‘Ons contact met het lokale bestuur is zeer goed’
Wat bindt u aan Dwingeloo?
‘Ik was tot 2004 wijkagent van
Dwingeloo en leerde het dorp
en de inwoners zo goed kennen. Daarna zijn wij er ook gaan
wonen. Ik ben toen gevraagd
om voorzitter van de Vereniging
Dorpsbelangen te worden. Dat
deed ik graag. Dwingeloo is een
van de mooiste dorpen van Drenthe en je voelt je er snel thuis. We
houden vast aan onze eigen identiteit maar we zijn ook progressief en vernieuwend. Er is hier
nog volop ruimte en we zijn gezegend met twee Nationale Parken
in de directe nabijheid.’
Welke rol vervult Dorpsbelangen in uw gemeente?
‘De vereniging behartigt de
belangen van de inwoners. We
bepleiten en verdedigen die be-

langen bij verschillende instanties. Ons contact met het lokale
bestuur is zeer goed. Het varieert
van een simpel telefoontje over
een losliggende tegel tot stevige
gesprekken met het college over
het afsluiten van een weg.’
Wat motiveert u om actief te
zijn in de deze vereniging?
‘Ik ben een mensenmens. Het is
leuk om bij lopende zaken veel
contacten te hebben met mijn
dorpsgenoten en allerlei instanties, en dat onderlinge contact in
goede banen te leiden. Daarnaast
ben ik me er heel bewust van dat
onze leefomgeving, onze voorzieningen, onze toeristische activiteiten en samenhorigheid bijzonder zijn. Het motiveert me enorm
om daar vanuit Dorpsbelangen
invloed op te kunnen uitoefenen.’

Wat hoopt u in de nabije
toekomst met Dorpsbelangen
te bereiken?
‘Een onderwerp waar we nu mee
bezig zijn is de afsluiting van een
weg voor een natuurontwikkelingtraject. Onze bewoners zijn
hier faliekant tegen, omdat de
weg een belangrijke toeristische
route, schoolroute en alternatieve route voor onze hulpdiensten
is. We oefenen al twee jaar druk
uit om de weg open te houden.
Daar gaan we nog mee door.
Verder zitten we in de klankbordgroep voor de herinrichting
van de brink van Dwingeloo. Wij
streven ernaar dat de brink zo
weinig mogelijk wordt aangetast.
Het is namelijk de mooiste brink
van Drenthe.’

DICK DREVES

Vereniging Dorpsbelang Dwingeloo

STREEK-bewoners portretteert in ieder nummer vier mensen
die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland.
Ditmaal vier leden van dorpsraden en dorpsbelangen.

STR EE K

JANNIE PAASMAN
Dorpsbelangen van Balloo

‘De gemeente luistert zeker naar ons’
Wat bindt u aan Balloo?
‘Ik ben er geboren en getogen. Mijn
ouders hadden er een gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw,
dat hebben we overgenomen. Nu
is het een gemengd bedrijf met
vleeskoeien en akkerbouw en we
zijn een zorgboerderij. Ik woon
hier graag. Het is een gemoedelijk
dorp, de omgeving is heel natuurlijk en toch ligt het centraal: we
zijn zo in Assen of Rolde. Ik ben
actief in de verkeerscommissie
van ons dorp, en vertegenwoordig
Balloo in het Brede Overleg Kleine
Dorpen in Drenthe.’
Welke rol vervult Dorpsbelangen in uw gemeente?
‘De dorpsraad brengt voorstellen
voor het dorp onder de aandacht
van de gemeente. De verkeerscommissie waarin ik actief ben,
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verricht daarvoor het voorwerk.
De afgelopen tijd hadden we het
project Mooi zo – Veilig zo. In
een boek hebben we suggesties
verzameld om de verkeerssituatie in het dorp te verbeteren. De
parkeeroverlast bij de schaapskooi
bijvoorbeeld. De gemeente luistert
zeker naar ons. Niet alles lukt,
maar sommige voorstellen zijn
overgenomen. We wilden geen
verkeersdrempels, want die leiden
tot meer overlast voor het vele
landbouwverkeer. Ze zijn er ook
niet gekomen.’
Wat motiveert u om actief te zijn?
‘We hebben hier geen dorpshuis
of multifunctionele ruimte. Om
het levendig en gezellig te houden,
moet je je inzetten, vind ik. De
onderlinge betrokkenheid neemt
wel wat af, mensen zijn drukker.

Dat zie je overal in de maatschappij. Bij ons in het dorp valt het
gelukkig wel mee. Ook nieuwe
dorpelingen dragen hun steentje
bij. Ik heb hier altijd gewoond en
weet dat het ﬁjn is om in goede
en slechte tijden iets aan elkaar te
hebben.’
Wat hoopt u in de nabije toekomst via de dorpsbelangen te
bereiken?
‘We blijven alert op de verkeerssituatie. Een punt waar we nu mee
bezig zijn is het verbeteren van
de veiligheid voor schoolgaande
kinderen. Ik heb zelf kinderen dus
weet waar het over gaat. Ik vind
het leuk om Balloo te vertegenwoordigen in de BOKD. Zo hoor je
ook wat er in andere dorpen leeft.
Dat blijf ik de komende tijd nog
graag doen.’

‘Raadsleden gebruiken ons om hun ideeën te toetsen’.
Wat bindt u aan Aartswoud?
‘Ik woon er sinds een jaar of
drie. Mijn vrouw groeide op in
een dorp in de buurt. Ik vind
de mensen hier heel gastvrij
en het is heerlijk om landelijk
te wonen. Uit ons slaapkamerraam zien we het oer-Hollandse plaatje van koeien in de wei.
Dat is toch uniek? Tegelijkertijd ben ik in een halfuur rijden
in Amsterdam, als er geen ﬁle
staat tenminste.’
Welke rol vervult de dorpsraad in uw gemeente?
‘We houden de lijnen tussen
bewoners en instanties graag
kort, om zaken positief te
veranderen. We vertalen het
sentiment dat leeft bij dorpsbewoners naar de gemeente,
maar ook naar buurgemeenten.

De helft van onze vergaderingen is
openbaar, daar nodigen we het hele
dorp voor uit. Jaarlijks overleggen
we met het college en wonen we
regelmatig raadsvergaderingen bij.
Een individuele bewoner doet dat
niet zo snel. Gemeenteraadsleden
gebruiken ons op hun beurt om,
met het oog op de verkiezingen bijvoorbeeld, hun ideeën te toetsen.’
Wat motiveert u om actief te zijn
in de dorpsraad?
‘Ik kan vinden dat dingen in de
maatschappij beter moeten, maar
dat doe ik niet door achter de televisie te zitten. Dit is een goede
manier om echt een steentje bij te
dragen. De dorpsraad is een mooi
forum om handen en voeten te
geven aan wat leeft in het dorp.
Geluiden die ik opvang, kan ik daar
inbrengen. Ook speelt mee dat we

als dorpsraad meer respons bij
de gemeente krijgen, dan wanneer je als individu aanklopt.’
Wat hoopt u in de nabije
toekomst met de dorpsraad
te bereiken?
‘Aartswoud is een lintdorp, dat
nodigt uit tot hardrijden. Met
veel jonge kinderen in het dorp,
levert dat gevaarlijke situaties
op. De gemeente doet er wel
wat aan, maar wat ons betreft
is er meer nodig. Ik wil er aan
bijdragen dat de maatregelen
ook het aanzien van het dorp
eer aandoen, dus dat het niet
zomaar een hoop drempels
worden.’

MICHEL VAN IERLAND
Dorpsraad Aartswoud

B E W O N E RS

Leden van Dorpsraden
in Nederland

BRAM ABRAHAMSE
Dorpsraad Serooskerke

‘Inzet van vrijwilligers houdt het dorp levendig’
Wat bindt u aan Serooskerke?
‘Mijn vrouw en ik komen allebei
van het platteland. We woonden
een paar jaar in Middelburg,
maar wilden graag weer naar
een dorp. Dat werd Serooskerke,
waar indertijd veel bouwgrond
voorhanden was. Het dorp heeft
relatief veel voorzieningen en een
bloeiend verenigingsleven. Het is
ook prettig dat zowel het strand
als de stad dichtbij zijn.’
Welke rol heeft de dorpsraad
in Serooskerke?
‘Onze raad behartigt de belangen
van de dorpsbewoners in de brede zin van het woord. Het is een
platform waar meningen en ideeen van bewoners uitgewisseld
kunnen worden. Wij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd
advies. Bij de vergaderingen van

de dorpsraad is de wethouder ook
altijd aanwezig. Dat maakt dat we
snel zaken kunnen doen. Verder
geven we een kwartaalblad uit.
Via dit blad en de website houden
we contact met onze achterban.’
Wat motiveert u om actief te
zijn in de dorpsraad?
‘Ik vind het belangrijk dat mensen
zich vrijwillig inzetten voor de
kerk, school of een vereniging.
Het houdt een dorpsgemeenschap
levendig. Dat geldt wat mij betreft ook voor een dorpsraad. We
kunnen tot op zekere hoogte invloed uitoefenen op zaken die de
gemeente realiseert. Het vraagt
soms een lange adem. Vaak krijgen we zaken toch vrij vlot voor
elkaar. Dat geeft me voldoening
en de motivatie om door te gaan.’

Wat hoopt u in de nabije toekomst met de raad te bereiken?
‘We zijn op dit moment intensief
betrokken bij de discussie over
dorpsuitbreiding en het opvullen van ruimtelijke ‘gaten’ in
het dorp. Ook de bouw van een
woon-zorgcomplex en verplaatsing van de lokale supermarkt
zijn belangrijke zaken. Ze beinvloeden de toekomst van het
dorp. We hopen dat binnenkort
duidelijk wordt in welke richting
deze ontwikkelingen gaan, want
ze slepen al lang. We hebben ook
een eigen initiatief voor meer
speelvoorzieningen voor de
jeugd. De toezeggingen voor subsidies zijn er inmiddels. Via een
sponsoractie hopen we dit jaar
onze ideeën te realiseren.’
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