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Bestuur 
Het bestuur bestaat uit: 
Voorzitters: Jan Benjamins en Rudolf Guichelaar.  
Bestuursleden: Gert Huisman, Lieneke Kroezen en Roelof Koops. 
Penningmeester: Marjon Klaver. Marjon heeft de werkzaamheden van Jolanda Fidom 

overgenomen. 

De vereniging heeft 288 leden. In 2021 hadden we een maandelijks overleg. Ook hebben we 
met een aantal andere partijen aan tafel gezeten, waaronder de scholen, voetbal-, korfbal- 
en ijsvereniging en mensen van de gemeente Hoogeveen en stichting Spelerwijs.  
 
Er is een start gemaakt met betrekking tot het vormen van werkgroepen. Door Corona is dit 

nog niet verder van de grond gekomen. De bedoeling is dit weer op te pakken en verder uit 

te werken. De werkgroepen zijn: woningbouw, ouderen, jeugd en sport, recreatie, grijs en 

groen. 

 

Nieuwjaarsreceptie 
Vanwege Corona is er in 2021 geen nieuwjaarsreceptie geweest.  

 
Woningbouw 
We zijn volop bezig met een nieuw plan voor woningbouw in Elim. De bedoeling is dat er 
woningen rondom de sportvelden worden gebouwd. Er is een interesse-enquête onder de 
inwoners verspreid. Hieruit is naar voren gekomen dat er belangstelling bestaat onder zowel 
starters, huidige woningbezitters en ouderen. Inmiddels hebben de eerste 
informatieavonden voor de geïnteresseerden en omwonenden plaats gevonden.  De 
plannen worden in 2022 verder uitgewerkt. 
 
 
Openbare gebouwen 
We zijn met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden van één duurzame 
maatschappelijke voorziening. De gemeente heeft een bureau ingeschakeld om de 
haalbaarheid en mogelijkheden van de huidige voorzieningen te onderzoeken. Er is 
inmiddels een inloopavond geweest, hier zijn verschillende opties gepresenteerd. 
Vervolgens konden inwoners hun mening geven en aangeven waar hun voorkeur ligt. 
We hopen in 2022 de plannen meer vorm te kunnen geven. 
 
 
Wegenonderhoud 
We zetten ons in voor het onderhouden en repareren van de bestaande wegen en paden in 

en rondom Elim. Hierover blijven we in contact met de gemeente. De wegen en paden zijn 

weer geïnspecteerd door een aantal leden van ons bestuur. De bevindingen zijn 

doorgegeven aan de betreffende ambtenaar. Vanwege bezuinigingen en 



personeelswijzigingen binnen de gemeente, is er het afgelopen jaar weinig onderhoud 

gepleegd. 

 

Werkgroep “Vitaal veenkoloniaal landschap” 
Deze werkgroep bestaat uit leden van de besturen van Plaatselijk Belang Hollandscheveld, 
Nieuwlande, Elim en Noordscheschut. Doel is een gezamenlijke aanpak voor het ontwikkelen 
van een integrale landschapsvisie rondom de bossen van Schoonhoven. Roelof Koops is 
namens Plaatselijk Belang Elim aangesloten.  Het ontstaan, de geschiedenis en de 
ontwikkeling van het landschap is inmiddels vastgelegd in een landschapsbiografie. 
 
 
Kinderopvang 
We hebben in het verleden verschillende verzoeken tot de mogelijkheid voor kinderopvang 
ontvangen. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met Stichting Spelerwijs, omdat we hadden 
vernomen dat die al bezig waren met het onderzoeken van mogelijkheden voor 
buitenschoolse opvang in het dorp. Na de zomervakantie is er met twee kinderen in ’t 
Vonder gestart. Helaas bleef de aanvraag voor meer kinderen, ondanks verschillende 
vormen van promotie, uit. Inmiddels is de opvang in Nieuwlande voortgezet. 
 
 
Glasvezel 
Delta Fiber Netwerk is met ons in gesprek geweest. Dit vanwege de plannen voor het 
aanleggen van een netwerk voor het gebruik van glasvezel. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door Van Gelder. We zullen op de hoogte worden gehouden over de 
ontwikkelingen. 
 
 
Energiecoöperatie De Groene Wieken 
We hebben een financiële bijdrage van € 250 gedaan aan energiecoöperatie “De Groene 
Wieken”.  De coöperatie is een initiatief vanuit Hollandscheveld, Elim en Nieuwlande om te 
werken aan het verduurzamen van wijken en dorpen in de gemeente Hoogeveen. Als 
coöperatie wil de organisatie, met en voor de leden, zorgen dat iedereen mee kan doen zijn 
of haar woning te isoleren en daarna van het gas af kan gaan. 
 
 
Nieuwsbrief 
We zijn van plan om in de toekomst een nieuwsbrief te maken en te verspreiden onder de 
inwoners.  
 
 
Corona 
Vanwege Corona konden we met een aantal onderwerpen niet volledig aan de slag. We 
hopen dat we het in de toekomst weer verder op kunnen pakken. 
 


