
 

 

 

 

JAARVERSLAG 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Jaarverslag van de secretaris 

 

Samenstelling bestuur na de jaarvergadering 2018 

Harry Lamberts  Voorzitter   
José Dijkstra  Secretaris 
Jan Duursma  Penningmeester  
Roelof Beek  Vicevoorzitter  
Joop Mooij  Lid 
Harry Ruinemans  Lid        
Mariska Roossien  Lid 
Henk Kamping  Lid                                                                                                        
Wim Vogelzang       Lid                                                                                                               

 

Adviseurs 

Henk de Jonge  namens OVD (tot september 2018) 

 

De volgende werkgroepen worden vertegenwoordigd door 
Communicatie   Het dagelijkse bestuur 

Glasvezel    Harry Lamberts 

N34     Henk Kamping 

Werkgroep Daoler Tuun  Henk Kamping 

Werkgroep AED   Harry Ruinemans 

Daler Dorpsvisie   in elke werkgroep zit minimaal 1 van de leden 

Coördinatoren werkgroepen Roelof Beek en Joop Mooij 

Website en social media   Mariska Roossien 

 

 

 Werkgroepen Dorpsvisie: 

 SamenDalen   Kartrekker: Grietje Smit  lid DB: Joop Mooij en José Dijkstra 

 Groen  Kartrekker: Henk Kamping 

 VVV  Kartrekker: Folkert Sinnema lid DB: Roelof Beek en Wim        

                                                                                                Vogelzang 

 Duurzaam   Kartrekker: Peter Gras  lid DB: Harry Lamberts 

 Wonen  Kartrekker: Riet Muller lid DB: Harry Ruinemans 

 Zorg  Kartrekker: Annelies Jipping  lid DB: Joop Mooij 

  

 

 

 

 

 



Bestuursleden die zijn afgetreden in 2018  

 Henk de Jonge als raadgever van de OVD (sept 2018) 

 

 

Bestuursleden die zijn aangetreden in 2018 

- Mariska Roossien, Jan Duursma en Roelof Beek. Aantreden in     

   januari 2018 

 

Bestuursvergaderingen werden gehouden op: 

 

30 januari 2018 

Stand van zaken Dorpsvisie, nieuwe leden, stand van zaken Glasvezel, vergaderrooster, 

subsidiegelden, website dorpsbelangen. 

 

 

6 maart 2018 

Een vergadering met kartrekkers van de werkgroepen.  
Stimuleringsfonds, centrumvernieuwing, presentatie promotieDalen en programma voor 
jaarvergadering, Tuun, Dorpsvisie stand van zaken, Glasvezel stand van zaken, inventariseren 
buurtverenigigingen. 
 
 
27 maart 2018 
 
Jaarvergadering: ingekomen stukken, notulen 2017, Jaarverslag secretaris 2017, financieel 
jaarverslag 2017, verslag kascommissie, Benoeming nieuwe kascommissie, begroting, be-
stuursverkiezingen, presentatie Dalen Promotie, Dorpsvisie Dalen, Breedband. 
 

 

10 april 2018 

 

Vergadering voor leden en kartrekkers werkgroepen. Mededelingen ingekomen stukken, 

Notulen 6 maart, Notulen jaarvergadering, dorpenronde voorbereiding. 

 

 5 juni 2018 

 

Mededelingen, ingekomen stukken: AED, budgetoverleg Volharding, verkeersmails, groen 

afval Spinde, Uitnodiging LTC, Notulen 10 april, Notulen dorpenronde, website en verslag 

AVG, werkgroepen stand van zaken. 

 

  

 

 



18 september 2018 

 

Mededelingen ingekomen stukken, Whats app preventie, werkgroepen en stand van zaken, 

financien, Website. 

 

13 november 2018 

 

Toezegging dorpsbudget en stimuleringsfonds 1 en 2. Speeltuin Westakkers en infozuil, Ook 

Daoler Tuun en Volharding. 

Binnenkomst Dalen, Groenvoorziening contact gemeente, planning 14 januari dorpsvisie 

avond. Mededeling en ingekomen stukken, stand van zaken werkgroepen, fietsendiefstallen 

en Arriva, Glasvezel. 

 

Er is een actieve betrokkenheid van de bestuursleden en behoorlijk intensief contact over 

alle lopende projecten. Naast de lopende vergaderingen zijn er veel vergaderingen over de 

betreffende projecten. Ook hebben de werkgroepen eigen vergadermomenten.  

 

Jaarvergadering 27 maart 2018 

Op 28 maart 2017 werd de jaarvergadering gehouden.  

Zaken die daarin aan de orde kwamen waren: 

De notulen van de vergadering in 2017. De bestuur mutaties met daarin wisseling van 

voorzitter. Gerda Jaarsma en Rob de Groot namen afscheid. Nieuwe leden werden 

aangenomen. Jaarverslag 2017, financiële kant Dorpsbelangen, financieel AED en financieel 

Daoler Tuun. 

De kascommissie deed verslag en de begroting voor 2018 werd gepresenteerd. Dalen 

Promotie hield een presentatie en Roelof Beek vertelde over de plannen en acties van de 

Dorpsvisie. Harry Lamberts gaf de stand van zaken over breedband weer.  

 

Dorpenronde 

23 april 2018 

Zaken die aan de orde kwamen: speelgelegenheden, kappen bomen in en rondom Dalen, 
vuilnisbakken en groenafval langs de weg. Beleid van de gemeente voor de komende jaren., 
processierups in opkomst, bloemrijke akkerranden, beleid dorpsbudgetten nog niet helder, 
communicatie groen en gemeente. 
 

Correspondentie 

Zowel door ambtelijke instanties als door particulieren wordt tegenwoordig nog bijna 

uitsluitend per mail gecorrespondeerd. Belangrijke zaken worden ook in een map 

gearchiveerd. Daarnaast komt er een USB-stick met jaarlijkse back-up.  

 

 

 

 



Onderwerpen waarmee de vereniging zich in het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. 

 

 Stimuleringsfonds/subsidies/dorpsbudgetten 

 De Daoler Tuun 

 Dorpsvisie 

 Breedband 

 Verkeersmaatregelen/plannen Doe-Plein/Roezemoes 

 N34 

 Veel op zich staande onderwerpen met actieve besluitvorming. 

 

Stimuleringsfonds en subsidies 

 

In 2018 heeft Dorpsbelangen Dalen namens werkgroepen of andere organisaties de 

medewerking verleend bij een aantal aanvragen voor subsidies uit diverse fondsen of 

regelingen.  

Een overzicht;  

 

 Rabobank Clubkas Campagne 

Ook in 2018 weer meegedaan met de Rabobank Clubkas campagne. We hebben een 

bedrag van € 602,00 ontvangen. Is besteed aan het verder ontwikkelen van de 

wandelroutes. 

 Dorpsbudget 

De gemeente Coevorden heeft in de periode 2017/2018 een dorpsbudget van             

€ 20.000,00 toegekend. 

Het Dorpsbudget wordt o.a. aangewend voor het realiseren van doelen die door de 

diverse werkgroepen zijn gesteld. 

Noot: 

Dorpsbelangen Dalen is actief deelnemer aan overleggen die door de gemeente 

Coevorden worden georganiseerd. In deze overleggen wordt gesproken over een 

andere opzet betreffende het toekennen van financiën aan organisaties waar 

Dorpsbelangen Dalen er één van is. 

 

 Stimuleringsfonds 1  (Leefbaarheid) 

In 2018 2 projecten aangemeld voor het stimuleringsfonds 1, beide zijn gehonoreerd. 

De aangemelde projecten waren; 

1.  Buurtvereniging Westakkers.   

Realiseren van een speeltuin in de buurtschap Westakkers. Er is een bedrag van  

€ 3244 ontvangen. 

2. Werkgroep Samen Dalen.                                                                            

Realiseren van een informatiezuil op een prominente plek in Dalen. Er is een 

bedrag van € 8.898 ontvangen. 

 



 Stimuleringsfonds 2 (Coevorden Verbindt) 

In 2018 zijn in het kader van het Stimuleringsfonds  2 projecten aangemeld en 

gehonoreerd t.w: 

1.  Een aanvraag van de werkgroep Daoler Tuun. 

     Betreft aanschaf en onderhoud van materieel voor het onderhoud van de Daoler      

     Tuun en het inrichten van een ruimte voor de opslag van het materieel.    

     Gekapitaliseerd voor de komende 10 jaar. Er is een bedrag van € 19.050   

     toegekend. 

 

2. Een aanvraag van de muziekvereniging Volharding. 

    Het betreft aanvraag van subsidies voor een blazersklas. Dit is een project van 3    

    jaar in nauwe samenwerking met de Burgermeester WesselsBoer (BWB) school en   

   andere organisaties. Er is een bedrag van € 20.000,00 toegekend. 

  

 Ondernemers vereniging Dalen (OVD) 

Namens Dorpsbelangen Dalen zijn 2 verzoeken voor subsidie gedaan aan OVD t.w.:  

 

1. Het inrichten van een ruimte in de bibliotheek van Dalen specifiek voor de 

leeftijdsgroep 6 t/m 12 jaar. OVD stelde een bedrag van € 3.500,00 beschikbaar. 

 

 

Jaarverslag De Daoler Tuun 2018 

Bestuurszaken: werkgroep leden Henk Kamping (voorz.) Harm Bouwers(penningmeester) 

Gerard Hassink (secretaris) Jan Hooge, en Harrie Lamberts (leden) opereren als een 

zelfstandig bestuur onder auspiciën van Dorpsbelangen Dalen.       

In memorie: Aan het eind van de zomer moest helaas afscheid worden genomen van ons 

gewaardeerd lid Sen Meier. Sen was zeer betrokken bij de Tuun en maakte zich voornamelijk 

verdienstelijk als elektricien en ict’r.                                                               

De Daoler Tuun heeft een steeds groeiende aantrekkingskracht van zowel eigen bevolking 

als uit de regio. 

Activiteiten en gebeurtenissen  

1. Zaterdag 10 maart werd meegedaan aan Nederland Zoemt. Er zijn 100 stuks struiken, 

Rhamnus Frangula, aangeplant. De beplanting, beschikbaar gesteld door 

Landschapsbeheer Drenthe, diende om de bijenstand van de wilde bij te bevorderen. 

Ook de potentilla haag is vervangen voor een beukenhaag. Deze werd ook 

beschikbaar gesteld door Landschapsbeheer Drenthe. 

 

2. Op 26 maart is de palenrij bij de waterpomp vervangen. Met hulp van Roelof Renting 

en zijn graafmachine werden dikke eiken boomstammen in de grond geplaatst.  

 



3. Tijdens de paasdagen werd er weer door verschillende buurtverenigingen paaseieren 

gezocht. 

 

4. Op 8 mei bracht de Rotary Club Ulsen-Coevorden een bezoek aan de DaolerTuun. 

Voorzitter Henk Kamping heeft de club verteld over het wel en wee van de Tuun. Na 

afloop werd Henk uit handen van voorzitter Hans-Georg Kronemeyer. een cheque 

overhandigd t.w.v. 2500 euro. Samen met de bijdrage van het Groene Kruis kon 

hiermee mede de uitbreiding van de berging worden bekostigd.  

 

5. Tijdens het zuidenveld werd op zondag 15 juli de schilderkunst beoefend. Het 

evenement was tussen 13.00 en 15.00 uur gratis te bezichtigen Geert Habing en Inge 

Tibben zorgden voor de vrolijke muzikale noot waarbij naar hartenlust werd 

meegezongen. 

 

6. Door voorzitter Henk Kamping is een subsidieverzoek ingediend bij Agrarisch 

Natuurbeheer Drenthe om tijdens het Zuidenveld te zorgen voor bloemrijke 

akkerranden. De subsidie die hiervoor is verkregen heeft ook Jan Boesjes zich ingezet 

met als gevolg. Een geweldig resultaat.  

 

7. Zondag 24 juni werd de jaarlijke muziekmiddag georganiseerd. De muziek was 

geregeld door Sylvia Fledderus van Stichting Boet’n Deure. De gekozen muziekgroep 

Stringtime speelde akoestisch; bluegrass en putte uit een breed spectrum van 

mooie akoestische muziek. Stringtime was een warm gezelschap die fraaie  muziek 

liet horen en een gezellige sfeer creëerde. Rond de zitplaatsen was het terrein 

feestelijk aangekleed met diverse soorten string”s.  

 

8. Uit de gemeentelijke  initiatieven pot 1 en 2  kon dit jaar een Pagodetent voor het 

podium worden aangeschaft en een tent voor het verzorgen van een natje en een 

droogje tijdens podium optredens. De tenten kunnen in overleg, ook door derden 

worden gebruikt in de Tuun. Uit de initiatieven pot 2 kon materiaal worden 

aangeschaft. Met dit bedrag moet men 10 jaar vooruit. De bijenstal is vergroot om 

het toekomstige materiaal op te slaan. Ideaal is dat binnen de werkgroep vakmensen 

zijn die de uitbouw op professionele wijze hebben uitgevoerd. De komende jaren kan 

er dan ook naar hartenlust geklust worden.  

 

9. Zondagmiddag 23 september stond het mini-muziekfestival op het programma, 

georganiseerd door muziekvereniging Volharding uit Dalen en m.m.v. Ons Genoegen 

uit Wachtum en de Breibergers uit Dalerpeel. Bijna ondenkbaar was het dat vanwege 

langdurige droogte dit jaar, het festival moest worden afgelast vanwege langdurige 

regenval. 

 



10. Voor de zomervakantie en het naderende einde van het schooljaar brachten diverse 

leerlingen van de B.W.B. School onder begeleiding van hun juf of meester een bezoek 

aan de Daoler Tuun.  

 

11. Het wordt inmiddels te veel om alle activiteiten op recreatief gebied in het 

jaarverslag te benoemen. Vele wandelaars lopen dagelijks even door Tuun. De 

waardering is er voor de hondenbezitters die keurig gebruik maken van de honden 

uitlaatroute. 

 

12. Op zaterdag 22 september deden zo’n 65 deden fietsers  uit Nw. Amsterdam de 

Daoler Tuun aan. De computerclub aldaar organiseerde de tocht voor fietsliefhebbers 

uit de regio ten en bate van de Nierstichting. Zij kregen tijdens hun bezoek uitleg over 

het bijenvolk door onze imker Wim Kleine.  

 

13. Dit jaar is de tribune tegenover het podium uitgebreid met drie extra zit banken van 

elders uit het park. Deze lege plaatsen zijn echter opgevuld met een drietal nieuwe 

creatieve banken.  

 

14. Vrijwilliger Ab Bulsink heeft het afgelopen jaar een bijspijkercursus in het omgaan 

met een motorzaag met goed gevolg afgesloten. Het certificaat hangt keurig ingelijst 

in de bijenstal. 

Jan Hooge                                                                                      

 

AED 

Er zijn in Dalen zeven AED's en in Wachtum één AED.  

Wij beschikken over ongeveer 100 vrijwilligers die zich tevens hebben laten registreren bij 

HartslagNu en dus opgeroepen kunnen worden bij een hartstilstand in Dalen of Wachtum en 

omgeving. Van de 100 vrijwilligers volgt ongeveer de helft jaarlijks een herhalingstraining van 

de dames Van der Molen uit Emmen. Deze trainingen worden gefinancierd door het AED 

project DALENWACHTUM .                                                                                                                   

De andere helft volgt trainingen elders, vaak via hun werk. Inmiddels zijn er een aantal  inzet-



ten geweest en was het goed te zien dat er steeds voldoende vrijwilligers gehoor gaven aan 

de oproep. 

Jaarlijks vindt er een controle plaats van de AED's en de kasten door de leverancier, waarmee 

we een meerjarig onderhoudscontract hebben afgesloten. In 2017 zijn er o.a. met behulp 

van de investeringsgelden  van de gemeente Coevorden 7 AED’s vervangen voor nieuwe 

AED’s. 

Omdat het opleiden, onderhoud van AED's en kasten, afschrijving, etc. veel geld kost hebben 

wij 205 donateurs kunnen inschrijven. Dit garandeert op dit moment een inkomen van ruim 

2000 euro per jaar. 

De werkgroep kwam in 2018 drie keer in vergadering bijeen.                     

Het project heeft een donatie van 378 Euro ontvangen van de statiegeldactie van de Plus.                                                                                                                         

Er is een meerjaren balans-begroting gemaakt, deze ziet er goed en hoopvol uit.  

Toekomstige situatie                                          
De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om het project optimaal kwaliteit en continuïteit te 
geven. Dit houdt in, voldoende financiële middelen voor:                                                                                                                    

 Onderhoud van acht AED’s en AED kasten 

 Vervanging accu’s, batterijen en reanimatiepads 

 Vervanging van afgeschreven AED’s en AED kasten.                              

 Scholing en informatievoorziening vrijwilligers, donateurs en bewoners. 

 Werkgroep activiteiten die gericht zijn op kwaliteit en continuïteit van dhet AED     
project in Dalen en Wachtum. 

AW/12-3-2019 

 

Jaarverslag vanuit de werkgroepen:  

Werkgroep Groenvoorziening en onderhoud 

De werkgroep kwam, in het jaar van Zuidenveld Dalen, met het idee een bloemrijke akker-

rand aan te leggen van het Zuidenveld terrein naar de Huttenheugte. Dit hebben we samen 

opgepakt met Agrarisch Natuurbeheer Drenthe (AND). De gemeente heeft een bedrag van   

€ 6000,- beschikbaar gesteld. Het project is uitgevoerd door de AND in samenwerking met 

de bij het project betrokken enthousiaste boeren. Na een moeizame start door de extreme 

droogte is het een groot succes geworden. Ook in 2019 stelt de gemeente weer eenzelfde 

bedrag beschikbaar voor de aanleg van bloemrijke akkerranden, dit keer bestemd voor boe-

ren in de gehele gemeente Coevorden 

De werkgroep heeft zich sterk gemaakt mee te doen aan de Pilot ecologisch bermbeheer. Dit 

is gelukt. Dalen doet mee met twee bermen te weten de bermen  langs de Oude Coevor-



derweg en de Molenakkers. De bedoeling van het project is na te gaan wat het effect van 

verschillende soorten beheer is op de vegetatie in de berm. Het project start voorjaar 2019. 

Bij het bestuur van glasvezel Zuidenveld en de gemeente aangekaart, de bermen na het leg-

gen van de glasvezel kabel te verschralen en in te zaaien met een bloemrijk mengsel. In april, 

als bekend is of het project doorgaat, zal hierover nader overleg plaatsvinden met het be-

stuur en de aannemer. 

 

Werkgroep Duurzaamheid Dalen 

Gestart eind 2017 heeft de werkgroep in 2018 zich krachtig ingezet om duurzaamheid bij de 

Daler bevolking onder de aandacht te krijgen. We willen bewoners inspireren en bewust 

maken welke bijdrage je als individuele bewoner kunt leveren aan dit begrip. 

Aandacht is dit jaar uitgegaan: 

 Water: 

Hoe kun je hemelwater duurzaam inzetten in je eigen directe omgeving. Zeker na 

zo’n enorm droge zomer en als gevolg daarvan de nare berichten over de ernstig lage 

grondwaterstand. Ontkoppelen van je hemelwaterafvoer en zo nodig laten afstro-

men in drainagekratten. We verwachten begin 2019 hiervan een voorbeeldproject uit 

te voeren. 

 

 besparen: 

Naast dat gas en elektriciteit (en de belastingen erop) in prijs stijgen, draagt besparen 

ook bij aan ons klimaat. Dit kan op vele manieren. Het huidige tijdsbeeld dringt zich 

dan direct zonnepanelen, warmtepompen e.d. op. Toch valt het meeste te besparen 

door goed naar gebruik te kijken en isolerende maatregelen te treffen. Tijdens de 

eerst informatieavond in oktober hebben we daar een voorzetje op gegeven. Voor 

2019 zijn we van plan hier inhoudelijke een vervolg op te geven. Graag sluiten we 

daarop aan op lokale voorbeelden uit de andere dorpen van de gemeente Coevor-

den. 

 

 Laadpalen: 

De auto-industrie maakt een omwenteling door. De elektrische auto is aan een niet 

te stuiten opmars bezig. Helaas heeft niet iedere inwoner de mogelijkheid om een 

laadinstallatie bij zijn/haar huis te plaatsen. De werkgroep Duurzaamheid heeft iom 

de gemeente gepleit voor de aanleg van een 6 – 7-tal palen verspreid over het dorp. 

De verwachting is dat de uitvoering hiervan in 2019 zal plaatsvinden.  

 

 Led-verlichting:                                                                                                                      

Samen met de werkgroep verkeer zoeken we naar een goed voorbeeld project voor 



de ombouw van de reguliere straatverlichting naar Led. Daarover zijn we met de ge-

meente in overleg. 

 

 Zonne-energie:                                                                                                                         

Dalen is een groen dorp, fijn om in te wonen, beschutting en het oog wil ook wat. 

Daarom is het voor veel van onze inwoners niet mogelijk om zelf collectoren op het 

dak te leggen. De eerste postcoderoos is aan gelegd. Van de ervaringen willen we le-

ren en doorgeven aan nieuwe initiatieven uit het dorp. Ook is de werkgroep gevraagd 

mee te denken en een wellicht wat groter project. We hopen daar in 2019 meer over 

te kunnen vertellen.  

 

 Meedenken en beïnvloeden: 

Gemeentelijke overheden moeten ook over hun bijdrage aan het klimaat nadenken. 

Ook ons gemeentebestuur doet dit actief. Zo heeft de werkgroep hun zienswijze ge-

geven over het beleid tav zonneparken. Ook juichen we toe dat Irene Dröge als amb-

tenaar duurzaamheid is aangesteld. We spreken haar regelmatig en willen haar hel-

pen om dit beleidsterrein breed binnen de gemeentelijke afdelingen en daarmee dus 

in de dorpen en wijken vorm te geven.    

 

 Communicatie met de inwoner: 

We zijn blij dat in 2019 de website Samen Dalen wordt opgestart. Daarmee hebben 

we een uitstekend instrument in de hand om met de inwoners te communiceren 

over onze plannen, ontwikkelingen etc. Natuurlijk kan de inwoner ons altijd bereiken 

op ons: duurzaamheid@dorpsbelangen-dalen.nl.  

De werkgroep duurzaamheid vergadert elke 1e woensdag vd. maand. 

 

Werkgroep Verkeer, Vervoer en Veiligheid 

 Schouw routes Selkersgoorn/Kieftenhof/Gezondheidscentrum/verkeersknelpunten: 

Er heeft in 2018 een wijkschouw plaats gevonden samen met het Gehandicaptenplat-

form Coevorden. Daarnaast is de inwoners van Dalen via de ”de Lelie van Dalen” ge-

vraagd naar knelpunten - in hun ogen - op het gebied van verkeersveiligheid. Met de 

gemeente wordt hierover overleg gevoerd en daarnaast zijn we betrokken bij de re-

constructie van het fietspad Dalen - Coevorden vv.  

 

 Overleg met NS/Arriva: 

Naar aanleiding van fietsendiefstal en vandalisme op het station van Dalen heeft er 

met Arriva en NS (stations) overleg plaats gevonden. Insteek van de gesprekken is dat 

op- en nabij het stationsgebied de sociale (on)veiligheid wordt verbeterd. 

 



 Reconstructie Burg. Fonteinstraat (ged.): 

Er is door de werkgroep VVV advies uitgebracht over de op handen zijnde reconstruc-

tie van de Burg. Fonteinstraat (ged.).   

 

 4 Wandelroutes ontwikkeld: 

Er zijn rondom Dalen 4 wandelroutes ontwikkeld van elk ongeveer 10 km. 

 

 Overleg met de NAM: 

Er heeft een overleg plaats gevonden waarbij onder andere inhoudelijk is ingegaan 

op mogelijk aardbevingsgevaar in de regio Dalen. Verder is in relatie tot de activitei-

ten van de NAM ook gesproken over het aantal locaties, productievolumes, activitei-

ten zoals putbehandeling en de toekomst van de velden. 

 

 Deur Daol'n: 

Er is overleg geweest tussen de gemeente, afgevaardigden van onze werkgroep en 

afgevaardigden van de middenstand over de uitvoering van een masterplan door Da-

len, genaamd Deur Daol'n. Aanleiding is gelegen in het feit dat onder andere de en-

tree vanaf de N34 niet als dorps wordt ervaren met geen warme/uitnodigende uit-

straling, het wegprofiel door   Dalen te lang gerekt- en verschillend/niet eenduidig 

gedimensioneerd is waardoor de herkenning van de 50- en 30 km zones onduidelijk 

is. 

Dalen, 11 maart 2019 namens de werkgroep VVV, Folkert Sinnema 

 

De werkgroep Wonen in Dalen voor alle leeftijden. 

 Doelstelling van de groep: 
Zicht krijgen op de woonbehoefte in Dalen en hierop acties ontwikkelen met de 
doelgroep. 

 Activiteiten van de groep:  
We hebben gekozen eerst met de doelgroep jongeren te beginnen.                               
De werkgroep heeft gesprekken gevoerd met jongeren om de behoefte te peilen.  
Na de inventarisatie van de antwoorden zijn we om de tafel gegaan met de make-
laars, de aannemer, de gemeente en de woningstichting.                                            
Naar aanleiding van dit gesprek is besloten een enquête te houden onder jongeren 
om de specifieke behoefte helder te krijgen, dus waar is behoefte aan: Huur/ koop, 
welke prijsklasse? enz. 
De resultaten zijn binnenkort bekend en die bespreken we met de brede groep van 
betrokkenen. In deze groep worden afspraken gemaakt over de volgende stappen. 
 

 Samenstelling groep: 
Marlous Duursma, Mirjam Bosman, Roelie Meijering, Harry Ruinemans en Joop 
Mooij (beide nms Db Dalen), Jan Angerman en Riet Muller (kartrekker). 



Wil je meedoen of meer Informatie? Mail naar marlousduursma@gmail.com of naar 
riet.muller@ziggo.nl 

 

Werkgroep Dalen helpt elkaar. 

Wij zijn wel tot de conclusie gekomen dat het erg moeilijk is om concrete acties te onderne-

men. 

De doelgroep is moeilijk te bereiken en vaak onzichtbaar. Wij zijn begonnen met het inven-

tariseren van de verenigingen (voor ouderen) die er zijn in Dalen. 

 Doelstelling:  

Onderzoeken of er voldoende aangeboden wordt.                                                           

Onderzoeken wat kan blijven bestaan of wat kan worden samengevoegd.               

Onderzoeken of activiteiten op elkaar afgestemd kunnen worden.   

 

 Conclusie: Aanbod is groot, verenigingen redden zich doorgaans prima. 

 

 Vervolg:  

Hoe kunnen wij eenzame/zorg vermijdende ouderen bereiken, want juist die maken 

van het aanbod geen gebruik. 

 

 Acties:  

1. Contacten met verenigingen, zodat zij ook een soort signaalfunctie op zich nemen en 

weten waar ze terecht kunnen met vragen of zorgen. 

2. Boekje samenstellen, waarin overzichtelijk staat waar men terecht kan met vragen 

over zorg en welzijn terecht kan. Wie wat kan aanbieden. Dit boekje verspreiden on-

der de doelgroep, verenigingen en professionals. 

Hiermee hopen wij te bereiken dat de drempel, om om hulp te vragen, lager wordt. 

 

Werkgroep SamenDalen 

In dit jaar hield de werkgroep zich bezig met het vormgeven van de Website SamenDalen.  

Een groepje enthousiaste mensen is samen gaan brainstormen wat op de site dient te ko-

men. Veel informatie is ook uit de enquete van de dorpsvisie gehaald om zo een volledig 

plaatje te creeren.  

Na dit onderzoek begon fase 2. Het uitnodigen van twee websitebouwers om de site daad-

werkelijk te realiseren. De twee bedrijven die uitgenodigd werden om hun presentatie als 

websitebouwer te houden waren: WiesWies en Poll.  

mailto:marlousduursma@gmail.com
mailto:riet.muller@ziggo.nl


Door het bestuur en de werkgroep werd een keuze gemaakt. De meerderheid stemde voor 

WiesWies.  

De samenwerking met Wieswies werd een feit. Dit bedrijf heeft veel ervaring op het gebied 

van dorpswebsites en ook kennen ze de cultuur van Dalen waardoor enorm enthousiast mee 

werd gedacht. De samenwerking verliep heel goed.  

Eind 2018 werd de al bestaande domeinnaam: SamenDalen.nl overgedragen aan dorpsbe-

langen Dalen. De website is geleidelijk aan gevuld door de commissie met het plan om hem 

in 2019 openbaar te zetten.  

Naast deze website heeft de werkgroep samen met de OVD en Dorpsbelangen Dalen een 

aanvraag ingediend voor een informatiezuil. De subsidie is toegezegd. Na openbaar zetten 

van de website komt er in 2019 een moment om de zuil realiteit te laten worden.  

We kunnen als werkgroep heel tevreden terugkijken op de werkzaamheden in 2018! 

 
Website DorpsbelangenDalen (dorpsbelangen-dalen.nl) 
 

De geheel vernieuwde website van Dorpsbelangen Dalen is op 14 mei 2018 live gegaan.  

De website heeft in 2018 in totaal 910 bezoekers gehad die met elkaar 3.763 pagina’s heb-

ben bezocht. Populaire pagina’s zijn de homepage, Daoler Tuun, nieuws en bestuur. Opval-

lend is dat de meeste bezoekers uit Coevorden komen. Daaropvolgend uit Dalen en Emmen. 

Wij hebben in totaal 30 nieuwsberichten geplaatst. 

Ook de Facebook pagina heeft een nieuwe look gekregen. Wij startten het jaar met 168 pa-

gina likes en eindigden met 271. Er zijn in 2018 46 berichten geplaatst/gedeeld en hebben 

daarmee 14.300 personen bereikt. De populaire onderwerpen op Facebook zijn Wonen in 

Dalen (voor jongeren), Daoler Tuun, glasvezel en clubkas. 

 

Jaarverslag glasvezel 2018. 
 
Vorig jaar zijn we geëindigd met het inventariseren van die inwoners die belangstelling had-
den voor glasvezel. In Dalen gaven 73.3% van inwoners aan dat ze belangstelling hadden. 
 
In het jaar 2018 zijn enorm veel vervolgstappen gezet om te komen tot de definitieve reali-
satie van het glasvezelnetwerk in de buitengebieden van de gemeente Coevorden. De vol-
gende stappen zijn ondernomen: 

 

 Stichting Glasvezel Zuidenveld: 
Er is een stichting Glasvezel Zuidenveld opgericht. De 6 oude initiatieven zijn daarin 
ondergebracht. Lokaal bleven de oude initiatieven nog actief. 
 



 Projectbureau: 
Het projectbureau van de stichting Glasvezel Zuidenveld is ingericht.  
 Directeur:   Gerard Kippers  
 Marketing:   Floris van Lint  
 Communicatie:  Marja Jonkers  

Organisatie en financiën: Bert Raterink  
 

 Dagelijks bestuur: 
Er is een Dagelijks Bestuur (DB)gevormd: 
 Voorzitter:   Jaap Ruiter 
 Secretaris:   Jos Goovaarts 
 Penningmeester:  Rob van Bommel 
 

 Algemeen Bestuur: 
Er is een Algemeen Bestuur (AB)gevormd. Leden zijn afgevaardigden van de oude 
initiatieven t.w.: Reuzenbreedband, Samen op glas, DNS, Stidal, Verbreedband en 
Samenbreed.  
Het totale algemene bestuur bestaat uit 15 personen. 

 

 Businesscase: 
Veel tijd is er besteed aan het opstellen van een businesscase. De businesscase is 
door meerdere instanties beoordeeld en doorgerekend. Het resultaat is dat er een 
prima businesscase tot stand is gekomen waaruit blijkt dat er binnen 2 tot 3 jaar 
zwarte cijfers geschreven kunnen worden. 
Voorwaarde is dat er 40% abonnementen worden afgesloten voor de deadline 1 
april 2019. 

 

 Besloten Vennootschap: 
In het jaar 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om een Besloten Vennootschap 
op te richten. De participanten zijn: Gemeente Coevorden (40%), RE-NET, is een 
dochter ondernemingen van RENDO, ( 40%) en de stichting Glasvezel Zuidenveld 
(20%). 

 

 Overleggen:  
Er is een omvangrijke vergadercultuur ingericht. Het DB, het AB en de participanten 
hebben heel veel vergaderd om zodoende de neuzen dezelfde kant op te krijgen. 
Verslagen van de overleggen zijn allemaal besproken en definitief vastgesteld. De 
vastgestelde verslagen zijn gearchiveerd bij de diverse secretariaten. 

 

 Abonnementen: 
De voorbereidingen voor het afsluiten van de abonnementen zijn in de tweede helft 
van 2018 opgestart. Uitvoering van het afsluiten van abonnementen is gestart in de 
eerste helft van 2019. Het doel is dat er 1 april 2019 40% abonnementen zijn afge-
sloten. Een harde eis. 

 



 Voorbereiding:  
Heel 2018 is er enorm hard gewerkt aan de voorbereidingen van de definitieve aan-
leg van het glasvezelnetwerk in de buitendorpen van de gemeente Coevorden. 

 

 Werkgroep Dalen: 
De werkgroep Dalen van de stichting Glasvezel Zuidenveld bestaat uit: 
Wim Vogelzang, Joop Bobeldijk, Jan Angerman, Jan Deuten, Harry Ruinemans, Poul 
Oosterwijk, Rob Staal, Bert Raterink en Harry Lamberts. 
In de tweede helft van 2018 is de werkgroep vele malen bijeen geweest en hebben 
we o.a. de voorstellen en plannen uit de projectgroep Glasvezel Zuidenveld beoor-
deeld. Tevens is de locale voorbereiding van het afsluiten van abonnementen door 
de werkgroep opgestart. De uitvoering van de locale activiteiten zijn hoofdzakelijk 
gestart in januari 2019. 
 
 
Namens de werkgroep glasvezel Dalen, Harry Lamberts. 

 

De verdubbeling van de N34 

De N34 is een provinciale weg en dus wordt  zowel  de voorbereiding van de verdubbeling 

als de uitvoering en voorlichting door de provincie Drenthe  gecoördineerd en uitgevoerd.  

Het gaat om de verdubbeling van het traject Coevorden-Noord tot aan klaverblad N34-A37 

en vanaf Emmen-West tot de aansluiting met de N381 (Frieslandroute).  

Dorpsbelangen Dalen wordt als klankbordgroep regelmatig bijgepraat. 

Dorpsbelangen Dalen stelt zich op vanuit het standpunt dat de ontwikkelingen worden 

gevolgd en bekijkt voor zover ze de kennis hebben of het plan voldoet aan de daarvoor 

geldende regels. Als er veel klachten van de inwoners komen zullen deze worden besproken. 

Dit is niet het geval. 

Op woensdag 7 maart 2018 vond er weer een inloopbijeenkomst over de verdubbeling 

plaats in restaurant Cornelis. Het plan is nu klaar en er wordt in 2019 begonnen met de 

uitvoering. Veel inwoners hebben gebruik gemaakt van deze gelegenheid om de plannen te 

bekijken. 

Meer informatie is te vinden op de website: www.provincie.drenthe.nl/N34 

 

 

---------------//-------------- 

Dit verslag is in samenwerking met betrokken leden en kartrekkers samengevoegd tot een 

jaarverslag. Vorm gegeven door de secretaris,  

 

José Dijkstra 

http://www.provincie.drenthe.nl/verdubbelingN34

