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VISIE DORPSBELANGEN AALDEN 2015-2019
1. Inleiding
In 2010 heeft Dorpsbelangen Aalden (DBA) onder de bevolking van Aalden een enquête gehouden naar
de leefkwaliteit in het dorp. De resultaten hiervan zijn beschreven in de notitie “Vijf sterren dorp
Aalden”. Hieruit komt naar voren dat heel veel naar wens is, maar dat er ook verbeterpunten zijn.
De notitie is vanaf 2010 een leidraad geweest voor de rol die DBA vervult. Eind 2014 is beoordeeld hoe
het staat met de uitvoering van de verbeterpunten en wat de inzet voor de komende jaren moet zijn.
Daartoe is eerst gekeken naar de missie van DBA en het krachtenveld van partijen en instanties
waarmee DBA te maken heeft. Met die kennis is de visie van DBA over het realiseren van haar missie
tegen het licht gehouden.
Een en ander resulteert in het beleid voor de komende jaren, een jaarbegroting en de eisen aan die
gesteld worden aan de organisatie, informatie en communicatie.
DBA schept hiermee een kader voor de opgave in de komende jaren. Omdat veranderingen in de
maatschappij snel gaan en gevolgen kunnen hebben voor de leefkwaliteit in Aalden, wordt jaarlijks in
november getoetst of dit kader aanpassing behoeft.
Het bestuur heeft de missie en visie 2015-2019 in december 2016 geëvalueerd. Dit heeft opgeleverd dat
we in 2017 met de inwoners van Aalden willen verkennen of de missie en visie 2015-2019 aanpassing
behoeft. Op voorhand lijken twee onderwerpen in ieder geval toegevoegd te moeten worden: wonen en
welzijn en zorg. In deze Missie en Visie 2015-2019 wordt daartoe een aanzet gegeven.

2. Missie
DBA wil bijdragen aan bevordering van de leefkwaliteit in Aalden en de belangen op dit gebied van
inwoners en instanties in Aalden behartigen in overleg met de gemeente Coevorden en andere partijen.
In de notitie “Vijf Sterren Dorp Aalden” is de leefkwaliteit opgehangen aan de vijf daarin genoemde
aandachtsgebieden. Meer specifiek is “leefkwaliteit” te omschrijven als alles wat te maken heeft met
een schone, hele, veilige en sociale/gezellige leefomgeving, waarbij de vijf aandachtsgebieden min of
meer bepalen of en in welke mate men daarover al of niet tevreden is. Zo hangt de beoordeling van de
leefkwaliteit af van de omgangsvormen met elkaar en zorg voor elkaar, hoe met de woon- en
leefomgeving wordt omgegaan, van de (dorps-)economie, de educatie en kennisuitwisseling en het in
deze tijd steeds belangrijker wordende streven naar duurzaamheid.

3. Krachtenveld
De leefkwaliteit in Aalden wordt door verschillende factoren beïnvloed. DBA zal bij invulling van haar rol
rekening moeten houden met de belangen en het gedrag van partijen die invloed uitoefenen op de
leefkwaliteit.
Bevolking Aalden
DBA ontleent haar bestaansrecht aan de bevolking en moet daarom goed weten wat onder de bevolking
leeft, om haar activiteiten daarop optimaal te kunnen afstemmen. Andersom moet de bevolking goed
weten, wat DBA als belangenbehartiger en initiator van activiteiten onderneemt om te kunnen
meedenken en meedoen. Bij “bevolking” gaat het niet alleen de huishoudens, maar ook om
verenigingen, buurten, vrijwilligers, jeugd, ouderen, kortom alle geledingen van de bevolking. In bijlage
1 is een overzicht opgenomen van ondernemingen en verenigingen.
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DBA wil het contact en de communicatie met de bevolking doorlopend aandacht geven en neemt
daarvoor zo nodig initiatieven.
Bedrijven
Bedrijven die in Aalden en Zweeloo gevestigd zijn of hun afzetmarkt hebben, dragen bij aan de
leefkwaliteit door hun aanbod van producten en diensten. Het is van belang te weten in hoeverre de
bedrijven tegemoet komen aan de behoefte van de bevolking en wat DBA voor hen kan betekenen als
het gaat om de belangenbehartiging naar de gemeente en andere instanties.
Bij bedrijven gaat het om winkeliers, bedrijven op het gebied van groenverzorging, welzijn en zorg,
dienstverlenende bedrijven, woningcorporatie Woonservice Drenthe, projectontwikkelaars, etc..
DBA wil het contact en de communicatie met de bedrijven in Aalden en Zweeloo doorlopend
onderhouden en neemt daarvoor zo nodig initiatieven.
De gemeente Coevorden
Het college, de gemeenteraad en de ambtenaren van de gemeente maken beleidskeuzes die invloed
kunnen hebben op de leefkwaliteit in Aalden. Zo heeft de gemeente fors bezuinigd om haar financiële
positie te verbeteren, met gevolgen voor het niveau van voorzieningen in de dorpen. Tegelijkertijd is
door de gemeente ingezet op bevordering van de zelfredzaamheid van de dorpen door facilitering van
burgerkracht (stimuleringsfonds). Hiermee wordt beoogd het voorzieningenniveau in de dorpen te
handhaven c.q. beter af te stemmen op de lokale behoefte.
Andere belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op de leefkwaliteit in Aalden zijn de opstelling
van een nieuwe woonvisie door de gemeente, de herijking van het gemeentelijk vastgoedbeleid en het
beleid ten aanzien van welzijn en zorg.
DBA wil de belangen en wensen van de bevolking steeds tegen de beleidskeuzes van de gemeente
afwegen ten behoeve van haar eigen opstelling en inzet richting de gemeente.
Daarbij past een pro-actieve, constructieve, en waar nodig ook kritische opstelling, teneinde er het
beste voor Aalden uit te halen.
Dorpenoverleg
Aalden, Zweeloo, Benneveld, Wezup, Wezuperbrug en Meppen hebben elk een eigen identiteit en
cultuur. In elk dorp spelen andere zaken, maar er zijn er ook onderwerpen en belangen, die om
afstemming tussen en gezamenlijke stellingname van deze 6 dorpen kunnen vragen. Dat kan
bijvoorbeeld het geval zijn bij het opstellen en uitvoeren van dorpsvisies, woonvisie, visie op zorg en
welzijn, initiatieven op het gebied van duurzaamheid, de ontwikkeling van de regionale economie, het
ondernemersklimaat en de werkgelegenheid
Wat verder afstaand van Aalden kunnen dergelijke afstemmingen ook in grotere verbanden aan de orde
zijn, zoals het Dorpenoverleg (alle dorpen in de gemeente Coevorden), het Brede Overleg Kleine Dorpen
(BOKD; aangesloten dorpen in de provincie) en het Netwerk Duurzame Dorpen (landelijk opererende
instantie ter bevordering van projecten en kennisuitwisseling over duurzaamheid).
DBA wil actief deelnemen aan de verschillende dorpen-overleggen, zodat DBA op de hoogte is van
onderwerpen die in deze bredere verbanden spelen en waar zinvol afstemming kan plaats vinden en
gezamenlijke standpunten ingenomen kunnen worden.

4. Visie
Zoals in de notitie “Vijf Sterren Dorp Aalden” staat beschreven, worden veel aspecten van het wonen en
leven in Aalden door de bevolking positief gewaardeerd. Maar er zijn ook verbeterpunten waarmee we
aan de slag moeten:
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Identiteit, cultuur en tradities
Geconstateerd is dat de identiteit van Aalden versterkt kan worden door een daarop toegesneden
communicatie en promotie.
DBA wil een plan van aanpak ontwikkelen dat voor de komende jaren inhoud geeft aan versterking
van de identiteit van Aalden.
De nauwe relatie tussen Aalden en Zweeloo is een factor om rekening mee te houden. Beide dorpen
maken gebruik van elkaars voorzieningen, verenigingen, winkels, etc. en bewoners van beide dorpen
nemen deel aan elkaars activiteiten. Een versterking van de identiteit van Aalden zou daarom ook in
breder perspectief kunnen worden gezien: hoe kunnen Aalden en Zweeloo elkaar versterken?
In 2015 is verkend of en op welke wijze een nauwere samenwerking mogelijk is. Dit heeft opgeleverd
dat de samenwerking vooralsnog beperkt blijft tot reguliere activiteiten.
DBA wil in de loop van 2017 eventueel opnieuw bezien of een gesprek met Dorpsbelangen Zweeloo
over een nauwere samenwerking zinvol is. Vooralsnog blijft het bij samenwerking op onderwerpen
met een gemeenschappelijk belang en bij reguliere, gezamenlijke activiteiten zoals, paasvuur en
opschoondag.
Alledaagse ontmoetingen en activiteiten, verenigingsleven en voorzieningen
Van alle bevolkingsgroepen vraagt de jeugd van 4 tot 18 jaar en de ouderen om de meeste aandacht.
Een kleine groep jongeren zorgt van tijd tot tijd voor overlast op het schoolplein en in de speeltuin aan
de Weersmaten. Ook rond de jaarwisseling is hiervan sprake. Van een gebrek aan voorzieningen voor de
jeugd lijkt echter geen sprake. Een in 2016 uitgevoerde enquête leverde wat dat betreft geen inzichten
op. Weliswaar heeft de jeugd geen “eigen plek” in Aalden, maar er lijkt geen sprake van ontevredenheid
bij de jeugd over het niveau van voorzieningen en de activiteiten voor deze doelgroep.
Wat betreft de ouderen bestaat de indruk dat op het gebied van welzijn en zorg wat te winnen valt. Dat
geldt zeker ook voor de ouderen die niet in de Korenhof wonen. De jaarlijkse Stampotten Proat probeert
deze behoefte boven tafel te krijgen.
De welzijns- en zorgbehoefte (met name op individueel niveau) zou echter beter in kaart gebracht
kunnen worden, teneinde tot een optimalisering van de dienstverlening te komen.
Als “schoon, heel en veilig” onder druk komen te staan of niet goed gewaardeerd worden door de
bevolking wil DBA initiatief nemen door het organiseren van activiteiten, die hieraan tegemoet komen.
Voor zover dergelijke activiteiten door de bevolking zelf opgepakt worden, zal DBA deze ondersteunen.
Op het vlak van “sociaal/gezellig” ligt het initiatief eerder bij de bevolking en zal DBA desgevraagd en
waar mogelijk ondersteuning verlenen of kaders aangeven.
Ondersteuning kan hierbij ingevuld worden als organisatiekracht, financiële middelen of
belangenbehartiging naar derden.
DBA wil zich hard maken voor het in stand houden en verbeteren van voorzieningen die bijdragen aan
de leefkwaliteit van alle bevolkingsgroepen, met name voor de jeugd en de ouderen. DBA wil in
samenwerking met Maatschappelijk Welzijn Coevorden de welzijns- en zorgbehoefte van ouderen
(individueel niveau) in kaart brengen
Zaken op eigen kracht regelen
Het vrijwilligerswerk wordt onder invloed van het overheidsbeleid steeds belangrijker. De gemeente
Coevorden faciliteert “burgerkracht” om beter aan te sluiten bij de lokale behoefte. Daarvoor is het
Stimuleringsfonds Leefbaarheid in het leven geroepen
In Aalden wordt veel georganiseerd met vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan Sweelpop, de Aalden
Rondomme, Folk veur Volk, Sportpark ’t Alterberg, de speeltuin, het zwembad en activiteiten voor
kinderen op de scholen. Ondanks een positieve grondhouding ten aanzien van vrijwilligerswerk zijn
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vrijwilligers niet altijd gemakkelijk inzetbaar of vindbaar. Een terugtrekkende overheid maakt dat des te
nijpender. Ervaringen van andere dorpen met het vrijwilligerswerk en de invloed die het beleid van de
gemeente Coevorden daarop heeft, kunnen waardevol zijn bij het zoeken naar oplossingen.
DBA wil de beschikbaarheid van vrijwilligers en het vrijwilligerswerk in kaart brengen om beter zicht
te krijgen op wat nodig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
DBA wil met de andere dorpen in de gemeente Coevorden kennis over burgerkracht/vrijwilligerswerk
uitwisselen en verkennen of een gezamenlijk standpunt hierover naar de gemeente mogelijk is.
Zorgen voor elkaar
Op verschillende fronten zorgen wij in Aalden voor elkaar. Dat varieert van schijnbaar kleine gebaren,
zoals elkaar groeten, tot het betrekken van de bewoners van het AZC bij activiteiten en verenigingen en
dezorg voor ouderen in De Korenhof. Ook “naoberschap” is verankerd in het dagelijkse leven, hoewel dit
wat af lijkt te nemen. Het proactief hulp vragen en bieden is echter niet voor iedereen weggelegd. Daar
valt dus nog terrein te winnen. Dat geldt zeker ook voor de zorg en het welzijn van ouderen.
DBA wil in samenspraak met Maatschappelijk Welzijn Coevorden bevorderen dat mensen in buurten
en straten elkaar beter leren kennen, waardoor de kans op het tijdig vragen en bieden van hulp wordt
vergroot. Dat kan door bijvoorbeeld het organiseren van daarop gerichte activiteiten, de inzet van
sociale media en het opzetten van buurtnetwerken.
Leren van elkaar
Het gaat hier niet alleen om het doorgeven van kennis over de cultuur en tradities in Aalden aan de
jongere generatie om zodoende de eigen cultuur en identiteit van Aalden te bewaren. Ook het delen
van kennis over onderwerpen die te maken hebben met de leefkwaliteit is belangrijk. Door die kennis
voor iedereen geordend en digitaal beschikbaar te maken, wordt het rendement van die kennis
vergroot.
DBA wil activiteiten bevorderen die gericht zijn op cultuurbehoud en kennisuitwisseling. Dat kan in de
vorm van workshops en voorlichting, maar ook door kennis m.b.t. de leefkwaliteit op een geordende,
digitale wijze beschikbaar te stellen aan de bevolking van Aalden (website, sociale media, blog,
kennisbank).
Wonen
Begin 2017 komt de gemeente met een nieuwe woonvisie voor de stad en de dorpen. Op basis van de
ontwikkeling van woningbehoefte worden daarin uitspraken gedaan over de ontwikkeling van de
woningvoorraad in kwalitatieve en kwantitatieve zin.
Duidelijk is dat in de komende jaren de samenstelling van de bevolking in de regio verandert. Het
aandeel van de jongeren zal ca 20 % dalen en het aandeel van de ouderen zal ongeveer evenveel stijgen
bij een nagenoeg gelijkblijvende totale bevolking. Dit leidt tot een andere blik op het soort, het aantal en
de plaats (stad, dorp) van de woningen, die nodig zijn om aan de veranderende behoefte tegemoet te
komen. Om daarvan een goed beeld te krijgen en een volwaardig gesprekspartner te zijn van de
gemeente is een regionale benadering geboden. De huidige plannen voor woningbouw in Aalden (achter
Basics Foods, nieuwbouwwijk, terrein Mekkes, Aelder Hooghe, tussen Korenhof en Wapen van Aalden)
worden daarin uiteraard betrokken.
DBA wil in overleg met de 6 dorpen in 2017 een regionale woonvisie ontwikkelen.
Zorg en welzijn
De decentralisatie van welzijn en zorg naar gemeenten en de grotere nadruk op
zelfredzaamheid/burgerkracht (mantelzorg) kunnen ertoe leiden dat het niveau van dienstverlening
tekort schiet. Voor ouderen die zelfstandig in de wijk wonen zal dat eerder het geval zijn dan voor
ouderen van de Korenhof, die welzijn en zorgdiensten naast de deur hebben. Het is maatschappelijk
gewenst om te onderzoeken in welke mate ouderen tekort komen en wat daar aan te doen is
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DBA wil in 2017 onderzoeken of de dienstverlening aan ouderen op het gebied van welzijn en zorg
voldoet aan de behoefte van deze doelgroep en zo nodig verbeteringen voorstellen.
Duurzaamheid
Naast de verbeterpunten in de notitie “Vijf sterren dorp Aalden” en de ontwikkelingen op het gebied
van wonen, welzijn en zorg zijn ook ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, belangrijk voor de
koers die DBA wil varen.
Voorbeelden zijn de verduurzaming van de productie en het verbruik van energie en voedsel, de
verwerking van huisafval en de wijze waarop we met onze leefomgeving omgaan door het gebruik van
duurzame materialen.
Na de actie zonnepanelen in 2013, is het in de komende twee jaar gewenst om nieuwe initiatieven op
het gebied van duurzaamheid te nemen.
DBA wil ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid o.a. in het Netwerk
Duurzame Dorpen op de voet volgen c.q. waar mogelijk ondersteunen. In 2018wil DBA een nieuwe
activiteit op het gebied van duurzaamheid initiëren.

5. Organisatie DBA
Om de visie te realiseren moet de organisatie van DBA daarop toegesneden zijn. Naast een voorzitter,
secretaris en penningmeester telt DBA drie bestuursleden.
Taakverdeling
Voor een duidelijke vertegenwoordiging naar buiten en een optimale benutting van ieders capaciteiten
is de volgende taakverdeling afgesproken:

Voorzitter:

relatiebeheer/PR, vertegenwoordiging DBA naar gemeente, burgerparticipatie,
activiteiten, dorpenoverleg, bewaken uitvoering dorpsvisie, speeltuinbeheer

Secretaris:

administratie, agenda/verslag vergaderingen, emailbeheer, dossiervorming,
buurtwerk, activiteiten met inwoners, buitengebied, jeugd.

Penningmeester: boekhouding, inning contributie, financiële voortgangsrapportages, wonen, ICT,
website, sociale media.

Lid:

groenbeheer, voorzieningen, leefbaarheid

Lid:

infrastructuur, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, controle financiën

Lid:

politieke en strategische onderwerpen, burgerparticipatie, zorg en welzijn,
activiteiten

Uiteraard kunnen taken in onderling overleg met elkaar uitgewisseld of door meer dan 1 bestuurslid
uitgevoerd worden, als de omstandigheden (beschikbaarheid, deskundigheid) daarom vragen.
Daarnaast kunnen er ook activiteiten zijn die door alle bestuursleden uitgevoerd worden, zoals
bijvoorbeeld ledenwerving en promotie van DBA. Wel zal steeds één persoon trekker zijn van een
onderwerp of activiteit.
DBA wil jaarlijks beoordelen of de taakverdeling goed heeft gewerkt om op basis daarvan zo nodig
aanpassingen aan te brengen.
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Processen
Binnen DBA vinden verschillende processen plaats. Zo wordt jaarlijks een jaarplan en begroting
opgesteld en worden in vergaderingen besluiten genomen en te ondernemen acties afgesproken. Voor
een goede bestuurbaarheid is het zaak afspraken te maken over de wijze waarop deze processen
verlopen.
DBA wil afwegen of het zinvol is om de belangrijkste processen te beschrijven, die zich binnen DBA
afspelen.

6. Informatie en communicatie
Naast digitalisering van dossiers biedt ICT mogelijkheden om snel en direct in contact te komen met de
bevolking van Aalden, andere belanghebbenden en relaties van DBA. De sociale media en de in 2015
ontwikkelde nieuwe website bieden daartoe volop mogelijkheden. Hoewel DBA de indruk heeft dat
hiermee steeds meer mensen worden bereikt, is er ook een deel van de bevolking die weg hiernaar toe
niet kan vinden. De Aelderstroom en af en toe een artikel in OEK zijn dan voor die groep de enige
communicatiemiddelen. Daar komt bij dat ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering slechts door ca.
20 van de ruim 360 leden wordt bezocht.
DBA wil in 2017de communicatie met de bevolking verder verbeteren door middel van een
nieuwjaarsborrel, een meer inspirerende inhoud van de ALV, persberichten en wijkbezoeken.

JAARPLAN DBA 2017
Nr Trekker

Activiteit

1e
2e
3e
4e
Gereed
Kwart. Kwart. Kwart. Kwart.

DRAAGVLAK
1

SD

Overleg organiseren met voorzitters van grotere
verenigingen in Aalden

X

2

SD

Overleg organiseren met bestuur van
ondernemersvereniging

X

3

SD

Contact met bewoners (ALV)

4

SD

Nieuwjaarsbijeenkomst organiseren

X
X

ACTIVITEITEN/PROJECTEN
5

MH

6

JK

Project gemeenschappelijk gereedschap realiseren

7

SD

Verkeersprobleem Paardelandsdrift, Wendakker,
Marsstukken oplossen

8

SH

Onderhoud voetbalveld in bos i.c.m. onderhoud
speeltuin

Realisatie Aelder Meent

X
X
X
X
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Nr Trekker
9

10

EE

SD
JK
SH
SD
EE

Activiteit

1e
2e
3e
4e
Gereed
Kwart. Kwart. Kwart. Kwart.
X

Organiseren van educatieve activiteit voor scholen
(ambachtsdagen) i.s.m. historische vereniging/Aelder
Meent/ondernemersvereniging
Reguliere activiteiten met bewoners:
- opschoondag zwerfvuil (DBSweel: scholen)
- paaseieren zoeken
- paasvuur
- organisatie Burendag Oranjefonds
- Stampotten Proat

X

X
X
X

X

11

MH

Behoefte aan vrijwilligers onderzoeken (deskundigheid,
beschikbaarheid, etc. afgezet tegen behoefte; in overleg
met ondernemers, verenigingen, ALV, 6 dorpen,
Stampotten Proat), “Kennisbank” ontwikkelen?

X

12

HT

Initiatievenmarkt Stimuleringsfonds: projecten indienen

X

13

EE

Realisatie extra gehandicaptenparkeerplaats Korenhof

14

HT

Boekje over Aalden (TIP)

15

MH

Eventueel dorps-app maken i.s.m. 6 dorpen

16

SD

Realisatie organisatie beheer speeltuin

X
X
X
X

ONDERZOEKEN/PLANNEN VAN AANPAK
17

HT

Plan van aanpak voor versterking van de identiteit van
Aalden (o.a. initiatief “opleuken” dorp Wilfried Reuvers)

X

18

MH

Plan van aanpak voor verbetering communicatie en PR
naar bevolking (persberichten, wijkbezoeken, e.d.)

19

SD

Plan van aanpak voor versterking van de buurtcohesie
en naoberschap, verminderen eenzaamheid

20

HT

Onderzoek zorgbehoefte naast professionele hulp

X

21

MH

Onderzoek woonbehoefte, m.n. gericht op
jongeren, starters, senioren, etc..

X

X
X

INTERNE ORGANISATIE
22

SD

23

allen

Nauwere samenwerking tussen 6 dorpen onderzoeken

X

Werving nieuwe leden/donateurs

X

MISSIE/VISIE
24

SD

Voortgang jaarplan en financiën bespreken

X

X

25

SD

Evaluatie dorpsvisie, jaarplan en begroting 2017,
inclusief evaluatie taakverdeling bestuursleden

X

26

MH

Opstellen jaarplan en begroting 2017

X
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Bijlage 1: overzicht ondernemingen en verenigingen
Ondernemingen

A. Dekens
Agrifirm Welkoop
Akkerbouwbedrijf Frensen
Anne-Fleurie
Anske Pepping, Publiciteit en Vormgeving
Antiekhandel Oosting
Anytyme Aalden
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Zweeloo
Asielzoekerscentrum
Atelier Aelder Hooghe
Autobedrijf H.J. Mekkes
Bakkerij Kuijer
Ballast Textiel en Woninginrichting
BBC
Beautiful World Travel
Bibliotheek Aalden
BOD Design & Development
Boerderijcamping 't Looveld
Bouwservice Zweeloo
Brasserie "de Gelpenberg"
C.B.S.De Schutse
Camping De Knieplanden
Camping De Knieplanden
Caprotech B.V.
COATECT-PCN B.V.
Coöp. Weggen
Coöperatie Zweeloo UA
Cordisdak
Cure Orthopedie B.V.
D. Niehof
D.G. van der Linden
Daan's Snackmobiel
Dameskapsalon "Gea"
De Blauwe Teckel
De Kapper Van Sweel
De Smeltkroes
De Spil en Het Spilhonk
deBestSiteStory.nl
Diggelgoed & Grut
Drieluik Kinderopvang BSO Samsam
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Drukkerij Nuno
Duckdesign
Dutch Media Design
E. Bos Dienstverlening
Eetcafe Tante Sweel
Eising WebDesign
Elec.techn. groothandel Nijenbanning B.V.
El'papel Products
Erik Pepping Mode Agenturen
Fysiotherapie Aalden/Zweeloo
Galerie 't Glas
Garage J.W. Germs
Gastouderland Zuid-Oost Drenthe
Gigatoys
H. Ruinemans
Hahn Voertuigentechniek
Handelsonderneming Job Kropfeld
Het Buytenhof
Hewesco
Hollander-Zweeloo
Hometeam Gertjan Reinders
Hotel Restaurant Wapen van Aelden V.O.F.
Houtactief
Houtzagerij en Bouwbedrijf Zweeloo
Hoveniersbedrijf T. Taekema
Ina's Catering
J.J. Oldengarm
Joop Timmer
Jos Govaarts coaching
Kaliciak Agenturen
Kankerbestrijding afd Zweeloo
Kapsalon Kopzorg'n
Kerkelijk Centrum De Drieklank
KHB bouwassistentie
kImages
Kinderergotherapie in Drenthe
Kookatelier Joop Zwiep
L. Wolf h.o.d.n. Pander Consultancy Emmen
Lubberts
M. Abbing
Maatschap A. Dubbelhuis & H. Dubbelhuis-Otten
Maatschap Berkhout-Eleveld
Maatschap W. van der Spoel en J. Katerberg
Mensinga Allround Installatietechniek
Mint Plaza Prinsen
MIXX Communicatie
MTS A.H. Renting en A.G. Renting Kamphuis
N. van Veen Schilderwerken
N.M. de Heij Advies en Management
O.B.S. De Anwende
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OES-Tilber
Oldtimers en Klassiekers J. Duursema
Ondernemersvereniging Zweeloo
P. Backx
Paramedisch KinderCentrum Zuid-Oost Drenthe
PCOB afd. Zweeloo
Pedicure Cocky Regeling
Pensionstalling Horperhoeve
Pieters Bouwservices
Praktijk-Manos
Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg
R. Keuter
Scheffer Puur & Bloem, Tuin, Woon
Schonewille Bouw
Schoonheidssalon-Pedicure Annette
Schut Consultancy
Slotboom Melkveehouderij
Stal Zweeloo
Stichting Aelder Hooghe Kunsten
Stichting De Spil
Stichting Help D.A.T. naar D.O.T.
Stichting Monumentenwacht Drenthe
Stichting Openluchtspel Zweeloo
Stichting Sweel Cultureel
Stichting Sweelpop
Stichting Zweelermarkt
Supèr Schoonheidssalon
Sweel Bouw Timmer- en Montagewerken
Technisch Installatiebedrijf Smidt
The Rocks Natural Leadership
Toeristisch Informatiepunt
Top2
Tuin Ontwerpburo Wilfried Reuvers
Ubels Groenvoorziening
V.O.F. Loon- en Kraanbedrijf Snoeijing
van der Haak - Install. en dienstverlening
van der Spoel Dienstverlening
Ver. Toeristisch Recreatief Belang Coevorden
Westerhof Aannemersbedrijf
Woongroep Zweeloo
Zalesto
Zwols Financiële Diensten

Verenigingen

Alterbergruiters
Badmintongezelschap Laat op Aalden
Bilartclub Aalden
Boermarke Aalden
Boermarke Zweeloo
Chr. maatsch. vrouwenbeweging Passage
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DGC De Gelpenberg
Gospelgroep Dios Amor
Gymvereniging Atilla Actief '81
Historische vereniging Zweeloo
IJsvereniging Wintervreugd
Klaverjasclub De Joker
Oranjevereniging Zweeloo e.o.
Reisvereniging Aalden
Schuttersverenging Willem Tell
Sportpark 't Alterbarg
Sportzaal De Aelder Meent
Tennisvereniging LTC Zweeloo
The Sweelsingers
Toneelvereniging Tiedverdrief
Trimvrienden Zweeloo
Uitvaart vereniging De Laatste Eer Zweeloo
Vereniging Jantina Hellingmolen
Volkstuinvereniging Ons Genoegen Aalden/Zweeloo
Vrouwen van Nu
VV Sweel
Zwembad Zweeloo
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