
welkom 
Aan al onze vrienden en relaties, 
Onze vorige Nieuwsbrief is nog maar net een maand 
geleden uitgekomen. Maar er is veel gebeurd de af-
gelopen weken. Wij willen u daarover graag even 
bijpraten.  
______________________________________________ 

corona  
De narigheid rond corona/Covid-19 is natuurlijk nog 
niet voorbij. Wel mochten de dorpshuizen per 1 juni 
weer open, mits ze zich hielden aan alle voor-
zorgsmaatregelen. We hebben ons best gedaan, 
maar er zijn maar weinig groepen, die er gebruik van 
gemaakt hebben. Het is toch al bijna tijd voor het 
zomerreces en die 1½ meter regel maakt het ook 
niet echt aantrekkelijk. Dat alles betekent wel een 
flinke schadepost voor ons en andere dorpshuizen. 
Gelukkig is er bij de overheid het een en ander aan 
schadevergoedingen te krijgen voor personeels-
kosten en inkomstenverlies.  We hebben ze inmid-
dels aangevraagd! 

______________________________________________ 
nog meer …. 

de Corona is niet ons  enige probleem. Het is geen 
geheim dat de situatie in OE ondanks de forse be-
zuinigingsronde van enkele jaren terug ons weer 
zorgen baart. De teruglopende omzet en oplopen-
de energie- en personeelskosten gooien nu roet in 
het eten. We hebben daar menigmaal over gespro-
ken met het college van de gemeente Westerveld. 
Maar die verwees steeds naar de Sociale Structuur 
visie, waarin staat dat de dorpshuizen in de vier 
grote kernen van Westerveld zelfstandig moeten 
draaien. Als dat niet lukt zou OE moeten sluiten.  
 Afgelopen winter hebben we een uitgebreide ana-
lyse gemaakt van de voornaamste knelpunten:  

• het erfpachtcontract met de gemeente Wester-
veld loopt officieel eind dit jaar af 

• de exploitatie draait met verlies 

• er staat ons een flinke onderhoudsklus aan het 
dak te wachten 

Van welke kant we het ook bekeken, één ding werd 
duidelijk: dit lossen we alleen niet op. Ons rapport 
hebben we daarom aan het college en daarna ook 
aan de raad gestuurd. Er is ook overleg geweest met 
verschillende fracties.  

de motie 
Toen ging het balletje rollen. Er werden naar aan-
leiding van ons rapport vragen gesteld in de raad en 
toen kwam de discussie op gang. Het resultaat was 
een motie, die uiteindelijk unaniem werd aan-
genomen. Het verslag van onze ‘spoed’-gebruikers-
vergadering op 19 juni en de vele steunmails, die 
onze vaste groepen naar de raad stuurden, hebben 
daar vast ook bij geholpen.  
De belangrijkste punten in die motie zijn: 

- het uitgangspunt bij beleid moet zijn het voortbestaan 
van de dorpshuisfunctie in Dwingeloo   

- de erfpacht wordt voor twee jaar verlengd 

- OE kan in die tijd orde op zaken te stellen 

- de gemeente heeft daarin een actieve rol  

De hele motie kunt u op onze website nalezen. 
______________________________________________ 

het OE-bestuur  
Al langer was het bestuur op zoek naar nieuw elan 
binnen het bestuur. Leo Kochen van het Westein-
de, een van de leden van onze klankbordgroep, was 
de laatste tijd steeds meer betrokken bij OE. Hij 
heeft ervaring in het bedrijfsleven en wilde die ken-
nis desgevraagd verder voor ons inzetten. Dat bete-
kent een verschuiving in het bestuur. Leo wordt nu 
voorzitter, Diet doet het secretariaat en Nico is de 
coördinator voor het onderhoud. Jantines, Jantina 
en Jannie blijven op hun post.   
Nu we de steun van het college en de raad hebben, 
kunnen we verder. Dat betekent helaas wel, dat we 
door de exploitatietekorten gedwongen zijn op kor-
te termijn de zaalhuren te verhogen. Verder wordt 
er een ‘denktank’ uit diverse geledingen van de 
Dwingeler dorpsgemeenschap geformeerd om sa-
men plannen te maken voor de toekomst.  
We houden u op de hoogte! 

______________________________________________ 

om alvast te noteren 
Het OE-programma voor het nieuwe seizoen staat 
op dit moment nog even stil i.v.m. de corona. 
➢ eind augustus- de Fiet4daagse is geannuleerd, 

wel staan er t.z.t. routes op de website: 
www.fiets4daagse-dwingeloo.nl 

➢ 4 nov. - Najaarsavond Dwingels Eigen 
meer over alle activiteiten in de volgende Nieuwsbrief 

of kijk op onze website www.overentinghe.nl 
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