
Jaarverslag vereniging Dorpsbelangen Midlaren over 2021 
 
Het jaar 2021 werd alweer ‘zo’n gek jaar’ (net als 2020) waarin we elkaar veel zagen langswandelen, 
maar amper ontmoetten tijdens gezamenlijke activiteiten.  
Toch heeft de vereniging Dorpsbelangen in 2021 veel kunnen betekenen waar het gaat om het 
behartigen van de belangen van Midlaren, onze eerste opdracht uit de statuten. Kort samengevat 
hebben wij van het dorp opdracht om ons te richten op het instand houden van het dorp, de 
omgeving, verkeerszaken, voorzieningen en groen- en landschapsbeheer. 
 
In 2021 zijn er op meer van die terreinen grote stappen gezet. Ten eerste de aansluiting van Midlaren 
op het glasvezelnet. Na de laatste ‘veegactie’ is de aanleg van een glasvezelnet in ons dorp die in 202 
begon, in 2021 afgerond. Iedereen die daarvoor kiest (driekwart van de inwoners) heeft in Midlaren 
aansluiting op de digitale snelweg. Dat is een enorme operatie geweest waarin het bestuur van 
Dorpsbelangen veel energie heeft moeten steken. Want helaas kon ons dorp geen glasvezel krijgen 
via de grote telecombedrijven want die kozen ervoor om dun bewoonde gebieden als het onze te 
mijden. Dus waren we aangewezen op lokale bundeling van krachten om de complexe aanleg en 
aansluiting voor elkaar te krijgen. Dat het in 2021 is volbracht is dus oprecht een mijlpaal en de 
verdienste van het Drents Glasvezelcollectief waar ook Midlaarder bestuurders van Dorpsbelangen 
stevig aan mee hebben gewerkt.  
 
Het tweede vlak waarop we voor het dorp verbetering hebben kunnen bewerkstelligen is het 
verkeer. De klachten over te hard rijdende motoren en auto’s op de Groningerstraat domineren al 
jaren onze eigen vergaderingen met het dorp, in ons bestuur en in ons overleg met de wethouder.  
Omdat er alsmaar niets ‘gebeurde’ en niets ‘kon’ schreven we begin 2021 een brandbrief aan alle 
gemeenteraadsleden. Daarop kwam er via de D’66 fractie van de gemeente in de zomer hulp om de 
verkeerssituatie in ons dorp bij de gemeenteraad hoger op de agenda te krijgen. Daarna kregen we 
steun van de wethouder en de afdeling verkeer van de gemeente om nu echt stappen te zetten. 
Vervolgens is een plan opgesteld door de gemeente om de weg aan te passen en het gevaarlijke 
fietspad te sluiten. Daarbij is Dorpsbelangen nauw betrokken geweest. We baseerden ons daarbij 
mede op door ons ingewonnen advies van Veilig Verkeer Nederland en andere experts. Het in 
samenspraak met ons opgestelde gemeenteplan hebben we in meer stadia en diverse vormen aan 
de dorpelingen voorgelegd (informatie via het kabinet, huis-aan-huis consultatie, een meeting en 
betrokkenheid van bewoners bij de uitvoering). 
Toen daar brede steun voor gevonden werd, is het snel gegaan. De feitelijke aanleg vond net in 2022 
plaats. Er is nog enige bijsturing nodig wat betreft de weginrichting, maar we zien de snelheid op de 
Groningerstraat teruglopen. 
 
Ook op het terrein van groen- en landschapszorg zijn er afgelopen jaar stappen gezet. De roggelelie 
staat in veel huizen op een beschut plekje te groeien. Hopelijk wordt deze zeldzame typisch Drentse 
plant meer dan alleen de bloem in onze vlag. Een enthousiaste groep bewoners (Erik Bergsma, 
Michiel Kanon, Marije Emelie Schievink en Geske Barendregt) geeft hier schwung aan. De ‘uitdeling’ 
vond plaats op een spontane plantjesmarkt op het sportveld.  
De nieuwe wandelroute “Het Hondsrugpad” (87km) loopt nu ook door Midlaren met prima 
bewegwijzering. Er is aansluiting op de Hünenweg. Zodoende is nu een verbinding tussen geopark de 
Hondsrug en geopark Terra Vita 
Eind 2021 ging de werkgroep ‘Midlaren in zicht’ van start. Die zal zich voorstellen op de 
jaarvergadering begin 2022 en een programma verzorgen om de band tussen Midlaarders en de 
mooie omgeving te versterken. Er liggen kansen om ons landschap te verbeteren en die wil de 
werkgroep in samenspraak met bewoners proberen te benutten.  
Op het terrein van de Omgevingsvisie en de Regionale Energievisie volgt onze vereniging wat de 
gemeente allemaal bedenkt en opschrijft. Daarbij schakelen we dorpelingen in waar dat kan om onze 
inbreng nog te versterken. 



De vereniging Dorpsbelangen ziet met plezier dat er vele actieve verenigingen zijn. We noemen ook 
nog de feestcommissie die zich niet door corona laat ontmoedigen en flessen bij u thuis komt 
ophalen. Maar helaas was er wederom geen paasvuur. De dorpsfeestcommissie werd uitgebreid met 
Hanneke Booij. 
Ook de redactie van het Midlaarder Kabinet heeft gewoon doorgewerkt in 2021. Er kwamen vier 
kabinetten en de website bracht dorpsnieuws. Daarnaast blijken app-groepen in het dorp een goede 
aanvulling op de communicatiemogelijkheden.  
Ook de ijsbaanvereniging en sportveldcommissie ontplooiden activiteiten die dorpelingen bijeen 
brachten. Zo kon er bijvoorbeeld weer geschaatst worden van 10 -15 februari. 
 
Het jaar verslag van onze voorzitter betreft de bewoners en hun diverse activiteiten: 
Mijn eerste mededeling in dit verslag is ook de meest verdrietigste namelijk het overlijden van Iteke 
Bolk, de vrouw van Roos Renting. Toen Iteke in 2019 geconfronteerd werd met de diagnose van haar 
ziekte werd snel duidelijk dat zij hier niet van zou kunnen genezen. Iteke stierf veel te jong, een 
stoere en moedige vrouw. 
 
Nieuwe bewoners die we in 2021 in Midlaren mochten begroeten: 

- Pieter en Wietske de Kant op de Plankensloot 
- Henk, Carolien, Mia en Abe op de Huttenweg 
- Edwin en Hillenga en Brenda Blauw nieuwe bewoners van de boerderij van Schuiling 
- Adri en Carla in De Heidehof, het voormalige huis van Jos Wessels 
- Familie Otto, Sybren, Mineke, Romke, Mente en Elmar terug op de oude stek op het Heiveen 
- Ite en Joke Buist op Groningerstraat 47 B 

 
Activiteiten en uitslagen 
 
-  Er werden 2e Kamerverkiezingen gehouden, de top 3: D66, VVD, Partij voor de Dieren 

Dina Scheper aan de Esweg ontving in 2021 nog 400 bezoekers in haar prachtige tuin, maar 
heeft hem jammer genoeg nu gesloten.. 

- De Midlaarder Vrouwenvereniging is in 2018 een stille dood gestorven, maar nu is daarvoor 
in de plaats een zeer vitale Ladies App gekomen.. 

- In de zomer werden de Coronamaatregen weer van kracht. Wel werd er voor de 2e maal de 
Midlaren Open golfwedstrijd gespeeld, gewonnen door Tineke van Stipriaan. Ook was er 
weer de heroïsche voetbalwedstrijd Midlaren-Noordlaren. In de rust stonden nog met 2-4 
achter dit werd in de 2e helft omgebogen in een 7-6 overwinning. 

- Er is weer een plantjesmarkt en ook uitgifte van kweekpotten met zaadjes voor de roggelelie. 
Laten we hopen dat ze aanslaan. We moeten wel een jaar of 4 geduld hebben. 

- Het jaarlijkse Volleybaltoernooi werd nu gewonnen in de finale door Tolhuisweg 2 tegen 
Tolhuisweg1. 

- Het oorspronkelijke Tolhuisje aan de Tolhuisweg is volledig gerestaureerd en te zien in het 
Open Lucht Museum te Arnhem. 

- Het eerste initiatief voor een cultuurkeet viel letterlijk in het water door het erbarmelijke 
weer. 

- Op 28 augustus was er weer een goed bezochte en gezellige barbecue. 
- Eind van het jaar gaven Toon van der Hammen en Johan van der Helm aan te stoppen als 

redacteuren van het Midlaarder Kabinet. Zonder hen beiden zouden we nooit zo’n geweldig 
lokaal orakel hebben gehad met mooie interviews en lokale nieuwtjes. 

- Het project “Landschap in zicht” wordt opgestart met begeleiding door de BOKD en 
Landschapsbeheer Drenthe. Onder leiding van Ina Huesken, hebben Carla Engelsman, Willie 
van den Berg, Erik Bergsma en Ineke Noordhoff dit opgepakt. 

- De aangekondigde jaarvergadering voor 30-01-2022 werd verschoven naar 4-03-2022. 
- Keik Midlaren kondigde aan dat op 25/26 juni 2022 weer een tuin- en kunstroute komt. 



 

Bestuurssamenstelling  
In 2022 zijn twee bestuursleden aftredend volgens het rooster. Herman van Dop, de voorzitter, is aan 
het einde van zijn derde termijn en dus niet herkiesbaar. Ineke Noordhoff is aan het einde van haar 
tweede termijn van drie jaar en herkiesbaar. Daarnaast draagt het bestuur een nieuw bestuurslid 
voor: Hilde van Ree. Zij is bereid om de voorzittershamer van Herman over te nemen. 
 
Na deze twee benoemingen door de Algemene Ledenvergadering op 4 maart 2022 zal het bestuur bestaan uit: 

- Hilde van Ree, voorzitter benoemd in 2022 (herbenoembaar in 2025 en 2028 tot 2031) 
- Ineke Noordhoff, secretaris (sinds 2016, herbenoemd in 2019 en 2022, niet meer benoembaar in  

2025) 
- Robert Mulder, penningmeester (sinds 2017 herbenoemd in 2020, mogelijke herbenoeming  in 2023 

tot 2026) 
- Anneloes Stoetman, benoemd in 2021 (via procedure ‘Kabinet’), zij is herbenoembaar in 2024 en 2027 

tot 2030) 
-  

Kascommissie 
De kascommissie bestaande uit Trudy Steenhuis en Hettie van der Worp heeft de jaarcijfers over 
2020 en 2021 gecontroleerd en in orde bevonden. 
 
Afscheid  
Dorpsbelangen neemt tijdens de vergadering op 4 maart 2022 afscheid van vertrekkers van de 
afgelopen jaren:  

- Rik Timmer (van 2014 tot 2020) 
- Roos Renting (van 2012 tot 2021)  
- Gert Poppema (van 2014 tot 2021) 
- Herman van Dop, die van 2013 tot 2022 de voorzittershamer heeft gehanteerd. 

 
 


