungalowpark Marterhaar.
Financiering is toegezegd door meerdere partijen.
Initiatiefrijk voor 84.656 euro, de provincie Drenthe
voor 65.000 euro, Staatsbosbeheer voor een
bedrag van bijna 35.000 euro en andere fondsen
voor ruim drie mille. Met nog wat zelfwerkzaamheid
erbij komen ze in Koekangerveld een heel eind.

de snelste route van
koekange naar ruinen
wordt zo een stuk veiliger
WOLDENPAD
Het verlengde Veldpad is gepland langs Marterhaar en sluit aan op het Woldenpad. Het is een
plan dat volgens bestuurslid Jan Jansen van
de Belangenvereniging Koekangerveld al heel
lang ‘op de plank’ ligt, maar waarbij realisatie

VERLENGD FIETSPAD
VOOR VEILIGHEID EN RECREATIE
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nogal wat voeten in de aarde had. Aan de ene kant
zit Staatsbosbeheer al wat langer met de noodzaak
van aanpak van het Woldenpad, aan de andere kant
zagen bewoners van Marterhaar het niet zitten als het
nieuwe pad midden door het park gelegd zou worden.
Daarom gaat het er nu omheen. “Het is een goede

oplossing, maar wel wat duurder”, weet Jansen zeker.
Voor een goede aansluiting op het Woldenpad, moet
dit bestaande recreatieve fietspad wel iets omgelegd
worden, een klus die Staatsbosbeheer voor zijn
rekening neemt. Achterliggende gedachte is volgens
de Belangenvereniging ook dat de snelste route van

Koekange naar Ruinen zo een stuk veiliger wordt. Nu
gaat die via de Bosweg en de Koekangerveldweg naar
de nieuwe rotonde in de N375, straks kunnen fietsers
gewoon doorrijden door het bos. “De Koekangerveldweg
is een stuk drukker geworden sinds de rotonde er is,

bovendien zijn er weinig uitwijkmogelijkheden voor
fietsers, de berm is niet zo goed.” Ook voor recreatieve
fietsers is dit een aanwinst, vinden de initiatiefnemers.
Het beheer en onderhoud van het fietspad komt na de
aanleg op het bordje van de gemeente.

ZWERFKEIKUNST
VOOR KOEKANGERVELD
In een grijs verleden liepen er in- en rond Koekangerveld meerdere schaapskuddes rond. Om die
herinneringen ook door te geven aan de mensen van de 21ste eeuw, krijgt het dorp een kunstwerk.
Dat bestaat uit twee schapen en een lam, die opgebouwd worden uit zwerfstenen uit de ijstijd en
koppen van staal.
Het kunstwerk krijgt een plekje op het grasveld bij de Mr. J. de Blieckweg/Ruinerweg. “Op die plek staat
helemaal niks, op een kerstboom na rond de feestdagen. Een groot en duur kunstwerk is voor ons niet
te realiseren, maar dit idee kwam van de bevolking zelf”, vertelt bestuurslid Jan Jansen.Het werk kost in
totaal 2.445 euro.
De Belangenvereniging Koekangerveld en Initiatiefrijk De Wolden nemen beide de helft voor hun
rekening, waarbij de noeste arbeid van de vrijwilligers van het dorp voor 220 euro op de begroting zijn
gezet.
Doel van de belangenvereniging is verfraaiing van het dorp en om de historie te laten zien. “Een bedrijf uit
Amersfoort maakt het kunstwerk. We hopen dat het in juni of uiterlijk juli geplaatst wordt”, zegt Jansen.
De gemeente verzorgt het reguliere maaiwerk, waar de dorpelingen zelf het onderhoud voor hun
rekening nemen.

Wethouder Jan van ’t Zand laat zijn
fiets checken op fietsveiligheid.
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“Dat is goed nieuws, we zijn er al een tijdje mee bezig”,
was de eerste reactie van de inmiddels oud-voorzitter
Joop Koeling van de Belangenvereniging Koekange.
“Het plan is twee jaar geleden ontstaan tijdens een
Rond de Tafelbijeenkomst. Er is toen een werkgroep
gevormd en die heeft het verder opgepakt”, aldus Koeling.
In die werkgroep zit naast Joop Koeling ook Johannes
de Kleine. In april nam Koeling afscheid als voorzitter.
“Maar we maken dit project af hoor. Mijn opvolger
Henk Koetsier komt er dan ook bij”, legt Koeling uit.
De Belangenvereniging Koekange wil graag een veilige
verbinding ontwikkelen voor het langzaam verkeer langs
de Koekanger Dwarsdijk. “Het wordt een betonpad
van vijfhonderd meter dat geschikt is voor fietsers en
wandelaars, dus ook voor rolstoelen en kinderwagens”,
noemt Koeling. Dat voor het duurdere beton is gekozen,
heeft ook met de geringe onderhoudskosten te maken.

ALTERNATIEVE ROUTE
De inwoners van Koekange hebben in de Dorpsvisie
de noodzaak van een veilige route langs de Koekanger
Dwarsdijk benoemd. Reden voor de Belangenvereniging
om een veilige en alternatieve route te ontwikkelen
naast de rijbaan, achter de bomen. In de afgelopen twee
jaar zijn de mogelijkheden verkend. De nieuwe route
kreeg als werknaam ‘familiepad’ mee. “Het pad wordt
onderdeel van het Wandelnetwerk De Wolden in de
omgeving Koekange – de Wijk. De route heeft tevens een
functie als dorpsommetje vanuit Koekange. De paden in
de directe omgeving nodigen uit tot een wandeling voor
zowel inwoners als recreanten”, maakt Koeling
wat reclame.

VEILIGE RUIMTE

FAMILIEPAD KOEKANGE
IS HONDERDSTE PROJECT
De aanvraag van de Belangenvereniging Koekange voor de aanleg van een familiepad
langs de Koekanger Dwarsdijk, is het honderdste project van alle jaren Initiatiefrijk
De Wolden. Het dorp kreeg een bijdrage van 30.000 euro toegekend in de eerste ronde
van 2019.
90

INITIATIEFRIJK DE WOLDEN

Voor het landbouwverkeer is de Koekanger Dwarsdijk
een ideale en gewenste route om de bebouwde kom van
Koekange via de Dorpsstraat te mijden. De breedte van
de rijbaan van deze weg is beperkt - vier tot vijf meter en naast landbouwverkeer maakt ook het doorgaande
(auto)verkeer van Berghuizen en vanaf de Boverhofsweg
gebruik van deze route richting Langedijk. Een en ander
betekent dat er voor de voetgangers en fietsers op
de Koekanger Dwarsdijk niet echt een veilige ruimte
beschikbaar is om samen met het overige verkeer
gebruik te maken van de rijbaan. “Door een voetpad
aan te leggen naast de rijbaan ontstaat een aantrekkelijke
recreatieve en veilige route voor de voetgangers”,
denkt de Belangenvereniging. Uit metingen blijkt dat
dagelijks ongeveer 1.000 voertuigen per etmaal gebruik
maken van de route. “En reken er maar op dat daar hard
gereden wordt.”
PROJECT 100 KOEKANGE

De totale kosten van het project bedragen 65.000 euro,
waarvan vrijwilligers 5.000 euro voor hun rekening
nemen. Andere fondsen, zoals het Recreatieschap en de
NAM, dragen ook bij, terwijl de belangenvereniging er
zelf ook vijf mille bijdoet. De hoop is dat in juni begonnen
kan worden met de aanleg.
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SUCCESFACTOREN
Wat zijn nu de belangrijkste succesfactoren
van Initiatiefrijk De Wolden?
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met Initiatiefrijk De Wolden
krijgen inwoners de kans
om een actieve bijdrage
te leveren aan hun eigen
leefomgeving.
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PROJECTEN PER DORP
VANAF DE START:

SPREIDING VAN
DE INITIATIEVEN

Nieuwe ideeën ontstaan do
or de
samenwerking aan oude
ideeën.
op Pagina 30: “Het mooie
is dat
wanneer je bezig bent, er
met de
instelling van zelf doen,
als vanzelf
ideeën komen. Laadpalen
voor
elektrische auto’s bijvoorb
eeld. Zo zijn
we altijd bezig”, besluit de
voorzitter.

Koekangerveld
Berghuizen
Echten

Ruinen 15
Zuidwolde 12
Algemeen De Wolden 12
Ruinerwold 11
Echten 9
De Wijk 6
Koekange 6
Fort 6
Koekangerveld 5
Ansen 4
Alteveer/Kerkenveld 4
Veeningen 4
Linde 3
Oosteinde 3
Berghuizen 2
Drogteropslagen 2

Koekange

Alteveer

De Wijk
Veeningen

Zuidwolde
Kerkenveld

Fysiek

Maatschappelijke baten:
versterking van sociale
infrastructuur, sociale
vitaliteit en leefbaarheid.

Functioneel
Sociaal
Veiligheid

Fort

Linde

Functioneel/Sociaal
Fysiek/Functioneel

Drogteropslagen

Fysiek/Sociaal
Fysiek/Functioneel/Sociaal
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UITDAGINGEN
Welke uitdagingen krijg je
voor je voeten en welke
leerpunten zijn er?
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Het managen van
verwachtingen.
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Met initiatiefrijk De Wolden
kunnen nieuwe verbindingen
worden gelegd, maar dat gaat
niet altijd vanzelf en vraagt
soms om sturing.

Met de verenigingen van
dorpsbelangen in gesprek en
op zoek naar hun positie en
rol in het project: willen zij
spreekbuis, regiefunctie of
uitvoerder zijn?

Regelmatig evaluatie
en consequenties
verbinden aan
de evaluatie.

Initiatiefrijk De W
olden moet
geen doel op zich
worden,
maar een middel
dat kan
bijdragen aan de
leefbaarheid,
sociale vitaliteit
en sociale
cohesie in De Wol
den.

Is er voldoende
draagvlak voor
het initiatief?

De balans vinden in
“loslaten in vertrouwen”
en een project waar nodig
toch ondersteuning en
begeleiding bieden.
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