
Beknopt verslag bijeenkomst Algemeen bestuur Dorpsraad Exloo 9-12-2020 

Op uitnodiging: bestuursleden van de nieuw opgerichte Beheerstichting “Het Plein” Voorzitter Jan 

van Breden krijgt eerst het woord. 

Voortgang: Stichting is nu opgericht. Er zijn schetsen voor een Hallenhuis gemaakt door 3 

architecten. Waarschijnlijk verder met architect die ook de Open Science Hub (in Smidswal) 

ontwerpt. Inwonersparticipatie is onderdeel van het geheel. Er wordt nagedacht over de 

(website)communicatie met onze inwoners. Ook wordt er een Jeugdcommissie ingezet. Leefbaarheid 

in Exloo is belangrijk. Er is contact over/met buren van nieuwbouw plein, Wouda (achter oude Rabo 

bank gebouw) en Smeman (aanhangsel plein). Stuk Smeman verkopen is het idee met mogelijkheid 

tot woningbouw, zo mogelijk levensloopbestendig. Streven volgend jaar december klaar. Is zeer 

ambitieus en gemeente moet ook meewerken. Inwonersbijeenkomst Coronaproof maken. Misschien 

een tent die er meerdere dagen staat om iedereen de gelegenheid te geven om zich te informeren.                                                  

Wouda: Wouda bouwt geen gezondheidsplein. De tandarts is nu in Odoorn gevestigd. Bedoeling is 

om een paar levensloop bestendige woningen te bouwen. Het bestuur van de Beheerstichting en 

Wouda trekken samen op voor samenhang gebouwen en richting gemeente. Het pand van Wouda 

wordt in vergelijkbare stijl als het Hallenhuis gebouwd.                                                                                 

Ingezonden brief woningbouw: Centrumplein moet voor dorp zijn, met open mind. Gemeente staat 

geen woningbouw op het Plein toe. Provinciale subsidie (€ 600.000) is verkregen op plan voor een 

bruisend Centrumplein.                                                                                                                                          

Hallenhuis: moet een flexibel, met een multifunctionele invulling worden. Flexibele invulling. Bijv. 

wekelijkse markt, culturele activiteiten zoals muziek, theater, themaweken, versmarkt en kop koffie. 

Pand moet passen in stijl Exloo. Hopelijk heeft e.e.a. een aanzuigende werking voor het dorp, zodat 

iedereen mee profiteert.                                                                                                                                             

Onderwijs: Sponsorloop opbrengst ruim € 3.500 voor herinrichtingplein. Lastig om invallers 

(leerkrachten) te vinden. Veel wisselingen van leerkrachten, wel vervelend. Nu 74 kinderen, met 

instroom van 6 totaal 80 kinderen. Nieuwbouw (Frabrieksstraat, Gloep) kan groei opleveren. Er is nog 

ruimte genoeg. Door stagiaires aan zich te binden hopen ze voldoende leerkrachten te houden. Veel 

vacatures. Er komt een nieuwe website link onderwijs op exloo.info                                                    

Sport: Ontwikkelingen liggen stil vanwege corona. Subsidie aangevraagd met meerdere verenigingen 

uit omliggende dorpen voor aanleg Freerunbaan voor de gymvereniging. € 22.500,00 (Leader en 

RABO bank Foundation) is reeds toegezegd. Oproep naar school om te overleggen over Freerunbaan 

dichter bij school te plaatsen. Misschien elkaar versterken.                                                          

Ondernemers: Nieuw logo. Om Ondernemersvereniging weer opnieuw nieuw “leven in te blazen” 

worden alle ondernemers aangeschreven. Boerhoorn wordt hiervoor gebruikt.                                 

Exloo Vooruit: Rond Bargie is een soap. Afspraken (vergoedingen) zijn kwijt, binnen 

Landschapsbeheer Drenthe. Plan was om het in oude staat te herstellen. Een compliment over de 

Boerhoorn. Ziet er geweldig uit. In 2021 hopelijk dodenherdenking en viering Bevrijdingsdag. 

Dorpsbelangen: Kerstbomen zijn afgelopen zaterdag geplaatst; samen met de 

ondernemersvereniging. Bestuur vooreerst: Interimvoorzitter: Luchien Polling, penningmeester: 

Willem Oosting, secretaris: Jan Kleef. Naamswijziging moet nog bij KvK worden doorgegeven. Naam 

dekt niet de lading. Lastig om de structuur in te richten. Meer verbinding nodig en bedenken wat 

voor dorp we willen zijn. Overkoepelen nodig i.v.m. contributie. Samen brainstormen met een 

basisconcept Omnivereniging. Nu concreet maken. Dorpsraad zal voorzet geven.                

Schaapskudde: Zorg om de schapen te laten lopen. Er waren de laatste keer 15 – 20 sollicitanten. De 



dames hadden moeite met de structuur ingebracht door de andere herder. De herder redt zich nu 

met een vrijwilliger. Schapen zijn in goede conditie. Op 24 december gaan ze met de schapen door 

het dorp lopen. Het bestuur gaat met goede moed verder om zoek naar nieuwe herders. E.e.a. wordt 

ook als positief persbericht gebracht. Verder geen activiteiten. Er is veel respect voor alle inzet van 

vrijwilligers en bestuur.                                                                                                                                     

Zorg:  Algemeen: Er is overleg met gemeente en acties afgesproken over een dementievriendelijke 

gemeente. M.b.t. Verzorgd Wonen: Er is 1 besmetting geweest. Hoeveelheid vrijwilligers groeit, is 

positief.                                                                                                                                                       

Dorpshuis: Vanwege Corona weinig activiteiten. Nog niet noodlijdend echter kosten gaan door 

(WOZ, energie, abonnementen) maar levert niks op. Steun wordt aangeboden maar door de vele 

regels heel moeilijk om aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Omzetcijfers van de laatste 2,5 jaar 

zijn ingeleverd en het mogelijke verlies. Afwachten nu!!                                                                

Dorpsraad:  Er is elke maand wel Bestuursoverleg geweest. Punten: Plein, Smidswal, Sportcomplex, 

nieuwe omgevingswet, overleg met Duitse collega's. Laatste Science Hub bijeenkomst Stuurgroep op 

8 december was samen met burgemeester Jan Seton en Marco Vos, directeur Astron. In de Smidswal 

komt de TIP,  Astron, Lofartafel/Drents Landschap en Stenden Hogeschool/Rijnlandinstituut, 

eventueel Dorp(sraad). Astron gaat een expositie inrichten. D.m.v. een tijdsmachine beleef je 4 

leerthema’s die Virtual Reality zichtbaar zijn:  

1. Oerknal-Melkweg 

2. Melkweg-leven op aarde 

3. 1 miljard tot 3000 jaar geleden 

4. 50 jaar geleden tot nu toe                                                                                                                       

Er wordt straks onderdak gegeven aan Wetenschap, Technisch Onderwijs, 

Informatievoorziening, Recreatie en Leren.                                                                              

Mogelijke bezoekers: basis en VO scholen, dagjesmensen, vakantieganger, verenigingen, 

groepen technici, inwoners, etc.                                                                                                                               

Verder zijn bij Gemeente speerpunten benoemd: Levensbestendige woningen, verkeersveiligheid, 

leefbaarheid, sport. Verkeer GVVP: binnengekomen: mail van Peter Arends over verkeer 

Hoofdstraat. Petitie met 70 handtekening naar gemeente over Valtherweg en Hoofdstraat. 

Begeleidende conceptmail door de Dorpsraad gemaakt. Matrix: Snelheid beperkende matrix 2e 

hands wellicht uit dorpsbudget. De gemeente heeft er 2 die rouleren in de hele gemeenten. 

Volgende keer beslissen over aanschaf. Kerstattentie voor de inwoners van Exloo gefinancierd door 

Dorpsbelangen, Exloo Vooruit, Ondernemersnemers, Dorpshuis, Dorpsraad. Wordt rondgebracht 

door Scouting op 20-12.                                                                                               

Zonnepark/gebiedsfonds Exloo en straat Boermastreek: Gebiedsfonds: volgend jaar wordt de eerste 

€ 50.000 uitgekeerd voor maatschappelijke initiatieven. Uitkering is 7 jaren € 50.000 = € 350.000. 

Werkgroep is bezig met reglement, beoordelingscriteria voor aanvragen. Dit kan na goedkeuring met 

Groenleven gedeeld worden. De werkgroep werkt onder de Dorpsraad. Binnenkort de overeenkomst 

met Groenleven ondertekend. Aanvullend vanuit de aanwezigen: HUBO: invulling kluspunt, een 

fietsenmaker Egberts, fietsenverhuur voornl. elektrische fietsen van EKO Tours, wens 

fietstransferium en plannen voor camperplekken. 

 


