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Geen vuurwerk tijdens
viering oud en nieuw
AA EN HUNZE - De vuurwerkhandelaren in de Gemeente Aa
en Hunze kunnen wel leven
met het algeheel vuurwerk verbod dat het kabinet vrijdag
heeft afgekondigd. De liefhebbers zullen er wat meer moeite
mee hebben, ze lopen de kans
dat ze indien ze tijdens jaarwisseling wel vuurwerk afsteken
de kans om een boete van 100
euro te krijgen en een strafblad-aantekening.
Het kabinet heeft de maatregel
om ook het siervuurwerk in de
ban te doen, want dit jaar zou voor
het eerst knalvuurwerk en vuurpijlen al worden verboden, genomen om de zorg te ontlasten. Vorig
jaar kwamen er 1300 vuurwerkslachtoffers bij de ziekenhuizen
en de huisartsenposten. Het verbod is bedoeld om ongevallen te
voorkomen, zodat de druk op de
ziekenhuizen, die zuchten onder
de toeloop aan coronapatiënten,
niet nog verder toeneemt. De
vraag is of de maatregel ook gaat
helpen.
,,Uit die discussie kom je niet uit”,
zegt Gertjan Bekkers van Profile,
de fietsspecialist uit Gieten die de
verkoop van vuurwerk in de
decembermaand erbij doet. ,,Het
is een moeilijke discussie. Natuurlijk moet je de zorg zoveel mogelijk ontlasten, maar dan zijn er
nog meer dingen die je ook beter
niet door kunt laten gaan. Als ICopperhoofd Diederik Gommers
zijn twijfels al uitspreekt en zegt
dat het verbod wordt gebruikt als
politiek doel, dan wordt het twijfelachtig. Voor ons maakt het niet
zo heel veel uit. We doen het erbij.
Ik had nog niet veel bestellingen
gedaan en wat ik had besteld kan
ik wel weer afzeggen.Voor de leveranciers is het veel lastiger, die
moeten er van leven. Voor ons stelt
het niet veel voor. Helemaal niet
ten opzichte van de mensen die
werken in de horeca of in de evenementenbranche. De bedrijven
hebben het nu echt lastig.”
Dat vindt Renate Kah van Hubo
Kah uit Annen ook. Ze had net als
haar collega uit Gieten het nieuws
wel aan zien komen. ,,Het is domper dat het niet mag. Ik had graag
van mijn voorraden af willen
komen, maar wat we nog hebben
moeten we dus een jaartje langer
bewaren. Veel bestellingen had ik
nog niet gedaan. We kunnen nog
wel onder onze voorbestellingen
uit. Dus we zullen niet tegen een
grote financiële strop aanlopen.
Voor de leveranciers is het veel
moeilijker.
Ik ken iemand die er van moet
leven. Het is wel jammer. Het is
een drukke periode en het zorgt
voor veel werk, maar het is ook
altijd wel een gezellige periode.”
De Anner onderneemster heeft er
wel een hard hoofd in of de maatregel gaat werken. Als ik mensen
hoor roepen: Kan ik die 100 euro
vast vooruit betalen, want een strafblad heb ik toch al. Wat voor trammelant krijg je, als mensen tijdens

‘Afvalkosten moeten
naar beneden’

oud en nieuw geen vuurwerk af
mogen steken? Laten we hopen
dat het meevalt.”
Of er boetes uitgedeeld gaan worden is afhankelijk van de Veiligheidsregio Drenthe. ,,Het gaat om
landelijk beleid dat moet worden
uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk hoe we dat gaan aanpakken”,
zegt Willard Bouwmeester van de
Gemeente Aa en Hunze. ,,We trekken hierin met alle gemeenten in
Drenthe gelijk op. We doen het
allemaal of we doen het allemaal
niet. Datzelfde geldt voor het carbidschieten. Volgende week zal
Drenthe-breed de knoop doorgehakt worden of carbidschieten wel
wordt toegestaan.
Grote carbidfeesten zullen er niet
komen, maar wellicht zullen we
toestaan dat er op kleine schaal
carbid kan worden afgeschoten.
Belangstellenden kunnen dit nu
nog aanvragen via de website. We
hebben tot nu toe iets meer dan 10
aanvragen ontvangen. We hebben
op de site wel een kanttekening
geplaatst, dat het mogelijk niet
wordt toegestaan. Maar daar komt
volgende week woensdag meer
duidelijkheid over.”

Het afsteken van vuurwerk zal dit jaar tijdens de jaarwisseling
niet mogelijk zijn. (foto: Henry Koops)

NAM stopt met winnen
van gas in Annerveen
ANNERVEEN – De Nederlandse Aardolie Maatschappij
(NAM) heeft besloten dat de
winning uit het gasveld Annerveen medio 2021 wordt beëindigd. Dit besluit volgt uit een
analyse waarbij kosten, baten
en risico’s zijn afgewogen.
Het Annerveen-gasveld is in productie sinds 1973 en is het grootste kleine gasveld in Nederland.
Het veld heeft een verleden van
aardbevingen: ruim een derde van
de door gaswinning veroorzaakte
aardbevingen buiten het Groningen-gasveld zijn gerelateerd aan
dit veld.
De toekomstige waarde van win-

Autobrand in Gieten
GIETEN - Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond
02.30 uur aan de Bloemakkers in Gieten volledig uitgebrand. De
bestuurder van de auto had een rit van 60 kilometer achter de
rug om zijn personenwagen om te wisselen voor een vrachtwagen. Hij parkeerde zijn 18 jaar oude Opel Astra bij de Coop en
ging het distributiecentrum binnen. Toen hij later weer buiten
kwam stond zijn auto in lichterlaaie. De brandweer werd
gewaarschuwd en toen de brandweerlieden aankwamen stond de
auto volledig in brand. Het vuur werd geblust. De klus was niet
eenvoudig te klaren, mede doordat de auto een volle brandstoftank had. De bestuurder dacht zelf dat de oorzaak lag bij een
vastgelopen remblok. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen. (foto:
Van Oost Media)

ning uit het Annerveen-gasveld is
beperkt vanwege de lage gasprijs
en het nog winbare volume. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in groot onderhoud en moet
er een nieuw winningsplan komen
om de komende jaren verder te
kunnen winnen. Ook de bedrijfskosten voor dit op één na grootste
gasveld in Nederland zijn hoog.
NAM heeft daarom op basis van
deze afwegingen besloten dat het
niet aantrekkelijk is om verder te
produceren. Nadat de gaswinning
uit het Annerveen-gasveld halverwege 2021 wordt gestopt zal NAM
in de jaren daarna de aanwezige
gasputten opruimen. Het is de verwachting dat het Annerveen-gasveld nog wel enige tijd seismisch
actief kan zijn, maar dat dit na verloop van tijd zal afnemen. Het landelijk schadeprotocol kleine-velden blijft onverminderd van
kracht. ,,Wij gaan graag met landeigenaren en andere partijen in
gesprek over mogelijk inzet van
bestaande infrastructuur, locaties
en leidingen voor lokale duurzame energieoplossingen’, aldus de
NAM. ,,Nederland is nog steeds
zeer afhankelijk van aardgas
waardoor het van belang blijft dat
we blijven leveren vanuit kleine
velden om Nederland van energie
te voorzien. Nederlands aardgas is
goedkoper en duurzamer dan
geïmporteerd gas. De CO2 voetafdruk is vele malen lager dan bijvoorbeeld Russisch gas. Nederlands gas is daarmee een echte
transitiebrandstof voor Nederland.”

AA EN HUNZE - De fractie van
de PvdA heeft de motie over de
afvalstoffenheffing tijdens de
Begrotingsvergadering ingetrokken. De fractie maakt zich ongerust over de forse stijging van de
afvalstoffenheffing in de Begroting 2012. Deze zal gaan stijgen
met 27 euro voor eenpersoonshuishoudens en 37 euro voor
meerpersoonshuishoudens. De
oorzaak ligt bij een prijsstijging
voor de verwerking van het afval
en dat er meer afval is, maar ook
doordat het pmd-afval door de
inwoners niet goed wordt gescheiden. De sociaal-democraten willen dat er meer aandacht komt
voor de scheiding van het afval.
Ze boden wethouder Bas Luinge
daarvoor een sticker aan om op de
oranje container te plakken. De
gemeente beschikt zelf ook over
een dergelijke sticker. Doordat de
wethouder tijdens de discussie
van afgelopen weken laat zien dat
de problematiek zijn aandacht
heeft, de gemeente is inmiddels
gestart met een voorlichtingscampagne over het scheiden van
afval, trok de PvdA de motie in.
Marie-Claire Neesen van GroenLinks gaf aan dat het een landelijk probleem is en wees ook nog
op de mogelijkheid van nascheiding. Luinge gaf aan op alle fronten aan de slag te gaan en ook dit
mee te nemen om de kosten van
de afvalverwerking naar beneden
te brengen. Hij beloofde de raad
op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen.
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ZONDAG 22 november
Magnuskerk Anloo:
10.00 uur: ds. H. E. de Boer.
R.K. kerk Zuidlaren:
09.30 uur: bisschop Van den Hout.
Prot. Gem. Gasselte:
10.00 uur: ds. R. Kleijer.
Prot. Gem. Gasselternijveen:
Geen dienst.
Prot. Gem. Gieten:
09.30 uur: da. J. Middeljans - Van
der Weide. (in Dorpskerk).
Prot. Gem. Gieterveen:
10.00 uur: drs. K. Oosterhuis.
Prot. Jacobuskerkgem. Rolde:
10.00 uur: ds. J. Bos.
Prot. Gem. Grolloo-Schoonloo:
Geen dienst.
Voor veel kerkdiensten is reserveren
verplicht.

HUISARTSEN
Annen/Gasselternijveen/Gieten/
Gasselte/Rolde: raadpleeg centrale dokterspost Assen, tel. 09001120112.
TANDARTSEN
Gieten/Gasselte/Rolde:
P. Boers (Borger). tel. 09001012345.
Annen:
Tandartspraktijk Annen, tel. 0592272255/06-52321602.
APOTHEEK OOSTERMOER
Geopend op werkdagen van 8.30
tot 18.00 uur en op zaterdag van
12.00 tot 13.00 uur. Voor spoedgevallen buiten opening: Wilhelmina Apotheek Assen (0592-302324).
POLITIE
Basiseenheidsbureau gemeente
Aa en Hunze: Eexterweg 33, 9461
BB Gieten, tel. 0900-8844. E-mail:
aaenhunze@drenthe.politie.nl.
Openingstijden: maandag en dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur, woensdag en donderdag van 9.00 tot
13.00 uur. Vrijdag gesloten. Ook is
het mogelijk via internet
(www.politie.nl) aangifte te doen
van eenvoudige zaken.
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Bij kookstudio Taste of Zen in Rolde is nu ook verse vis te bestellen. (eigen foto)

Nu verse vis in Rolde bij
Kookstudio Taste of Zen
ROLDE - Bij kookstudio Taste
of Zen in Rolde is nu ook verse
vis te bestellen. Dit als uitbreiding op de kookstudio Taste of
Zen en de Sushibar Taiken
Sushi.
,,Uit contact met klanten van de
sushibar en de kookstudio bleek
dat er in de gemeente Aa en
Hunze en met name in Rolde zelf
behoefte was aan een plek waar
verse vis besteld kan worden. Na
overleg met de vaste leverancier
van de vis is besloten hiervoor de
volgende stap te zetten”, zegt Erik
van Gelderen van Taste of Zen. ,,In
de ruimte naast de kookstudio is
daarom plaats gemaakt voor een
kleine toko met oosterse ingrediënten en een afhaalmogelijkheid voor verse vis. Er wordt
gebruik gemaakt van een leverancier die uitsluitend topkwaliteit
vis levert aan bijvoorbeeld sterrenrestaurants en speciaalzaken.”
De vis wordt van dinsdag tot zaterdag met een speciaal koeltransport bij de kookstudio afgeleverd,
recht van de afslag in Harlingen.
,,De vis wordt geportioneerd en in
afhaalbakken of folie voor de
klant verpakt. Omdat de vis dagvers en zonder beschermende gasverpakkingen als bij een supermarkt geleverd wordt, is deze
uiteraard zeer beperkt houdbaar.
Voor de lekkerste smaak, dient de
vis direct dezelfde dag te worden
genuttigd, dus net zoals wij deze

ook dagelijks vers voor de sushi
bij de sushibar gebruiken.”
Klanten kunnen voor hun bestelling altijd even langskomen in de
kookstudio aan Hoofdstraat 15 in
Rolde of bellen met 06-48772487.
Een
mailtje
naar
info@zendrenthe.nl mag ook. Het
team van Taste of Zen kan ook
diverse visschotels samenstellen
voor bijvoorbeeld gourmet- of barbecue- of hors-d'oeuvreschalen.
,,Doordat er een dag van tevoren
besteld dient te worden, zijn vrijwel alle vissoorten, schaal en
schelpdieren leverbaar. Uit eigen
keuken zijn er huisgerookte vissoorten als koudgerookte zalm,
paling en makreel te verkrijgen.
Ook diepgevroren vis kan geleverd worden indien gewenst. De
vis kan tot ‘s avonds 19.00 uur
besteld worden om de volgende
dag vanaf 15.00 uur afgehaald te
kunnen worden”, legt Van Gelderen uit.
,,Ook voor bedrijven kunnen wij
in deze tijd catering verzorgen,
bijvoorbeeld schalen met royaal
belegde broodjes, Thaise afhaalmaaltijden en sushiboxen. Als de
horeca weer open mag kan men
natuurlijk weer terecht voor
workshops, lunches, uit eten en
besloten diners. Uiteraard houden
we in de winkel en voor de afhaal
rekening met alle covid-19-richtlijnen.”

College wil dagbesteding
op locatie ’t Ruige Veld
ROLDE – Het college van de
Gemeente Aa en Hunze wil dat
er zorg blijft op de locatie van ’t
Ruige Veld in Rolde. B&W wil
dat graag zien in de vorm van
dagbesteding. Dat blijkt uit het
Concept Toekomstvisie van ’t
Ruige Veld dat ter inzage ligt.
De visie is volgens het college de
eerste stap richting een nieuw
bestemmingsplan dat beter aansluit bij wat de gemeente met het
gebied voor ogen heeft. In de toekomstvisie zijn een aantal opties
uitgewerkt. Bij de eerste optie
blijft de situatie zoals die nu is en
vinden er geen grote veranderingen plaats. Dat betekent dat de
bestemming ‘maatschappelijk’
blijft. Bij de tweede optie verdwijnt de zorg en in de plaats

daarvan wordt een landgoed opgericht waarbinnen ruimte is voor
ongeveer tien reguliere woningen.
Bij de laatste optie blijft zorg de
hoofdbestemming, maar alleen
nog in de vorm van dagbesteding.
Hiermee wordt een einde
gemaakt aan 24-uurs zorg.
Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor deze laatste optie.
Wethouder Henk Heijerman licht
toe: ,,’t Ruige Veld is een mooie
zorglocatie voor dagbesteding. In
dit scenario blijft dat mogelijk,
maar is er wel duidelijkheid over
verblijf. 24-uurs zorg is dan niet
meer toegestaan. Dat brengt rust
op de locatie.”
De conceptvisie is mede tot stand
gekomen door de input van omwonenden en andere betrokkenen.
Heijerman is blij met de medewerking van alle partijen: ,,De
wandelingen met omwonenden
over het terrein waren bijvoorbeeld erg waardevol. De input was
divers, maar gaf een goed beeld
van alle ideeën die er leven over
het terrein. Die hebben we zoveel
mogelijk verwerkt in de conceptvisie die er nu ligt.”
Het college heeft een voorkeur
uitgesproken, maar toch staat de
keuze nog niet vast. ,,We horen
graag wat omwonenden en betrokkenen van de plannen vinden. Uiteindelijk leidt dat tot een conceptvisie die we aan de gemeenteraad gaan voorleggen. Deze moet
leiden tot een herziening van het
bestemmingsplan”, aldus de wethouder.
De Concept Toekomstvisie van ’t
Ruige Veld in Rolde ligt tot en met
23 december ter inzage en is ook
te lezen op aaenhunze.nl.
Mensen kunnen reageren op de
conceptvisie. De gemeente Aa en
Hunze zal op 25 november in
samenwerking met HKB Stedenbouwkundigen een digitale toelichting geven op de conceptvisie.

Afgelastingen
21 november
ANDEREN - Afscheidsconcert
van Egbert Meijers in nijend24 is
uitgesteld naar 27 februari 2021.
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Alleen schelpenpad langs de Bosweg
AA EN HUNZE – De gemeente
Aa en Hunze zal een semi-verhard fietspad aan gaan leggen
langs de Bosweg in Gasselte.
En er komt geen fietspad bij
het onverharde deel van de Nijslootsweg in Gieten. Dat is de
uitkomst van de discussie in de
gemeenteraad tijdens de
Begrotingsvergadering van
afgelopen donderdag.
De gemeenteraad ging mee in het
amendement van CDA. De fractie
is van mening dat de fietsverbinding aan de Nijslootsweg onvoldoende aantoonbaar bijdraagt
aan het algemeen belang van
goede fietsverbindingen en dat
het fietspad aan de Bosweg voldoende kan worden verbeterd
door semi-verharding. Wethouder
Henk Heijerman zag in dat er
geen draagvlak was voor het fietspad bij de Nijslootsweg en schrapte het totaalbedrag van 150.000
euro en de jaarlijkse kapitaal last
van 4500 euro voor het fietspad uit
de begroting. Door de aanleg van
een semi-verhard fietspad bij de
Bosweg kan het bedrag van
180.000 euro en de 5400 euro aan
jaarlijkse kapitaallasten naar
beneden bijgesteld worden.

Spijkerboor-Eexterveen

Wethouder Heijerman kan zijn
energie nu gaan stoppen in het
fietspad Spijkerboor-Eexterveen.
Na de fusie van de drie basisscholen in Annerveenschekanaal,
Nieuw Annerveen en Eexterveen
wordt er gesproken over veilige
fietsverbindingen uit de dorpen
naar Eexterveen waar obs De
Kameloen staat. Het fietspad
langs de Menweg vanuit Annerveenschekanaal is onlangs opgeleverd, maar de fietsverbinding van

Spijkerboor naar Eexterveen ontbreekt nog. Dit tot groot onge
-SCH-2101 - gieten - voetbaltrainingnoegen van de fractie van de
PvdA, die vindt dat er te weinig
gebeurd en een motie had ingediend om de wethouder aan te
sporen om actie te ondernemen.
Volgens Heijerman is het een
netelig dossier. ,,Ik heb regelmatig
overleg met inwoners, ouders en
de verenigingen Dorpsbelangen.
Het gaat echter niet om een recht
stukje fietspad. We moeten gronden aankopen en niet alle grondeigenaren willen meewerken. De
wethouder vroeg de raad nog wel
om kaders met betrekking tot de
kosten, maar daar werd niet op
gereageerd. Heijerman gaf aan
dat het om een lopend dossier
gaat en dat daarom de motie voor
hem overbodig was. Aangezien
Heijerman de motie niet overnam,
bracht de PvdA de motie toch in
stemming. Het werd tijdens de
Begrotingsvergadering de enige
motie die tot stemming kwam.
GroenLinks, CDA en D66 stemden
net als PvdA voor. De motie werd
niet aangenomen omdat Combinatie Gemeentebelangen en VVD
tegen stemden, maar de fracties
gaven in een stemverklaring aan
dat ze het eens zijn met de inhoud
van de motie, maar omdat de wethouder had aangegeven aandacht
te hebben voor dit fietspad, vonden ze de motie net als Heijerman
overbodig.

Amen-Grolloo

De wethouder kan het dossier dus
op zijn bureau laten liggen. Daar
ligt ook nog het dossier van het
fietspad Grolloo-Amen, waarmee
hij met dezelfde problemen heeft
te kampen als met het fietspad
Spijkerboor-Eexterveen. Ook daar
willen niet alle grondeigenaren
hun grond af staan. Over het fiets-

De weg van Nieuw Annerveen naar Eexterveen waar men
graag een fietspad langs wil hebben om scholieren veilig naar
school te kunnen laten gaan. (foto: Henry Koops)

pad wordt al enkele decennia
gesproken. De problemen zitten
tussen het stuk van Vredenheim
naar Amen. De aannemer heeft
afgelopen vrijdag wel de laatste
hand gelegd aan het stuk tussen
Grolloo en Vredenheim. Dat stuk
is nu klaar. Is Aa en Hunze toch
weer een stukje mooier.

Martijje met ‘Zicht’
in Boerderij Kamps
ROLDE – Martijje zal zondag 29
november haar nieuw album Zicht
ten uitvoer brengen in Boerderij
Kamps aan Kamps 1 in Rolde. De
zangeres uit Rolde treedt deze
middag met haar band drie keer
op, om 12.30, 14.30 en 16.30 uur.
Martijje is in de afgelopen jaren
uitgegroeid tot dé Drentse lady of
jazz, een status die ze dankt
aan haar goed ontvangen debuutalbum Drezz (2009), een samenvoeging van Drents en jazz. Met
haar heldere, warme stem zingt ze
ook moeiteloos pop en samba, bijvoorbeeld met haar album Evenwicht (2015) waarmee ze de
streektaalprijs binnensleepte. Op
haar nieuwe album Zicht klinkt de
blues door. Hoe kan het ook
anders als je geboren bent in Grolloo.
De gasten zitten aan tafeltjes van
twee en per optreden zijn er maximaal 20 bezoekers. Reserveren
kan via boerderijkamps.nl.

Yaden op de maishakselaar. (foto: Van Oost Media)

Grote verrassing
voor jarige Yaden
GIETEN - Yaden, een jongetje
van 9 jaar uit Gieten, is zondagmiddag verrast door de komst
een zevental tractoren en een
maishakselaar. Yaden is maandag tien jaar geworden.
Theresa de Jonge, de buurvrouw
van de jongen, kwam op het idee
om Yaden is flink in het zonnetje
te zetten, omdat deze jonge een
vorm van autisme heeft en hij
daarom niet naar school kan. Hij is

daarom regelmatig te vinden op
zorgboerderij Balloohoeve in Balloo. En op die boerderij mag hij
regelmatig meerijden op de tractor. Om hem extra te verassen voor
zijn verjaardag kwamen de tractoren naar het huis van Yaden. Van
de tractorchauffeurs kreeg hij ook
nog een mooie speelgoedtractor
en wat lekkere versnaperingen.
Hij zwaaide de mannen en vrouwen uit met tranen van geluk, biggelend over de wangen.

Accommodatieproblematiek
Gieten hoger op de agenda
GIETEN - Wethouder Henk
Heijerman heeft donderdag
schoorvoetend de motie van de
fracties van PvdA en CDA met
betrekking tot accommodatieproblematiek voor de culturele
verenigingen in Gieten overgenomen. Hij belooft hiermee dat
hij budget beschikbaar stelt
voor een nader onderzoek naar
een structurele oplossing, waar
verenigingen optimaal gebruik
van kunnen maken. En hij zal
het initiatief nemen om de
inventaristatie van de Cultuur
Visie Groep 2017 te actualiseren samen met de betrokken
verenigingen en Dorpsbelangen Gieten.

De wethouder van Combinatie
Gemeentebelangen is van mening
dat het om een lopend dossier
gaat en vindt de motie overbodig.
Beide fracties vinden dat er onvoldoende gebeurt en willen graag
dat de wethouder meer actie
onderneemt.
De discussie speelt al enige tijd.
De verenigingen in Gieten
beschikken niet over een goede
ruimte waar ze kunnen optreden
of repeteren. Ook is er weinig
ruimte om te exposeren. Heijerman erkende dat er door de verkoop van de Bethlehemkerk een
extra probleem bij was gekomen.
Ook gaf hij aan dat het pand van
het voormalige Hotel Braams geen
optie meer is, omdat dat daar
momenteel geen ontwikkelingen

zijn. Sommige verenigingen hadden inmiddels onderdak gekregen
bij Impuls en bij het Dr. Nassaucollege, maar daar is de problematiek niet mee opgelost. De
verenigingen willen graag dat de
gemeente initiatief neemt om het
probleem op te lossen. Ze hebben
het CDA en PvdA aan hun zijde.
Ook de andere fracties vinden dat
het tijd wordt om in actie te
komen. De wethouder zag het ook
in en nam de motie over. Hij vindt
het geen goed idee om het thema
op te nemen in de nieuwe Cultuurnota die voor volgend jaar op
de planning staat. ,,We zullen dit
apart op de agenda zetten en met
extra energie samen met de verenigingen en Dorpsbelangen Gieten oppakken”, aldus Heijerman.
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Bestuurders gezocht voor
stichting Boerhoorn
ROLDE - De bouw van de het
nieuwe multifunctionele centrum (mfc) De Boerhoorn is
gestart en volgend jaar, na de
vakantie, staat er een mooie en
moderne voorziening. Het
beheer van het nieuwe deel én
het sportgedeelte wordt begin
volgend jaar ondergebracht in
een op te richten stichting.
,,De stichting gaat zorgen voor een
bruisende Boerhoorn waarbij centraal staat: betrokken, actief en
samen doen. De Boerhoorn, als
centrale ontmoetingsplaats van
Rolde en bereikbaar voor alle
inwoners, biedt onderdak aan cultuur, sport, educatie en welzijn”,
aldus kwartiermaker Netty
Weijenberg. ,,In het aangebouwde
EersteLijnsCentrum
(ELC)
komen de huisartsen, apotheek en
fysiotherapie en zo is er een directe verbinding met de gezondheidszorg. Bij binnenkomst in de centrale hal kan men naar het ELC,
maar men kan ook even gaan zitten, elkaar ontmoeten en genieten
van een kopje koffie. In deze centrale ruimte is de bibliotheek duidelijk zichtbaar en toegankelijk
en zorgt mede voor een levendig
en bruisend mfc.”
Er komen in De Boerhoorn veel
ruimten voor de vele en diverse
activiteiten van (maatschappelijke) organisaties, verenigingen en
particulieren,
zoals
bridge,
muziek, yoga, creatieve cursussen
zoals koken, tekenen en schilderen. De sporthal en gymzaal bie-

den ruimte voor sportactiviteiten.
De stichting Beheer De Boerhoorn
gaat zorgen voor het beheer en de
exploitatie van het gebouw en
voor de organisatie en taakverdeling naar de beheerder. De kwartiermakers Netty Weijenberg en
Johan Dijk hebben met een werkgroep van gebruikers al veel zaken
voorbereid voor deze stichting. De
volgende stap is het vormen van
een bestuur. ,,Wij zoeken bestuurders voor de beheerstichting die
zich sterk verbonden voelen met
het mfc en de samenleving in
Rolde. Als bestuurder draag je
enthousiast bij aan het uitdragen
van de doelstelling van mfc De
Boerhoorn: betrokken, actief en
samen doen. En als bestuurder
draag je zo bij aan het succes van
een bruisend mfc”, aldus de kwartiermakers.
Op de website deboerhoornrolde.nl is achtergrondinformatie te
vinden over:
• Boodschap Boerhoorn een korte
toelichting ‘De waarde van samen
doen’.
• Bedrijfsplan, wat gaat de stichting doen, hoe is de organisatie.
• Uitwerking van het bedrijfsplan
naar doelstellingen.
• Profiel van bestuur, wat wordt
verwacht van de bestuursleden.
Mensen die enthousiast worden
om een bijdrage te leveren aan
een goed functionerend mfc De
Boerhoorn en als bestuurder mee
willen werken kunnen meer informatie vinden in de vacatureadvertentie elders in De Schakel Aanmelden kan tot 7 december.

Inwoners Aa en Hunze zijn
tevreden over ondersteuning
AA EN HUNZE – Inwoners van
de gemeente Aa en Hunze die
in 2019 gebruik hebben
gemaakt van een Wmo-voorziening (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) zijn tevreden
over de kwaliteit van de ingezette ondersteuning. Daarnaast
zijn ze tevreden over het contact met de medewerkers van
Stichting Attenta en hebben ze
dit gesprek met gemiddeld een
8 beoordeeld. Op het jaarlijkse
cliënttevredenheidsonderzoek
hebben ruim 250 inwoners gereageerd, die allemaal gebruik
maken van een voorziening.
,,Inwoners die als cliënt te maken
hebben gehad met een voorziening
in het kader van de Wmo kunnen als
geen ander aangeven hoe die voorziening voor hen heeft uitgepakt in
de praktijk en hoe ze de ondersteuning hebben ervaren”, zegt wethouder Co Lambert. ,,Fijn om te zien
dat inwoners tevreden zijn over de
kwaliteit van de ondersteuning. Dat
Attenta goed benaderbaar is en
inwoners de gesprekken met Attenta als positief ervaren.” Uit het
onderzoek blijkt dat 85 procent van
de ondervraagden vindt dat de
ondersteuning die zij krijgt van
goede kwaliteit is en dat deze ondersteuning past bij de hulpvraag.
Ruim 80 procent van de ondervraagden is positief over het contact: ze
wisten waar ze moesten zijn, werden
snel geholpen en voelden zich serieus genomen. Door de geboden
ondersteuning kunnen de meeste
inwoners zich beter redden en ervaren ze meer kwaliteit van leven. De
gemeente onderzoekt jaarlijks de
ervaringen van de inwoners die
gebruik maken van de Wmo. Steekproefsgewijs krijgen inwoners een
uitnodiging om mee te doen aan het
onderzoek. Het is belangrijk dat
gemeenten onderzoek doen naar
cliëntervaringen. De uitkomsten
ondersteunen het verbeteren van de
uitvoering van het beleid en dragen

daarmee bij aan het realiseren van
de beoogde effecten van het beleid.
Het onderzoek is dit jaar uitgevoerd
door ZorgfocuZ. Vanaf 2020 is er een
continumeting gestart. Bij de continumeting worden inwoners niet na
afloop van een kalenderjaar steekproefsgewijs benaderd voor het
ervaringsonderzoek, maar ieder
kwartaal.
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Actie tegen
schadelijke
bermplanten
AA EN HUNZE - De gemeente Aa en Hunze zal de strijd
aangaan met het Jacobkruiskruid, de Reuzenberenklauw,
de Japanse Duizendknoop en
andere schadelijke bermplanten. Wethouder Henk Heijerman heeft in reactie op een
motie van de VVD beloofd
met de Provincie Drenthe,
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de WMD, de waterschappen en andere tereinbeheerders te gaan praten.
Veel terreineigenaren doen
hun best om de schadelijke
planten te verwijderen, maar
de planten kunnen langs
Rijks- en provinciale wegen
en op andere terreinen ongestoord verder groeien en zich
vermeerderen. De wethouder
beloofde dit onder de aandacht te brengen van de terreinbeheerders en zal de raad
informeren over de vervolgstappen.

Literaire Hemel
online te zien
AMEN - De Literaire Hemel kan
momenteel geen doorgaan vinden in Café De Amer. Annette
Timmer en Joep van Ruiten hebben echter tijdens een onlinebijeenkomst drie interessante schrijvers geïnterviewd.
Bianca Boer werd aan de tand
gevoeld over Draaidagen, dat op
de shortlist van de Hebban
Debuutprijs 2020 stond. Vers van
de pers is Oorlogen & oceanen van
Erik Ader, over zijn Oost-Groninger familie. En Ingmar Heytze
haalt herinneringen op aan Willem Barnard/Guillaume van der
Graft. Deze theoloog en dichter
werd in 1920 geboren en overleed
deze maand precies tien jaar geleden. De Literaire Hemel is terug
te kijken literairehemel.nl

Bert Grave van OREL Fietsspeciaalzaak in Gieten: ,,Ik behandel de fiets alsof hij van mij is.” (foto: Henry Koops)

OREL Fietsspeciaalzaak
opent deuren in Gieten
GIETEN – Het dorp Gieten is
een fietsenzaak rijker. Bert
Grave is aan de Stationsstraat
11B OREL Fietsspeciaalzaak
gestart. Een fietsenzaak gespecialiseerd in e-bikes, maar de
klant kan er ook terecht voor
andere soorten fietsen, accessoires, reparaties en onderhoud.
Bert Grave heeft meerdere jaren
ervaring in de fietsenbranche en
hiervoor had hij een eigen bedrijf
met mobiele fietsenreparatie. Met
een grote bestelwagen volledig
ingericht als werkplaats kwam ik
bij de klanten thuis voor service
en onderhoud aan hun fietsen. Dit
liep erg goed en ik was nu klaar
voor de volgende stap: een fysieke
fietsenwinkel waar ik ook fietsen
en accessoires kan verkopen.
,,Deze zomer was ik met mijn
vrouw aan het fietsen in de buurt
van ’t Hemelriekie. Op de weg
terug naar Veendam kwamen we
door Gieten en zagen dat het pand
aan de Stationsstraat te huur
stond. We hebben het telefoonnummer genoteerd en vervolgens
heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik gebeld. Vervolgens is het redelijk snel gegaan,
ondanks dat mijn werkzaamheden gewoon doorgingen. Vorige
week zaterdag heb ik de zaak geopend en ben ik gestopt met de
mobiele fietsenzaak.”
De naam OREL komt van adelaar.
,,De adelaar is terug te vinden in
het logo van de zaak. Het staat
voor kracht en heeft ook een Bijbelse betekenis. In het Hebreeuws
betekent Orel: het licht van God.
De adelaar komt ook voor in de
favoriete Bijbelpassage van mijn
vrouw Jenifer. Zo ben ik op OREL
gekomen. Het heeft iets uniek en
is iets anders dan Berts Fietsen-

winkel.”
De eerste fietsen zijn al verkocht
en klanten weten de winkel al te
vinden. ,,Ik ben gespecialiseerd in
moderne en kwalitatief hoogwaardige e-bikes van de merken Bikkel, RIH en Vyber. Maar ook voor
een normale stadsfiets, kinderfiets of sportieve fiets kan men bij
mij terecht”, aldus Grave die in de
winkel ook een breed assortiment
aan fietsaccessoires en -onderdelen heeft. ,,Zo heb ik bijvoorbeeld
Orthopedische zadels voor mensen die problemen hebben met
hun zitvlak of hun rug. Maar men
kan bij mij ook terecht voor onder
meer fietstassen en -manden, kinderzitjes, sloten, verlichting,
onderhoudsproducten en een
fietsverzekering”, aldus de eigenaar van de eenmanszaak. ,,Naast
de verkoop van fietsen kan men
hier ook terecht voor reparatie en
onderhoud van alle merken fietsen. Een onderhoudsbeurt, reviseren van een fietsaccu, een lekke
band of gebroken spaak, ik sta
voor de klanten klaar. Ik doe eerst
alles zelf en ik zie wel wat de toekomst brengt. Misschien kan ik
wat hulp krijgen van stagiaires en
als het heel goed gaat kan ik personeel aannemen, maar dat zie ik
later wel”, aldus Grave die begint
met een kleine winkel met veel
aandacht voor de klant. ,,Ik wil te
allen tijde de beste service leveren. Ik werk met eerlijke prijzen,
ben transparant en integer en
geef vooraf een inschatting van
wat een reparatie gaat kosten. Ik
behandel de fiets alsof hij van mij
is.”
OREL Fietsenspeciaalzaak is geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur en op
zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.
Meer informatie is ook te vinden
op orel-bikes.nl.

Sinterklaas-speurtocht
door Gasselternijveen
Brandje in loods Teuben
op Bloemakkers in Gieten
GIETEN - In het pand van cateringbedrijf Teuben aan de Steenkamp in Gieten heeft vrijdagochtend enige tijd brand gewoed.
Een elektrische veegmachine, die aan de lader stond, vatte vlam.
Kortsluiting zou de oorzaak van de brand zijn geweest. De brandweer kreeg de melding om 8.15 uur. Er werd opgeschaald naar
‘grote brand’. Naast brandweer Gieten werden ook de korpsen
van Annen, Gasselternijveen, Borger, Zuidlaren en Veendam
opgeroepen. Vanwege aanwezige gasflessen was er sprake van
explosiegevaar. Na een half uur was het vuur onder controle. Bij
de brand kwam flink veel rook vrij. Het pand heeft naast de
brandschade een behoorlijk rook- en roetschade opgelopen. De
brandweer heeft het pand geventileerd. (foto: Van Oost Media)

GASSELTERNIJVEEN - Sinterklaas is zaterdag toch in
Nederland aangekomen. Het
was geen officiële aankomst
met publiek en dus ook geen
ontvangst in Gasselternijveen.
Sinterklaas werkt dit jaar vanuit het Pietenhuis, maar het
feest van zijn verjaardag zal hij
niet ongemerkt voorbij laten
gaan.
De redactie van het Dorpsportaal
in Gasselternijveen zal de Sint een
handje helpen en gaat een Sinterklaas-speurtocht houden door het
dorp voor alle jonge gelovigen.
De redactie vraagt iedereen iets
dat met het Sinterklaasfeest te

maken heeft voor het raam te zetten: een pop of afbeelding van de
Sint, een Piet, een letter, een
cadeautje of pepernoten. Bij 22
ondernemers en beeldbepalende
plekken in Gasselternijveen is
achter het raam een extra letter
verstopt. Deze 22 letters vormen
samen een woord.
Kinderen kunnen een deelnameformulier downloaden van de website gasselternijveen-online.nl om
mee te doen. De kaart is ook af te
halen bij mfc De Spil. Oplossingen
kunnen tot 3 december 18.00 uur
ingeleverd worden in de brievenbus van De Spil. De Sint verloot op
zijn verjaardag onder alle inzenders een aantal leuke prijsjes.
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Dorpstitel gaat dit keer
niet naar Aa en Hunze
AA EN HUNZE - De titel Dorpshuis van het Jaar gaat dit jaar
aan de neus van de Gemeente
Aa en Hunze voorbij. De titel
viel tot op heden altijd binnen
de gemeentgrenzen; Grolloo en
Gasselternijveen. Ook dit keer
waren er bij de verkiezing, die
uitgeschreven is door De Brede
Overleggroep Kleine Dorpen
(BOKD), twee dorpshuizen uit
Aa en Hunze bij de laatste zes
finalisten: De Trefkoel in Gasselte en d’ Anloop
in Schipborg. De titel ging echter naar
dorpshuis De Heugte in Nieuw
Balinge.
De winnaar kwam tot stand door
een oordeel van de vakjury, een
beoordeling door de andere finalisten waarbij zij elkaar beoordeelden op verschillende criteria. En
tot slot kon er door het publiek
gestemd worden. Er hebben 12.000
mensen hun stem uitgebracht op
hun favoriete buurt- of dorpshuis.
De meeste publieksstemmen gingen naar De Trefkoel. Het oordeel
van de vakjury gaf echter de doorslag. ,,Dorpshuis De Heugte is er
niet alleen voor, maar ook door alle
inwoners van het dorp. Het is het
bruisend hart van Nieuw Balinge,
waar de jeugd van jongs af aan bij
betrokken is. De saamhorigheid die
schuilgaat achter dit actieve en
innovatieve dorpshuis is heel
indrukwekkend”, aldus het oordeel
van de vakjury. De winnaar kreeg
een cheque van 2500 euro. De overige finalisten kregen voor hun
deelname ieder 1000 euro.
De voorzitters Jaap Hadderinghvan
De Trefkoel en Harving Perdon van
d’Anloop waren teleurgesteld. Ze
hadden graag willen winnen, maar
hielden allebei de Olympische
gedachte Meedoen is belangrijker
dan winnen in ere. Verder vonden
ze dat hun dorpshuis op de kaart
was gezet. Ze waren blij met de
publiciteit en het bedrag van 1000
euro.
,,Het is appels met peren vergelijken”, zegt Perdon. ,,We hebben niet
voor alle doelgroepen activiteiten,
dat komt mede doordat we geen
school meer in het dorp hebben.
Maar we zijn tevreden over onze

deelname en het resultaat dat we
doorgedrongen zijn tot de laatste
zes.” Dat vond Hadderingh ook.
,,We hebben onze uiterste best
gedaan. We hadden verreweg de
meeste publieksstemmen, maar de
jury oordeelde anders. Maar een
tweede plek is natuurlijk best
goed.” De uitslag werd de dorpshuisbesturen via Teams bekend
gemaakt. ,,Dat was wel jammer
zegt Hadderingh. Normaal zit je
bijelkaar en kun je de winnaar
direct feliciteren. Nu gebeurde dit
allemaal op afstand.”
Dorpshuis d’Anloop kan de 1000
euro goed gebruiken. ,,We zijn
bezig met de inrichting van het veld
achter het dorpshuis. Daarnaast
zijn druk bezig bezig met de overdracht van het dorpshuis aan Vereniging Dorpsbelangen. Per 1 januari stopt Stichting Dorpshuis
Schipborg en neemt Dorpsbelangen het stokje over. Dan wordt het
nog meer voor en door inwoners.”
Het bestuur van De Trefkoel heeft
nog geen bestemming voor het

bedrag. ,,Het zijn moeilijke tijden.
Door corona hebben we momenteel
geen inkomsten. Met de beheerder
hebben we een regeling getroffen,
maar het blijft een moeilijke tijd.
Misschien als deze periode achter
de rug is, dat we iets gaan doen
voor de verenigingen. En we hebben ook verbouwplannen, maar die
staan nog in de kinderschoenen en
dan praat je natuurlijk over andere
bedragen.” De deelname aan de
verkiezingen hebben best tijd en
energie gekost, maar de beide voorzitters zijn blij dat ze mee hebben
gedaan. Perdon en Hadderingh
sluiten niet uit dat ze nog een keer
mee gaan doen aan de verkiezing
die eens in de twee jaar wordt
gehouden. ,,We gaan eerst zorgen
dat we alles voor elkaar hebben en
zien dan wel weer”, aldus Perdon.
,,Het vergt best wel wat van de
dorpshuizen, maar als iedereen zijn
schouders er onder wil zetten, dan
kunnen we het nog weel een keer
proberen, maar nu nog even niet”,
besluit Hadderingh.

Parkeerproblemen Gasselterveld:

‘Broedende kip
mag je niet storen’
AA EN HUNZE – Wethouder
Bas Luinge heeft donderdag
aangegeven dat er volgend
voorjaar een plan komt om de
parkeerproblemen bij het Gasselterveld op te lossen. ,,Er gaat
binnenkort iets gebeuren. Ik
ben druk in overleg met de Provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, de politie en de ondernemers. Een structurele oplossing
moeten we nog niet verwachten, maar volgend seizoen zullen de grootste problemen voorbij zijn.”
De CDA-fractie maakt zich zorgen
over de parkeerproblemen bij de
zwemplassen in het Gasselterveld
tijdens warme dagen en wil dat de
gemeente participeert als aanja-

ger en voor de aanvullende infrastructuur die noodzakelijk is voor
veilige wegen leidend naar de parkeerplaatsen. Het CDA wil echter
dat de gemeente geen bijdrage
levert aan de kosten van de aanleg
van het parkeerterrein. Dat liet de
fractie weten in een motie tijdens
de Begrotingsvergadering. ,,De
gemeente is verantwoordelijk voor
de infrastructuur, dus we kunnen
niet gaan aanjagen en dat met een
dichte portemonnee meedoen”,
zegt Luinge die aangeeft dat hij er
bovenop zit. Hij kreeg steun van
partijgenoot Henriëtte Rossingh,
die de motie van het CDA overbodig vond en aangaf dat je geen
broedende kip moet storen. Sonja
Hilginga zag dat na de beantwoording van de wethouder in en trok
haar motie in.

Prins Alwin is samen met adjudant Bart bezig met de opnames
van de carnavalsfilm die zaterdag te zien was op Youtube. (eigen
foto)

Prins Alwin viert digitaal
carnaval met zijn leden
GASSELTE - Prins Alwin van
carnavalsvereniging Meul’ndobbegie zou normaliter voor
een bomvolle zaal in de residentie de Dobbers en Dobberinnen hebben toegesproken.
Maar dit jaar niet. Prins Alwin
hield zijn speech bij de leden in
de woonkamer.
Tijdens een speciale uitzending
kon iedereen zaterdag vanaf 20.30
uur toch een avond carnaval beleven. Via Youtube werd een uitzending gestreamd met daarin veel
bekende onderdelen van het Boerenkielenbal; de speech van de
prins, de uitreiking van de Kei en
de Edikson, een speech van burgemeester Hiemstra en nog veel
meer.
,,Natuurlijk wilden we het liefst
een groot feest vieren in onze residentie, maar dat zit er voorlopig
gewoon nog niet in. Op deze
manier hebben we toch vele mensen een leuke carnavalsavond
kunnen bezorgen. Op zaterdagavond werd de uitzending 300
keer gestreamd en inmiddels is hij

AA EN HUNZE – Het was lastig dit jaar. Hoeveel snoep moest er in huis gehaald worden, want hoeveel kinderen zullen er dit jaar langs de deuren gaan met hun lampionnen. En voor de kinderen
was het lastig, want kon men wel bij alle deuren aanbellen. In coronatijd is alles anders, ook het
Sint Maartenfeest op 11 november. Scholen en de kinderopvangcentra lieten de kinderen wel lampionnen maken. De lampionenshows op de scholen gingen niet door. Ouders moesten zelf beslissen
of hun kinderen langs de deuren mochten gaan. De gemeente Aa en Hunze had een poster ontworpen om de inwoners en de kinderen te helpen. Op de poster kon men aangeven of men wel of niet
kinderen aan de deur wilde ontvangen. Niet alle inwoners hadden in deze moeilijke tijd behoefte
om kinderen aan de deur te krijgen. Anderen hadden oplossingen bedacht om met een visnet het
snoep uit te delen of in ontvangst te nemen. Het is moeilijk in te schatten, maar het leek er op dat
er meer kinderen op pad waren dan vorig jaar. En het blijkt dat ook in deze tijden dat de koeien
nog steeds staarten hebben en de meisjes rokjes aan hebben. Daar heeft het coronavirus geen
onvloed op. (foto’s Henry Koops en Ina Verbiest)

De Kei ging naar Betty Rijnberg
en Zeger Zeilmaker vanwege de
actie die zij deze zomer opzetten
om sporten te combineren met het
opruimen van al het afval dat de
dagrecreanten achterlaten bij het
Gasselterveld. De Edikson ging
naar Staatsbosbeheer vanwege de
overlast en problemen die zij afgelopen zomer ondervonden bij het
Gasselterveld. Voor nu maken
Prins Alwin en Adjudant Bart zich
alweer op voor de volgende activiteiten: een online-bingo op 12
december en de kerstlichtjesroute. Hierover volgt later meer informatie. Prins Alwin, adjudant Bart,
de Raad van Elf en de rest van het
gevolg bedanken iedereen voor
het kijken en hopen snel weer een
fysieke polonaise met alle leden te
kunnen lopen.

Inspreekavond over
verdubbeling N34
REGIO - De Provincie Drenthe
zal op woensdag 25 november
vanaf 19.00 uur een digitale
insprekersavond houden met
betrekking tot de gedeeltelijke
verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt.

Toch veel lampionnetjes bij
de weg tijdens Sint Maarten

al meer dan 900 keer bekeken,
daarmee kunnen we dus wel zeggen dat het een succes was”, aldus
een trotse Prins Alwin die aangeeft dat de film te zien blijft op
het Youtubekanaal van de carnavalsvereniging.

De Provincie doet onderzoek naar
het mogelijk gedeeltelijk verdubbelen van de autoweg. De provincie wil de doorstroom van het verkeer verbeteren. Een probleem
hierbij is de rotonde bij Gieten.
Daarnaast wil men de verkeersveiligheid verbeteren. De N34 is een
weg waar veel ongelukken gebeuren. Daarnaast wil de provincie de
openbaar vervoerverbinding optimaliseren. Het Drents parlement
neemt op 16 december 2020 een
besluit over de Nota Reikwijdte en
Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34. In deze nota geeft het
college van Gedeputeerde Staten
aan welke alternatieven onderzocht worden om tot de doelstellingen te komen. Lang niet iedereen is het eens met de plannen. De
provincie Drenthe heeft tijdens de
inspraakperiode van 5 maart tot
en met 15 april 87 zienswijzen ontvangen op deze nota. Daarnaast
heeft de provincie adviezen ontvangen van onder andere omliggende gemeenten en waterschappen. De zienswijzen en adviezen
zijn voorzien van een reactie en
samengevoegd in een Reactienota.
Zowel de Nota Reikwijdte en Detail-

niveau gedeeltelijke verdubbeling
N34 als de Reactienota zijn in te
zien op provincie.drenthe.nl. Om
inwoners een toelichting te kunnen laten geven op hun bezwaren
of argumenten aan te kunnen dragen om de weg juist wel te gaan
verdubbelen, is de digitale insprekersavond ingesteld. Mensen kunnen zowel thuis als vanuit het provinciehuis deelnemen. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij
de provincie. Insprekers worden
verzocht zich uiterlijk maandag 23
november om 12.00 uur aan te
melden bij de Statengriffie via
statengriffie@drentsparlement.nl
(verzoek om hierbij ook een telefoonnummer te vermelden).

Meer positieve
gevallen in A en H
AA EN HUNZE - Het aantal positief geteste gevallen is de afgelopen week in Aa en Hunze weer
wat opgelopen. GGD Drenthe
meldde de afgelopen week 20
nieuwe mensen die een positieve
testuitslag te horen kregen. De
week daar voor bleef de teller op
13 staan. Er zijn in Aa en Hunze
nu 257 mensen positief getest.
Landelijk daalt het aantal
besmettingen, maar wel minder
snel dan in het begin van de
maand.
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Initiatiefvoorstel CGB ingetrokken

Raad voelt meer voor
benen-op-tafelgesprek
AA EN HUNZE – Combinatie Gemeentebelangen heeft donderdag het initiatiefvoorstel om de kosten van de Jeugdzorg terug te brengen teruggenomen.
De andere fracties konden zich vinden
in het idee, maar vonden het initiatiefvoorstel te veel in detail uitgewerkt en
de taak voor de raad te uitvoerend om
in het plan mee te kunnen gaan.
Jos van der Werf en Piet Wolters kwamen
namens CGB met het initiatiefvoorstel. ,,We
zijn 2 miljoen nodig voor de Jeugdzorg. Er
zijn besparingen mogelijk, maar deze zijn
te weinig concreet. Het aantal aanbieders
van Jeugdzorg is bijvoorbeeld groot. We willen een raadswerkgroep instellen om dit
aantal te gaan beperken. De werkgroep kan
ook met andere of aanvullende ideeën
komen. Daarnaast zou Aa en Hunze samen
met de andere Noord- en Midden-Drenthegemeenten ideeën uit kunnen gaan wisselen met de regionale Inkooporganisatie
Groninger Gemeenten (RIGG) om kennis
en opgedane ervaringen te delen en te
onderzoeken waar kostenbesparingen zijn
te realiseren. De werkgroep kan een
opdracht formuleren waar alle partijen zich
in kunnen vinden”, aldus Van der Werf. De
overige partijen willen ook graag iets doen
aan de kosten van de Jeugdzorg, maar vonden het voorstel van CGB wat te ver gaan.
Richard Heling van de VVD vroeg zich af of
het terugdringen van het aantal zorgaanbieders de oplossing is. ,,Dat vind ik te kort
door de bocht. Dan zit je ook in de uitvoering en loop je de kans dat je dubbel werk
gaat doen.” PvdA’er Bert Hadderingh vond
het plan ook onwenselijk en vond het zelf
een diskwalificatie van het college. ,,Als
raad moeten we niet op de stoel van het college en het ambtelijk apparaat gaan zitten.
De kennis zit bij Impuls en Attenta. Als
raad moeten we de kaders vaststellen,
beleid maken en controle houden op de uitvoering. Wij willen best meepraten over de
kaders, maar dan wel in alle openbaarheid,
dus in de raad.” Hij kreeg bijval van MarieClaire Neesen van GroenLinks. ,,We moeten niet denken dat we het als raad beter
weten dan het ambtelijk apparaat. En bij
de buren kijken is prima. Van de kennis van
anderen kun je leren.” CDA-fractievoorzit-

ter Sonja Hilginga gaf aan dat een uitvoeren en een controlerende taak strikt
gescheiden moeten blijven. ,,Uit het voorstel klinkt ontevredenheid, wij zijn juist
tevreden.” Arie Fonk van D66 maakte zich
net als de VVD druk over het budget, waarvoor geen dekking was opgenomen in het
voorstel. Het college had zich eerder positief uitgelaten over het initiatiefvoorstel,
maar wethouder Co Lambert vond het voorstel tamelijk gedetailleerd en waarschuwde
dat aan extra inzet van het ambtelijk apparaat ook een prijskaartje hangt.
Van der Werf gaf aan dat ze er niet op uit
zijn om de uitvoering over te nemen. ,,En
wat het budget betreft moeten we het zoeken binnen de bestaande budgetten. En
lukt dat niet dan komen we bij de raad
terug voor extra geld.” De overig fracties
willen het echter niet zo ver laten komen.
Zij zien meer in een benen-op-tafel-overleg.
,,Het voorstel is lovenswaardig. Iedereen wil
meedenken. We willen allemaal een bijdrage leveren. Maar trek het voorstel, zoals het
er nu ligt, terug”, verwoordde Arie Fonk de
mening van de overige fracties. Van der
Werf en Wolters kozen eieren voor hun geld
en trokken het initiatiefvoorstel terug. ,,We
zullen gebruik maken van de tips die we
hebben gehoord. Later komen we terug met
een stuk over een denktankachtige vorm.
We zullen het document in hoofdlijnen
opzetten. We hopen op deze manier dan een
bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de kosten van de Jeugdzorg.”

Zin in werk-online
ROLDE – Dominee Jan Bos heeft in de
serie Zin in Werk op 11 november Hessel
Altenburg, bedrijfsadviseur in de veehouderij en handelaar in zeewier geïnterviewd. In dit gesprek vertelt Altenburg
over zijn passie voor boeren, vee en milieu
en over zijn ambitie om de wereld mooier
en duurzamer te maken. Een gesprek over
veevoer, welzijn van koe en boer, familiebedrijven en over de toekomst van de veehouderij. Dit gesprek is na te luisteren op
kerkomroep.nl, (zoeken op Rolde en op de
datum van het interview: 11 november).
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