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Boeren blokkeren
DC Coop in Gieten
GIETEN - Protesterende boeren hebben vrijdagavond het distri-
butiecentrum van Coop in Gieten geblokkeerd. Donderdag liep
een ultimatum af van boerenorganisatie Farmers Defence Force
(FDF). De actiegroep had geëist dat supermarkten 3 procent van
hun omzet afdragen aan de coöperatie Farmer Friendly.  Om hun
eis kracht bij te zetten hebben ze vorige week en ook aan het
begin van deze week bij diverse distributiecentra in het land
gedemonstreerd. ,,Al meer dan 40 jaar liggen de opbrengstprijzen
van boeren op hetzelfde, lage niveau. Terwijl er ieder jaar eisen
van ‘de maatschappij’ bij komen. De afnemers – waaronder de
supermarkten – dwingen de boeren die bovenwettelijke eisen in
te vullen. ,,Omdat de maatschappij dat eist”, stellen ze. Daardoor
wordt de kostprijs voor de boeren continu opgejaagd terwijl de
opbrengstprijs hetzelfde blijft. Want de afnemers betaalden de
afgelopen 40 jaar nooit voor hun bovenwettelijke eisen”, stelt
FDF. De boeren zijn daarnaast ook boos over een akkoord dat het
kabinet sloot met de oppositie over de stikstofwet. Ze noemen de
aangescherpte doelen, een halvering van de stikstofuitstoot in
2035, onhaalbaar. (foto: Van Oost Media)

Schoorsteenbrand
in Gieterveen
GIETERVEEN - De brandweer van Gasselternijveen en de hoog-
werker van brandweer Veendam werden zaterdagmiddag opge-
roepen voor een schoorsteenbrand in Gieterveen. Bij aankomst
bleek dat er in een afvoerbuis van een palletkachel brand was.
Het vuur was door snel ingrijpen van brandweer Gasselternij-
veen rap onder controle en leverde geen gevaar meer op voor de
bewoners en de woning. De hoogwerker die wel in stelling werd
gebracht, hoefde niet tot verdere actie over te gaan. Alles liep dus
met de bekende sisser af, het enige was wat roet- en rookvorming
in de woning. (foto: Van Oost Media)

Harde lockdown
tot 19 januari
AA EN HUNZE - Bijna alles
gaat tot en met 19 januari
dicht; van scholen tot niet-
essentiële winkels tot musea
tot theaters. Dat werd maan-
dag bekend. De maatregelen
gingen om middernacht al in,
om een run op winkels op dins-
dag te voorkomen. Dat bleek
niet helemaal uit te komen,
want maandag was er een run
op de winkels die in sommige
gevallen de hele avond open
bleven en ook kappers kregen
het nog extra druk. 
Mensen moeten de komende
maand zo veel mogelijk thuis blij-
ven. Zoals gezegd moeten ook con-
tactberoepen zoals kappers stop-
pen, net als massagesalons. Medi-
sche contactberoepen als tandart-
sen en fysiotherapeuten kunnen
vooralsnog wel doorgaan. Zowel
basisscholen als middelbare scho-
len moeten vanaf woensdag hun
deuren sluiten, en op online onder-
wijs overstappen. Ook de kinder-
opvang moet dicht, alleen voor
ouders met essentiële beroepen
blijven er opvangmogelijkheden.
Sportscholen moeten ook de deu-
ren sluiten. 
Het kabinet gaat over tot deze
drastische maatregelen omdat het
aantal besmettingen hard is opge-
lopen en de druk op de zorg te
groot wordt. Het kabinet hoopte
op het terugbrengen van het aan-
tal besmettingen half december
naar 3600, maar het zijn er nu
dagelijks bijna 10.000.
Mensen moeten dus zo veel moge-
lijk thuis blijven en liever geen
bezoek ontvangen. Zowel binnen

als buiten mogen maximaal twee
bezoekers komen, met een uitzon-
dering voor Kerst: dan mogen er
drie mensen komen.
Hotels mogen open blijven, maar
geen eten meer serveren. Essen-
tiële winkels die open mogen blij-
ven worden waarschijnlijk super-
markten, andere levensmiddelen-
winkels, banken en apotheken.
Het instellen van een avondklok is
wel besproken maar wordt niet
ingevoerd.
De gemeente Aa en Hunze was
nog van plan om voor doelgroepen
die het lastig hebben rond de
kerstdagen om extra activiteiten
te laten organiseren door Impuls
en andere maatschappelijke orga-
nisaties. Hoe dit uitgevoerd kan
worden zal nog bekeken moeten
worden. Ook voor het schieten met
carbid hebben de maatregelen
wellicht gevolgen.
Het aantal positieven gevallen
loopt in de gemeente Aa en Hunze
ook op, niet zo hard als in andere
gebieden, maar ook hier is een
stijging te constateren. De afgelo-
pen week werden 54 inwoners
positief getest. De week daarvoor
waren het er nog 30. Het aantal
positief geteste inwoners staat nu
op 399.   

Plus-ondernemer weer
in gesprek met gemeente
ROLDE – De gemeente Aa en
Hunze en ondernemer Chris
Marinus zijn weer in gesprek.
Dat heeft wethouder Henk
Heijerman bevestigd. Het was
een tijdje stil rond de plannen
van de ondernemer die op de
locatie van de huidige Plus-
supermarkt en het voormalige
Hotel Erkelens aan de Grol-
loërstraat een Plus 2.0 wil reali-
seren. Volgens de wethouder zit
er weer beweging in. 
De stilte rond de plannen voedde
de geruchten en de inwoners
vreesden dat de plannen niet
meer door zouden gaan. Het
braakliggende stukje grond zou
verkocht zijn en de nieuwe super-
markt zou er wel niet meer komen.
Heijerman geeft aan weer in
gesprek te zijn met de onderne-
mer en er staat voor het eind van
het jaar nog een onderhoud

gepland. ,,Marinus heeft twee jaar
geleden de plannen gepresen-
teerd. Deze werden goed ontvan-
gen. Wel waren er opmerkingen
over onder meer het parkeren. 

Over de aanpassingen van de
plannen zijn we nu in gesprek en
dan kan de ondernemer de defini-
tieve aanvraag indienen. Het is
goed dat er weer beweging in zit.
Het braakliggende terrein ligt er
triest bij. De nieuwe supermarkt is
een goede ontwikkeling. Het zal
fijn zijn als er snel iets gebeurd”,
aldus Heijerman. ,,We nemen het
verbeteren van de openbare ruim-
te in de omgeving direct mee. We
willen de snelheid van het verkeer
op de Grolloërstraat ter hoogte
van de supermarkt eruit halen. Dit
willen we gaan doen op het
moment dat de supermarkt ver-
bouwd wordt. Dus het is goed dat
er weer beweging in de plannen
zit.”

Inbraak in Rolde
ROLDE - Dieven hebben op zon-
dag 6 december tussen 15.30 en
21.15 uur ingebroken in een
woning aan de Nijlanderstraat in
Rolde. Bij deze inbraak zijn sie-
raden weggenomen. Eventuele
getuigen kunnen bellen met de
politie (0900-8844).
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ZONDAG 20 DECEMBER
Magnuskerk Anloo:
10.00 uur: ds. J. van Slooten.
R.K. kerk Zuidlaren:
09.30 uur: g.o.o. 
Prot. Gem. Gasselte: 
10.00 uur: da. L. Roersma.
Prot. Gem. Gasselternijveen: 
10.00 uur: geen dienst.  
Prot. Gem. Gieten:
10.00 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. W. Hordijk.
11.00 uur: wake voor vluchtelin-
genkinderen Griekenland.  
Prot. Gem. Grolloo-Schoonloo: 
Geen dienst.   
Voor veel kerkdiensten is reserveren
verplicht.

HUISARTSEN
Annen/Gasselternijveen/Gieten/
Gasselte/Rolde: raadpleeg centra-
le dokterspost Assen, tel. 0900-
1120112.

TANDARTSEN 
Gieten/Gasselte/Rolde:
Meursing Schoonoord. tel. 0900-
1012345.
Annen: 
Tandartspraktijk H. J. Jorna.
(Vries) tel. 0592-541522.

APOTHEEK OOSTERMOER
Geopend op werkdagen van 8.30
tot 18.00 uur en op zaterdag van
12.00 tot 13.00 uur. Voor spoedge-
vallen buiten opening: Wilhelmi-
na 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 dins-
dag van 13.00 tot 17.00 uur, woens-
dag 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.

CGB wil vijf ton reserveren
voor accommodatie Gieten
GIETEN - De fractie van Com-
binatie Gemeentebelangen
(CGB) wil een bedrag van
500.000 euro beschikbaar stel-
len voor de realisatie van een
goede accommodatie voor cul-
turele verenigingen in Gieten.
De najaarsnota 2020 van de
gemeente Aa en Hunze heeft
een incidentele meevaller van
1.464.567 miljoen. De grootste
partij in de gemeenteraad wil
een deel van deze meevaller
oormerken als bestemmingsre-
serve voor een goede accom-
modatie in Gieten. 
Het culture veld in Gieten
beschikt niet over een goede loca-
tie om uitvoeringen te verzorgen,
te repeteren en te exposeren. Het
culturele veld uitte diverse malen
een noodkreet. Vorige maand
zegde wethouder Henk Heijer-
man na een motie van PvdA en
CDA toe onderzoek te gaan doen
naar een oplossing voor het pro-
bleem. CGB doet er nu een schep-
je bovenop om voor te stellen een
half miljoen euro beschikbaar te
stellen als startkapitaal. ,,Ik ver-
wacht commentaar”, zegt fractie-
voorzitter Bertus Reinders. ,,We
zijn normaal niet van de potjes,
maar we vinden dat er iets moet
gebeuren en op deze manier wil-
len geld veiligstellen voor het pro-
bleem in Gieten.”

Wethouder Henk Heierman is blij
met het voorstel van zijn partijge-
noten. ,,Ik heb toegezegd met de
verenigen te gaan kijken naar de
mogelijkheden voor een geschikte
accommodatie. Het schept ver-
trouwen om alvast een startkapi-
taal beschikbaar te stellen. Het
geeft aan dat er iets gedaan
wordt.” De wethouder beaamt dat
de problemen door diverse ont-
wikkelingen alleen maar groter
zijn geworden. Hij gaf eerst aan
voldoende mogelijkheden te zien,
maar door de verkoop van de
Bethlemkerk nam de urgentie
voor een nieuwe accommodatie
alleen maar toe. Hij ziet nu Hotel

Braams ook niet meer als een
mogelijkheid. Het voormalige
hotel is gekocht door vastgoedbe-
legger Klaas Timmermans uit
Meppel. ,,Ik acht de kans niet
meer zo groot dat we deze locatie
kunnen gebruiken als mogelijke
accommodatie voor culturele acti-
viteiten.” 

Heijerman gaat samen met het
culturele veld op zoek naar een
oplossing. Nieuwbouw zal door het
wegvallen van de diverse moge-
lijkheden een optie kunnen zijn.
De wethouder heeft hiervoor,
mocht de gemeenteraad in het
voorstel van CGB meegaan een
startkapitaal van 500.000 euro. De
raad neemt woensdag 16 decem-
ber tijdens de raadsvergadering
bij de behandeling van de
Najaarsnota hierover een besluit.

Geen kerstmarkt bij 
Balloohoeve, wel kerstsfeer
BALLOO - Ieder jaar organi-
seert zorgboerderij de Bal-
loohoeve een kerstmarkt. De
coronacrisis maakt dat dit jaar
niet mogelijk. Eigenaren Klaas
en Jannie Paasman van de Bal-
loohoeve, kwamen tijdens de
voorbereidingen voor de kerst-
markt tot de conclusie, dat een
kerstmarkt en de regels rond-
om corona, in 2020 geen optie
is. 

,,We moeten ons aan zoveel regels
houden en gezien het hoge bezoe-
kersaantal van onze kerstmarkt,
stellen wij iedereen in een kwets-
bare positie, dit moeten wij niet
willen”, aldus Jannie. ,,Onze zorg-
boerderij, de deelnemers en onze
medewerkers zijn onze eerste pri-
oriteit. Door een kerstmarkt te

organiseren is er een te groot risi-
co op verspreiding van het virus.
De kerstmarkt is voor onze deel-
nemers één van de hoogtepunten
in het jaar.” Klaas Paasman wil de
deelnemers die dit jaar al zoveel
hebben moeten missen toch een
kerstgevoel geven. Ondernemend
als hij is kwam hij op het volgende
idee:  belevenis, coronaproof, winke-
len in kerstsfeer. Met zijn enthou-
siasme kreeg hij al snel de deelne-
mers en werknemers mee. ,,In
kerstsfeer winkelen en genieten
van als het moois op onze boerde-
rij. De deelnemers maken zoals
ieder jaar vogeltaarten, kerststuk-
jes en bakken knieperties, Dit alles
kan men bij ons kopen in de win-
kel tijdens de normale opening-
stijden of op onze extra koopzon-
dag 20 december en de koopavon-
den 21, 22 en 23 december tot
20.00 uur. De trouwe bezoeker van
onze kerstmarkt geniet altijd met
volle teugen van de Balloohoeve
stamppotten gemaakt door onze
vrijwilligers. Op woensdag 23
december  is er zelfs een speciale
Stampot To Go. Thuis genieten van
stamppot voor twee personen met
twee Balloo (Gehakt) Ballen. Dit
jaar dus geen kerstmarkt maar
wel volop kerstsfeer. In onze boer-
derijwinkel zijn deze dagen mooie
aanbiedingen (zie elders in deze
krant) of op sociale media.” 

Vernielingen
door vuurwerk
GIETEN - Inwoners van de wijk
Duurschen die vrijdagavond
hun kerstkaarten in de bus van
Post.nl hebben gedaan, lopen
het risico dat deze niet op de
bestemming aankomen. 

De brievenbus aan de Duur-
schenlaan werd tegen 23.30 uur
opgeblazen door vuurwerk. De
bus was flink beschadigd en de
post lag over de straat ver-
spreid. Van de kaarten en brie-
ven was niet veel meer over. 

Het bleef in Gieten niet bij
deze ene vernieling. Ook een
bushokje aan De Brink werd
door zwaar vuurwerk vernield.
Wie de vernielingen op zijn
naam heeft staan is niet
bekend. Eventuele getuigen
kunnen bellen met de politie
(0900-8844).

Eindejaarsactie
OVR Rolde e.o.
ROLDE - De inwoners van Rolde
en omstreken kunne ook dit jaar
weer kassabonnetjes sparen voor
leuke prijzen. De actie is al jaren
een groot succes en zorgt voor
flinke stapels kassabonnen. Mee-
doen kan door drie kassabonnen
van deelnemende bedrijven aan
elkaar te nieten en in de daarvoor
bestemde dozen te deponeren. De
actie loopt tot en met 28 decem-
ber. De trekking is op 2 januari.
Meer informatie is te vinden op
natuurlijkrolde.nl.
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Rosalinda Huizinga aan het
werk in haar atelier. (eigen
foto)

Atelier De Tippe is
nieuw in Rolde
ROLDE - Rosalinde Huizinga,
beeldend kunstenaar en mas-
terstudent aan de Klassieke
Academie voor schilderkunst
in Groningen, is sinds kort
woonachtig in Rolde en werk-
zaam in haar nieuwe atelier De
Tippe. In januari 2021 start zij
met de eerste schildercursus-
sen. De lessen zijn geschikt
voor beginners en gevorder-
den.

,,Ik geloof dat iedereen kan teke-
nen en schilderen”, aldus Huizin-
ga. De cursussen bestaan uit een
blok van zes weken en wordt zowel
privé als in groepen tot vier perso-
nen gegeven op dinsdagmiddag en
dinsdagavond.
Rosalinde Huizinga zit momenteel
in de laatste fase van haar oplei-

ding en studeert in mei 2021 af. In
haar werk is ze op zoek naar de
verbeelding van haar eigen vrij-
heid. Ze werkt met olieverf in
dunne lagen, opbouwend op een
aluminium drager. In haar werk
geeft ze de gelaagdheid van haar
vrijheid weer; in zijn, in denken,
in verbeelden en uitbeelden. Met
haar werk hoopt ze de toeschou-
wer de tijd te gunnen om naar bin-
nen te kunnen kijken, op zoek
naar wat vrijheid voor hen bete-
kent.
Het atelier en haar werk zijn te
bekijken op afspraak. Het atelier
is van dinsdag tot en met donder-
dag geopend van 10.00 uur tot
16.00 uur. Deelnemers voor schil-
dercursussen kunnen zich aanmel-
den via rosalindehuizin-
ga@gmail.com of bij het atelier
aan Banderschulte 10 in Rolde.

De nieuwe vestiging van MooiWonen Makelaars in Annen
(eigen foto)

MooiWonen Makelaars opent
extra vestiging in Annen
ANNEN - MooiWonen Make-
laars heeft een extra vestiging
geopend aan de Zuidlaarder-

weg in Annen.
MooiWonen Makelaars is onder-
deel van AgriPlaza in Tynaarlo,
een makelaardij die geworteld is
in de agrarische wereld. MooiWo-
nen richt zich vooral op de huizen-
makelaardij, en is met name
gespecialiseerd in woonboerderij-
en. Maar ook voor een hoekwo-
ning of appartement deinzen de
makelaars van MooiWonen niet
terug. Onlangs heeft MooiWonen
Makelaars een extra vestiging geo-
pend in Annen. Hiertoe is het
voormalige pand van Slagerij
Aling aan de Zuidlaarderweg
omgetoverd tot makelaarskantoor
met daarbij een aantal apparte-
menten. Het kantoor wordt
gerund door de in Annen geboren
en getogen Dolf Nijborg. Hij wordt
daarbij ondersteund door zijn
vader Harry. ,,Als makelaarskan-
toor willen wij dichtbij onze klan-
ten staan", aldus Harry Nijborg.
,,De opening van een nieuwe ves-
tiging in Annen draagt daar aan
bij. We merken nu al dat veel men-
sen even bij ons binnen lopen of
een kijkje nemen bij het huizen-
aanbod in onze vitrine.”
MooiWonen Makelaars is aange-
sloten bij de NVM, de grootste
vereniging van makelaars in
Nederland. Wie kiest voor Mooi-
Wonen, kiest voor vakkundige,
ervaren en betrokken makelaars.
,,Door ons aanbod van agrarische
bedrijven en woonboerderijen
zijn wij bij AgriPlaza en MooiWo-
nen vrij uniek in de makelaarswe-
reld", aldus Harry Nijborg. ,,We
hebben veel bijzondere objecten.
En mocht men benieuwd zijn naar
de waarde van een woning: men
kan geheel vrijblijvend langsko-
men. De koffie staat klaar!” 

Verdubbeling N34
Graag wil ik een reactie geven op de
ingezonden brief van een paar inwo-
ners van Gasselte die tegen de ver-
breding zijn van de N34.
Met enige verbijstering las ik de
ingezonden reactie van een paar
inwoners van Gasselte om de N34
vooral niet te verbreden.
Ze schrijven dat de N34 niet onvei-
lig is, ook niet in vergelijking met
andere wegen. Nou op dit punt kan
ik hun uit de dromen helpen, de
N34 is de N-weg die bekend staat als
dodenweg en de weg met de meeste
dodelijke ongelukken op N-wegen in
Nederland. Nou weet ik niet hoe-
lang ze al in deze omgeving woon-
achtig zijn, maar uit hun opmer-
king te lezen nog niet zo heel lang.
Vanwege mijn werk als beroeps-
chauffeur kwam ik vaak dagelijks
over deze weg en heb regelmatig te
maken gehad met ongelukken of
bijna-ongelukken. Ook de N33 en
N37 waren vaak het toneel van
zware ongelukken. Deze twee wegen
zijn wel verbreed en nu zijn er haast
gelukkig amper nog ongelukken.
Langs de A37 zie je sinds de verbre-
ding meer werkgelegenheid ont-
staan en de veiligheid is dus enorm
toegenomen. Ook de verbreding van
de N33 maakt bijvoorbeeld de
Eemshaven beter bereikbaar en de
route naar Noord-Europa. Daarom
is het juist wel verstandig om ook de
N34 te verbreden. Niet zoals nu
geopperd wordt om te gaan werken
met inhaalstroken. Zo'n stukje N-
weg was er altijd ter hoogte van de
schietbaan Anloo en juist daar
waren vaker zware ongevallen.
Helaas kun je aan het rijgedrag van
sommige mensen niets veranderen,
maar het zijn juist die bestuurders
die de zware en helaas dodelijke
ongevallen veroorzaken. Verder
vraag ik mij af welke van deze
inwoners zicht heeft op de N34? Ik
denk geen van hen? En de natuur
zal er niet veel van onder lijden,
want het gedeelte dat benodigd is
voor verbreding is grotendeels aan-
wezig. Mensen die hier komen
‘Drentenieren’ of als forens hier
komen wonen zijn welkom, maar
houdt er rekening mee dat er ook
mensen wonen die hier hun brood
verdienen.

Teije Stoffers
Gieten

INGEZONDEN

Voor plaatsing in deze
rubriek komen uitsluitend
brieven in aanmerking van
inzenders, wier naam en
adres bij de redaktie bekend
zijn. De redaktie behoudt zich
het recht voor inzendingen te
weigeren of te bekorten.

Echtpaar Hemmens
is 60 jaar getrouwd
ROLDE - Albert Helmens en Trijntje Mulder waren zondag 6
december 60 jaar getrouwd. Beiden zijn 83 jaar oud. Het dia-
manten bruidspaar woont sinds januari van dit jaar in een aan-
leunwoning bij woonzorgcentrum Hendrik Kok. Trijntje Hem-
mens gaat daar drie keer per week naar de dagbesteding. Het
huwelijksfeest werd samen met kinderen en kleinkinderen
gevierd bij een van de kinderen thuis. (eigen foto)

Burgemeester Hiemstra
teruggefloten door raad
AA EN HUNZE – De recreatie-
sector in Aa en Hunze werd
vorige week overvallen door
een mogelijke wijziging in de
Algemene Plaatselijke Veror-
dening. Het college stelt hierin
dat het verboden is zonder ver-
gunning van de burgemeester
een camping of recreatiepark
te exploiteren. Het college wil
hiermee ondermijning tegen-
gaan. 
Bij Ondermijning maken crimine-
len gebruik van diensten van de
bovenwereld. Boven- en onderwe-
reld raken zo met elkaar verwe-
ven. Criminelen beïnvloeden zo
onze samenleving. Hierbij valt te
denken aan drugshandel, milieu-
criminaliteit, witwassen, mensen-
handel en illegale prostitutie.
,,Door de wijziging willen we meer
grip krijgen op deze onderkant
van de samenleving. Bestuurlijk
hebben we momenteel weinig
mogelijkheden, alleen strafrechte-
lijk zijn er stappen te onderne-
men”, aldus burgemeester Anno
Wietze Hiemstra die met deze wij-
ziging komt vlak voordat Camping
Anloo wordt geveild. 
De bedrijven in de sector kregen
dinsdag een brief over het voorstel
dat donderdag aan de gemeente-
raad werd voorgelegd. En dat viel
niet goed. ,,Er heeft geen enkel
overleg plaatsgevonden”, geeft
regiomanager Petra Ellens van
HISWA-RECRON aan. ,,Je kunt
niet een hele sector met nieuwe
regels opzadelen. Je kunt geen
probleem oplossen met wat geen
probleem is. Je trekt ook niet het
hele gebit om één rotte kies aan te
pakken. En je kunt beter contro-
les houden voordat het probleem
ontstaat. Dit is buitenproportio-
neel.” 
Ook Richard van Hulst van Toeris-
tisch Platform Aa en Hunze vroeg
zich af waarom het college  met
stoom en kokend water de APV
wilde wijzigen. ,,Waarom en waar-
om alleen deze sector? We willen
dé recreatiegemeente van Drent-
he zijn. Op deze manier komt de
sector in kwaad daglicht te staan.”
Hiemstra was verbaasd over de
felheid van de reacties uit de
recreatiesector. ,,Op 99 procent
van de bedrijven gaat het goed.
Maar we moeten niet de ogen slui-

ten. Er zijn enkele incidenten
waar we ons zorgen over maken en
dat gaat niet alleen over Camping
Anloo. De verordening geldt ook
alleen voor nieuwe exploitanten.
De bestaande bedrijven krijgen
ambtshalve een vergunning toege-
stuurd dat het goed is. Maar we
kunnen niet voor een individueel
bedrijf een APV opstellen”, aldus
de burgemeester die aangeeft de
hand in eigen boezem te zullen
steken met betrekking tot de
voortvarendheid van het college.
,,Hier moeten we lering uit trek-
ken.” Toch wilde hij het voorstel in
stemming brengen. Maar de
gemeenteraad ging daar niet in
mee. De meeste fracties konden
de gevolgen voor de  bedrijven
niet overzien en vonden het te
snel gaan. Greet Oosterhuis van
CBG noemde het proces in een
stemverklaring zelfs zeer onzorg-
vuldig en ondemocratisch. Hiems-
tra koos eieren voor zijn geld en
besloot het voorstel aan te houden
en er later op terug te komen.

Stichting Rolde4Rolde
zamelt oud ijzer in
ROLDE - Vijf jaar geleden is het
alweer. Team, begeleiders en
supporters van Rolder Boys 4
vieren de aankoop van een
eigen bus. En het is niet zomaar
een bus. Het dna van de super-
generatie van Ajax is volop aan-
wezig. De vingerafdrukken van
Kluivert nog aan het raam, het
kauwgom van Edwin van de Sar
onder tafel twee en de snicker-
papiertjes van Ronald en Frank
de Boer tussen de kussens van
de stoel van Overmars. Het was
toen al lachen in de bus, nu ook
nog, iedere uitwedstrijd. Maar
er is meer.
De Stichting Rolde4Rolde deelt
zijn plezier graag met anderen en
stelt de bus regelmatig ter
beschikking voor anderen. De
lokale ouderen, de Kerk, stichting
De Trans en diverse andere ver-
enigingen hebben mogen genie-
ten van de inzet van de bus, inclu-

sief chauffeur. De groep beschikt
over een stel handige en bevlogen
mannen; brandstof, onderhoud,
verzekering, en het betalen van
belasting gaat niet vanzelf. ,,Hoe
groot die eigen inzet ook is, er is
altijd geld nodig om de bus rij-
dende te houden. Daarvoor hou-
den we niet de hand op maar
zamelen wij oud ijzer in om de bus
te kunnen bekostigen”, vertelt
Martin Ratering van Stichting
Rolde4Rolde. 
,,Roldenaren die oud ijzer hebben
en dit kwijt willen en vele ande-
ren een klein beetje willen onder-
steunen, kunnen contact met ons
opnemen. Wij komen het graag
halen,  En wij worden er enorm
mee geholpen. Bellen of appen
kan met 06-53775377 of mailen
naar oudijzer@rolde4rolde.nl.”

De bus van Stichting
Rolde4Rolde die ingezet wordt
voor het goede doel. 
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Parkeergeld in Gasselterveld

Ondernemer moet terrein
zwemplassen beheren 
GASSELTERVELD – Bezoekers
van de zwemplassen in het Gas-
selterveld zullen parkeergeld
moeten gaan betalen. Dat is een
optie die Staatsbosbeheer, de
Provincie Drenthe en de
Gemeente Aa en Hunze voor-
stellen om de parkeer- en afval-
problematiek in het recreatie-
gebied op te gaan lossen. Het
beheer van het terrein willen de
overheidsintstanties overlaten
aan de markt. 
De zwemplassen in het Gasselter-
veld waren landelijk nieuws, van-
wege de problemen rondom het
parkeren. Door de grote toestroom
van bezoekers tijdens de warme
zomerdagen moest de afrit van de
N34 bij Gasselte zelfs een aantal
keren worden afgesloten. Ook de
doorgang voor de huldiensten werd
geblokkeerd. Om de parkeerpro-
blematiek op te lossen, laat Staats-
bosbeheer de inrichting van de
parkeerplaatsen aanpassen en
wordt er betaald parkeren inge-
voerd. Daarnaast wordt voor het
parkeren tijdens piekdagen, zoals
het hemelvaart- en pinksterweek-
end voorzien in extra parkeerruim-
te.
,,Het Gasselterveld is door de toe-
voeging van de zandwinningsplas
van Zeldenrust en het Adventure-
park XL aan het recreatiegebied
een trekker van formaat geworden.
Het succes is groter dan we hadden
verwacht. De inrichting van de
zwemplas en het Adventurepark is
gerealiseerd, maar aan de omge-
ving is niets gedaan en daar gaan
we nu mee aan de slag”, zegt dis-
trictshoofd Bert Hummelen van
Staatsbosbeheer.  
Staatsbosbheer is de eigenaar van
het terrein en Hummelen presen-
teerde samen met gedeputeerde
Henk Brink van de provincie en
wethouder Bas Luinge van Aa en
Hunze een stappenplan in vier
fasen. De aanpak van de parkeer-
problemen is een eerste stap. Hier-
voor willen de overheidsinstanties
parkeergeld gaan vragen. Hoe dit
precies in zijn werk moet gaan,
moet nog uitgewerkt. Zo zijn de
tarieven nog niet bekend en ook
niet wanneer de recreant moet
gaan betalen. Men wil de wande-
laar die zijn hond uit komt laten of
de mountainbiker die komt fietsen
niet op kosten jagen. De kans is dat
deze gasten de auto op andere
plaatsen gaan zetten is dan denk-
baar en dat wil men voorkomen.
Brink benadrukt dat het niet de
bedoeling is om mensen te weren.
,,We willen grip krijgen op de situ-
atie en de overlast voorkomen. De
opbrengst kan gebruikt gaan wor-
den voor het beheer van het
gebied. ” Om de recreatieve exploi-
tatie te versterken willen de drie
partijen meer ruimte bieden voor
(nieuwe) exploitanten. Zij denken

bijvoorbeeld aan een nieuw pavil-
joen bij de grote zwemplas en
ruimte voor tijdelijke kiosken in
het zomerseizoen. ,,We willen het
beheer van het gebied overlaten
aan de markt. De exploitant van
het paviljoen wordt dan ook ver-
antwoordelijk voor het onderhoud
van het terrein”, aldus Brink. Het
beheer van het terrein wordt nu
gedaan door Staatsbosbeheer. Het
schoon en netjes houden is geen
taak van ons en dat willen we graag
overdragen. De kosten die daar
jaarlijks mee gemoeid zijn bedra-
gen nu op jaarbasis 100.000 euro.
De parkeeropbrengst kan een bij-
drage in de kosten gaan opleve-
ren”, aldus Hummelen in reactie
op fase 2. In fase 3 wil men toe naar
een vaste overloop tijdens piekda-
gen op warme zomerse dagen. ,,Op
topdagen komen hier tussen de
5000 en 8000 bezoekers. We gebrui-
ken nu nog een terrein van een
landbouwer hier uit de buurt.
Maar dat is tijdelijk. We moeten op
zoek naar een vaste overloop, waar
de auto’s terechtkunnen.” 
Staatsbosbeheer, gemeente Aa en
Hunze en provincie Drenthe heb-
ben de ambitie om de recreatieve
exploitatie van de zwemplas te ver-
sterken en de basisontsluiting voor
zowel verblijfs- als dagrecreatie en
de hulpdiensten te verbeteren.
Vooral de ontsluiting van het
gebied is een belangrijk punt. Voor
de invulling van fase 4; de infrast-
ructuur willen de betrokken partij-
en in overleg met ondernemers.
,,Het gaat hierbij om de toeganke-
lijkheid van het gebied. En daar
horen ook verwijs- en verkeersbor-
den bij”, zegt Luinge.  
De plannen voor de gebiedsont-
wikkeling komen voort uit de geza-
menlijke Ontwikkelingsvisie Gas-
selterveld. Het is de bedoeling om
in 2021 en 2022 de eerste onderde-
len uit te voeren, waarvan de nieu-
we inrichting van de parkeerplaat-
sen als eerste wordt opgepakt.
Staatbosbeheer, gemeente Aa en
Hunze en de provincie werken
gezamenlijk aan een financierings-
plan voor de overige onderdelen. In
totaal gaat het om 820.000 euro. De
provincie zal ongeveer 500.000
euro bijdragen. De gemeente Aa
en Hunze ongeveer 200.000 euro
en Staatsbosbeheer ongeveer
100.000 euro. De invoering van het
betaald parkeren komt neer op
150.000 euro. Staatsbosbeheer
betaalt hiervoor 50.000 euro en de
provincie 100.000 euro. Brink moet
voor het geld nog wel naar Provin-
ciale Staten. ,,Ik denk dat dit wel
goed gaat komen. De locatie is voor
Drenthe een enorme toeristische
trekpleister en is ook goed voor de
economie. Daar hebben we wel wat
voor over. En we doen het voor het
publiek belang. Als de plassen toe-
gankelijk zijn en men veilig kan
recreëren dan heeft men daar wel
een paar euro voor over.”

Bert Hummelen (SBB), Bas Luinge (Gem. Aa en Hunze) en
Henk Brink (Prov. Drenthe) presenteerden hun plannen voor het
Gasselterveld. (foto: Henry Koops)  

Uitbater Restaurant ‘t Hemelriekie:

‘Ik heb geen overleg gehad
over plannen Gasselterveld’
GASSELTERNIJVEEN - Uitbater Tom Orsel van Restaurant ‘t
Nije Hemelriekie is verbaasd over de plannen in het Gasselter-
veld. Hij bestrijdt dat hij overleg heeft gehad met de drie over-
heidsinstanties over de problematiek die er bij de zwemplassen
de laatste jaren is ontstaan. ,,Ik heb in 2018 voor het laatst con-
tact gehad met Staatsbosbeheer en een kop koffie bij mij op
het terras noem ik geen formeel gesprek. Verder wil ik er in dit
stadium niet zoveel over kwijt.”

Tom Orsel vreest voor het verlies van klandizie als zijn bezoekers
moeten gaan betalen voor het parkeren. ,,Als men parkeergeld moet
betalen als men hier komt eten of een kop koffie komt drinken, dan
komen ze niet meer. En als de honderd gasten van een bruiloft par-
keergeld moeten betalen, dan gaat de bruiloft niet door. En denken
ze al die kosten te gaan betalen van het invoeren van parkeergeld op
alleen die drukke dagen. Dat gaat niet lukken”, aldus de inwoner van
Gasselternijveen, die bevestigd dat contractueel is vastgelegd dat er
binnen een straal van een kilometer van zijn restaurant geen horeca-
gelegenheid mag komen. De uitbater heeft een pachtovereenkomst
bij Werkplein Drentsche Aa (voormalige Alescon) die het pand, dat
van Staatsbosbeheer is doorverhuurd. ,,Vorige week woensdag heeft
een projectontwikkelaar gebeld om een afspraak te maken voor een
onderhoud. Dat zal in januari plaatsvinden. Een dag later wordt de
pers uitgenodigd en worden de plannen onthuld. Dat is toch vreemd.
Maar ik wil verder niets kwijt. Ik ben mij aan het beraden, zoals dat
zo mooi heet.”    

Joost Mellies heeft grote
plannen in Gasselterveld
GASSELTERVELD – Project-
ontwikkelaar Joost Mellies
heeft grote plannen om de
recreatiesector in Aa en Hunze
een impuls te geven. De gebo-
ren Assenaar wil op het terrein
van het voormalige Motel Gas-
selte een hotel bouwen en 70
luxe recreatiebungalows. In
totaal zullen er in Resort &
Hotel De Hondsrug 600 bed-
den beschikbaar zijn. 
De 54-jarige Joost Mellies is druk
bezig op het terrein. In de bodem
liggen nog diverse leidingen van
het voormalige Motel Gasselte.
,,We hebben een specialist inge-
huurd om de situatie in kaart te
brengen.” De ondernemer is in
afwachting van de gemeente Aa
en Hunze of de wijziging van het
bestemmingsplan goed wordt
gekeurd. De wijziging is noodzake-
lijk omdat er meer vakantiewo-
ningen komen dan nu is toege-
staan. Daarnaast is er nog een
omgevingsvergunning nodig. Door
corona zijn er zaken vertraagd,
maar ik verwacht volgend jaar te
kunnen beginnen met bouwen en
hoop voor de zomer van 2022
klaar te zijn.”
In de schaftkeet aan de muur zijn
tekeningen te zien van zijn plan-
nen. ,,Het is de bedoeling dat
langs de N34 een hotel komt met
70 kamers. Bij de ingang van het
hotel komt een Kidsclub. En ver-
der komt er een zwembad, een res-

taurant en diverse meet & greet-
ruimtes. Bedrijven kunnen hier in
de ochtend vergaderen en na de
lunch bijvoorbeeld met de moun-
tainbike het achterliggende recre-
atiegebied intrekken. Goed voor
de teambuilding”, aldus Mellies.
,,Drenthe straalt oer en stoer uit
en dat zullen we ook toepassen op
de 70 vakantiewoningen, die
omgeven worden met vijvers. De
woningen krijgen een oer-stoere
uitstraling en zullen duurzaam
worden gebouwd. Ze gaan direct

van het gas af. Het worden wat
luxere vakantiewoningen. De
exploitatie van het recreatiepark
komt in handen van Dormio Holi-
days BV. Deze organisatie runt
hotels en vakantieparken in onder
meer in Nederland, Duitsland en
Frankrijk.”
Mellies komt uit de olie- en gas-
branche. ,,Ik heb mijn bedrijf
enige jaren geleden overgedaan
aan een  Amerikaans Concern. Ik
deed al iets in vastgoed, maar kon
mij nu ook gaan richten op ander
vastgoed en projectontwikkeling.
,, Ik wil het gebied met de realisa-
tie van een mooi hotel, passend in
de omgeving, meer uitstraling
geven. Ik wil er echt iets moois van
maken. Daarnaast moet het
gebied nog meer uitstraling krij-
gen. Daarvoor is het nodig dat ook
de toegangsweg wordt aange-
pakt.” 

Joost Mellies: ,,Ik ben een Drent en wil Drenthe iets moois
geven. Dat wil ik hier realiseren in Het Gasselterveld.” (foto:
Henry Koops)  

Politie te paard
op Balloërveld
BALLOO - Een wandeling op
het Balloërveld bij Balloo is uit
de hand gelopen toen een loslo-
pende hond agressief werd. De
politie moest ingrijpen. De
komende periode zal er vaker
politie te paard aanwezig zijn
en zonodig verbaliserend gaan
optreden. Het is niet de eerst
keer dat er problemen met
loslopend honden zijn op het
Balloërveld. 
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Drentse wolf
is in Duitsland
DRENTHE - De mannelijke wolf
(GW1261m) in Drenthe, waarvan
eerder gedacht werd dat deze zich
in de provincie had gevestigd,
lijkt het vermeende leefgebied
weer te hebben verlaten. Hij is
vlak over de grens in Duitsland
gesignaleerd. Het is niet uitgeslo-
ten deze wolf terugkeert, maar
vanzelfsprekend is dat niet. Dit
blijkt uit de tussenrapportage
wolf van BIJ12,  waarin verslag
wordt gedaan van de activiteit
van de wolf in de periode 17 juli
tot en met 30 oktober. 

Midden juli vond de laatste
bevestigde wolvenwaarneming
plaats; op dat moment is een keu-
tel gevonden waarvan genetisch
werd vastgesteld dat die van een
wolf afkomstig was. Er kon op
basis van dna-afname echter geen
individu achterhaald worden.
Daarna is in de provincie Drenthe
geen wolvenactiviteit meer vast-
gesteld, ook niet van wolf
GW1261m.

Klaas Koops, Annette Timmer en Joep van Ruiten (v.l.n.r.) tij-
dens de boekpresentatie van ‘Vijf liefdes’ van Koops (eigen foto)

Klaas Koops presenteert
bundel ‘Vief liefdes’
SCHIPBORG – Klaas Koops
heeft in de wei bij zijn huis in
Schipborg drie Schotse hoog-
landers lopen. Een van de bees-
ten heeft van de schrijver lief-
devol de naam Mini gekregen.
En zij staat vooraan bij de
boekpresentatie van de bundel
‘Vief liefdes’. 

Het is een droge dinsdagmorgen
in december als Klaas Koops drie
gasten ontvangt: Annette Timmer
en Joep van Ruiten van De literai-
re Hemel en Baukje Bloemert van
uitgeverij Het Drentse Boek van
het Huus van de Taol.
In Vief Liefdes beschrijft Koops in
gedichten en nogal korte verhalen
wat hem bezighoudt en wat hij
niet van zich af kan zetten. Hij
noemt dat zijn liefdes. De gedich-
ten zijn beschouwend van aard, de
verhalen getuigen van verwonde-
ring over wat hij in de wereld
tegenkomt. Zijn op het eerste
gezicht eenvoudige taal weet de
lezer over te halen stelling te
nemen en te overwegen hoe hij er
zelf in staat.
Nadat de Schotse hooglanders
voorzien zijn van hun dagelijkse
portie voer, overhandigt Klaas
Koops het eerste exemplaar van
zijn boek aan de presentatoren
van literair café De literaire

Hemel. Joep van Ruiten heeft als
dank een column voorbereid. En
ook Annette Timmer heeft een
mooie speech voor Koops. Nadat
Baukje Bloemert de schrijver mid-
dels een bos bloemen heeft gefeli-
citeerd, mag het boek de wereld
in. Vief liefdes van Klaas Koops is
nu te koop in de Drentse boekhan-
dels en op huusvandeta-
ol.nl/webshop.

Drenthe krijgt grootschalige
testlocatie bij TT Circuit 
DRENTHE - GGD Drenthe
kiest voor het TT Circuit Assen
als grootschalige testlocatie in
Drenthe. Er kunnen op deze
locatie in de toekomst, in 16
teststraten, tot 2200 mensen
per dag worden getest. De loca-
tie start medio december met
zes teststraten, waar de gang-
bare PCR-testen en de snelle
antigeentesten kunnen worden
afgenomen. Ook kunnen er
eventueel andere testen wor-
den afgenomen en kan de
accommodatie ingezet worden
voor vaccinatie. 
Op een van de parkeerterreinen
van het TT Circuit Assen wordt
een paviljoen gebouwd waar men-
sen doorheen kunnen lopen om
getest te worden. Als een van de
eerste testlocaties in Nederland
worden de afgenomen monsters
van de antigeentesten op de loca-
tie zelf geanalyseerd. Hierdoor
moeten de uitslagen nog sneller
beschikbaar zijn. 
Hans Kox, directeur Publieke
Gezondheid van GGD Drenthe, is
blij met deze plek. ,,Samen met
het TT Circuit Assen bieden wij
hier een unieke locatie aan die
door de ligging aan de A28 heel
goed bereikbaar is.” 
Peter Oosterbaan, directeur TT

Circuit Assen vindt het belangrijk
een positieve bijdrage te kunnen
leveren. ,,Ik hoop dat we gezamen-
lijk de finish van deze moeilijke
periode snel in zicht krijgen. De
locatie en de ligging met haar uit-
stekende infrastructuur, is bij veel
Drenten door de TT bekend. Wat
dat betreft hoop ik dat we zo snel
mogelijk onze vrijheid terug heb-
ben en een ieder bij de TT in 2021
kunnen ontvangen.”
Op de locatie worden zowel gang-
bare PCR-testen als snelle antige-
entesten afgenomen. Welke test
iemand krijgt, hangt af van de per-
soon en de situatie. De keuze hier-
voor wordt bepaald tijdens het
maken van de afspraak voor de
test. Zorgmedewerkers krijgen
vanwege hun contact met kwets-
bare personen altijd een PCR-test.
De analyse van een sneltest duurt
korter, hierdoor is de uitslag via
DigiD binnen een paar uur
bekend. Iedereen met klachten
maakt nu en ook straks via de
gebruikelijke route een afspraak
voor een coronatest: online via
www.coronatest.nl of telefonisch
via 0800-1202. Zorgmedewerkers
bellen met het landelijke priori-
teitsnummer 0800-8101. De bezoe-
kers van de testlocatie krijgen de
uitslag niet op locatie te horen. Ze
ontvangen de uitslag digitaal of
telefonisch.

Rijk en provincies eens over
besteding voor sterke natuur
DRENTHE - Rijk en pro-
vincies hebben een
akkoord bereikt over de
besteding van bijna 3 mil-
jard euro voor natuurher-
stel en -ontwikkeling in de
komende tien jaar. De pro-
vincie Drenthe zal hier net
als andere provincies een
substantieel deel van ont-
vangen. Vanuit het ‘Pro-
gramma Natuur’ werken
overheden, natuurbeheer-
ders en particuliere en
agrarische grondeigenaren
samen aan regionale en
landelijke maatregelen. De
plannen, onderdeel van de
structurele stikstofaanpak,
omvatten onder meer het
versterken en verbeteren
van natuurgebieden, hoge-
re vergoedingen voor
natuurbeheer en het stimu-
leren van natuurinclusieve
landbouw in gebieden
rondom natuurgebieden.
Dat staat in het Uitvoe-
ringsprogramma Natuur,
dat minister Schouten van
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV)
vorige week – mede
namens de provincies –
naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd.
Vanuit het Natuurpact (2013) heb-
ben Rijk en provincies de afgelo-
pen jaren al veel geïnvesteerd in
natuur. Om de stikstofproblema-
tiek het hoofd te bieden, is extra
inzet nodig om de natuur verder te
versterken en stikstofgevoelige
habitats en leefgebieden van soor-
ten herstellen. Met het Program-
ma Natuur werken Rijk en provin-

cies de komende tien jaar aan ver-
dere verbetering. Het kabinet
maakt hiervoor vanuit het
beschikbare geld voor de stikstof-
aanpak tot 2030 jaarlijks tot 300
miljoen euro vrij. Over het exacte
bedrag per provincie worden
nadere afspraken met het Rijk
gemaakt.  
Minister Schouten: ,,Bij een sterke
natuur ligt een groot deel van de
oplossing voor het stikstofpro-
bleem. Hoe robuuster de natuur,
hoe meer deze tegen een stootje
kan en andere activiteiten moge-
lijk worden. Met het Programma
Natuur wil ik - samen met provin-
cies en andere partners - de
natuur versterken, zodat stikstof-
gevoelige soorten en habitats her-
stellen. Ook wil ik boeren, natuur-
beheerders en grondeigenaren
helpen om te investeren in natuur-
beheer. Zo kunnen we allemaal
bijdragen aan een goede instand-
houding van de natuur. Deze
maatregelen worden zoveel moge-
lijk in samenhang met de bron-
maatregelen uitgevoerd.”
Van de jaarlijks beschikbare mid-
delen gaat het merendeel naar
gebiedsgerichte maatregelen. Pro-
vincies dragen samen met
gebiedspartijen zorg voor de uit-
werking en uitvoering. Met deze
maatregelen worden de natuurge-
bieden en de omgeving ervan –
onder regie van de provincies –
versterkt, verbeterd en robuuster
gemaakt. Bijvoorbeeld door het
verhogen van het waterpeil of de
verbetering van natuurgebieden
zoals heiden, bossen en graslan-
den. In overgangsgebieden rond-
om stikstofgevoelige natuurgebie-
den worden maatregelen geno-
men om de natuurgebieden te ver-
sterken. Denk daarbij aan het sti-
muleren van natuurinclusieve vor-
men van ondernemen, zoals exten-
sievere vormen van landbouw.
Gedeputeerde Henk Jumelet: ,,De
komende jaren gaan we een extra
impuls geven aan de natuur in
Drenthe. Daar ben ik blij mee. Dat
is nodig om de kwaliteit van de
natuur te verbeteren en economi-

sche ontwikkeling te stimuleren.
We gaan dit doen samen met onze
partners door middel van een
gebiedsgerichte aanpak. Door een
jarenlange samenwerking met
onze partners, bijvoorbeeld via
het Programma Natuurlijk Platte-
land, is er in Drenthe al veel
bereikt, zoals het herstel van
natuur in Bargerveen en het Dwin-
gelderveld. Ook de komende jaren
kunnen we door deze landelijke
regeling door met de kwaliteits-
verbetering van de Drentse
natuur. Door slim gebruik te
maken van onze lopende gebieds-
processen kunnen we snel en effi-
ciënt tot concrete resultaten
komen.” 
Ter versterking van de natuur
nemen Rijk en provincies ook
nationale maatregelen. Zo stijgen
de vergoedingen – aan boeren,
natuurbeheerders en grondeige-
naren – voor natuurbeheer naar
84 procent van de kostprijs
(momenteel 75 procent). Ook wor-
den bomen die vanaf 2017 zijn
gekapt voor natuurbeheer (bij-
voorbeeld om bos om te vormen
naar heide) gecompenseerd.
Minister Schouten en de provin-
cies kondigden dat recentelijk ook
aan in de Bossenstrategie.
De maatregelen ter versterking
van de natuur komen bovenop de
inzet voor stikstofreductie bij de
bron, klimaat en kringloopland-
bouw. Ook blijven alle partijen
werken aan de afspraken uit het
Natuurpact, zoals de afronding
van het Natuurnetwerk Neder-
land. Het Programma Natuur
draagt eraan bij dat de Neder-
landse natuur in de toekomst in
een blijvend goede staat verkeert.
Daarvoor is ook aandacht nodig
voor het versterken van natuur
buiten natuurgebieden, zoals in
steden, op het platteland en in de
grote wateren. Daarom werken
Rijk en provincies de komende
maanden aan een visie op de te
volgen koers naar een natuurin-
clusieve samenleving. Dat moet in
de loop van 2021 een Agenda
Natuurinclusief opleveren.

Prijs voor
Drents Jeugd
Orkest
ASSEN - Het Drents Jeugd
Orkest is vrijdagochtend uitge-
roepen tot de winnaar van de
Drentse Anjer Prijs 2020. Nadat
de prijsuitreiking door toedoen
van het coronavirus tot driem-
aal toe was uitgesteld, werd
besloten om de uitreiking als-
nog in kleine kring plaats te
laten vinden. 

Jetta Klijnsma, Commissaris
van de Koning, overhandigde in
het Provinciehuis in Assen een
cheque ter waarde van 5.000
euro aan Sigrid van der Veen en
Marjanne Klasen, bestuursle-
den van het Drents Jeugd
Orkest. De Drentse Anjer Prijs
wordt door het Cultuurfonds
Drenthe jaarlijks toegekend
aan een instelling of groep die
een opvallende impuls geeft
aan het Drentse culturele kli-
maat. 

Plastic produceren
uit suiker
REGIO - Rijksuniversiteit
Groningen en verschillende
bedrijven en kennisinstellin-
gen doen de komende jaren
onderzoek naar de mogelijk-
heden om plastic te produce-
ren uit suiker. De provincies
Groningen en Drenthe en
Samenwerkingsverband
Noord-Nederland ondersteu-
nen dit initiatief gezamenlijk
met een subsidie van bijna
1,2 miljoen euro. Daarvan is
ruim 900.000 euro Europees
geld.
Als uit het onderzoek blijkt dat
kunststof uit suiker kan concur-
reren met kunststof uit fossiele
brandstoffen, dan kan dit een
enorme impuls betekenen voor
het milieu en voor de noordelij-
ke economie. Bij succes kan het
project in een vervolgfase 60 tot
85 nieuwe banen opleveren.
De onderzoekers gaan een nieu-
we methode ontwikkelen voor
de verwerking van suiker uit

suikerbieten tot bouwstenen
voor groene chemie. Ze voeren
de suiker aan bacteriën die de
bouwstenen in vergistingspro-
cessen produceren zonder dat
daar zuurstof bij nodig is. Deze
zogenaamde anaerobe fermen-
tatie is eenvoudiger en goedko-
per dan een traditionele fer-
mentatie mét zuurstof.

Gert-Jan Euverink (hoogleraar
biotechnologie aan de RUG) en
Johan Sanders (directeur van
Sanovations BV uit Groningen)
zijn de onderzoeksleiders. ,,Ons
doel is dat noordelijke bedrij-
ven in de toekomst op commer-
ciële schaal een biobased kunst-
stof als halffabricaat kunnen
produceren. Dit bioplastic kan
op allerlei manieren gebruikt
worden, onder meer in de ver-
pakkingsindustrie. Zo creëren
we een netwerk in de groene
chemie, dat begint bij de teelt
van suikerbieten en eindigt in
hoogwaardige kunststoftoepass-
ingen.”
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Oosterveld voorzitter 
Gebiedsfonds Drentsche Aa
DRENTHE - Hendrik Ooster-
veld is de nieuwe voorzitter van
het Gebiedsfonds Drentsche
Aa. Oosterveld stond jarenlang
aan het hoofd van Nationaal
Park Drentsche Aa.
,,Door zijn passie voor de natuur
en kennis en ervaring in landbouw
en cultuurtechniek, weet hij men-
sen bij elkaar te brengen. En
samen kom je tot mooiere dingen,
zo is de ervaring. Uitgangspunt is
dat natuur niet op zich staat, maar
leeft in een omgeving waar ook
gewerkt en gewoond wordt. Door
deze brede integrale benadering
is Nationaal Park Drentsche Aa
onder leiding van Oosterveld een
voorbeeld voor andere nationale
parken geworden”, aldus het
bestuur van het Gebiedsfonds

Drentsche Aa, dat er naar uit  om
met hem aan de slag te gaan.

Het Gebiedsfonds financiert parti-
culiere initiatieven en projecten
die de kwaliteit van natuur en
landschap verbeteren in Natio-
naal Park Drentsche Aa. Dat kan
gaan om het herinrichten van boe-
renerven in Zeegse, het plaatsen
van paddenschermen in het Gas-
selterveld, of het ontwikkelen van
Virtual Reality-brillen voor het
Onderduikershol in Anloo. Ook de
natuurfilm HABITAT, die in janu-
ari in première ging en gefilmd in
Nationaal Park Drentsche Aa, is
mede mogelijk gemaakt door
financiering van het Gebieds-
fonds. Het gebiedsfonds kan jaar-
lijks ongeveer 25.000 euro aan
diverse projecten besteden.

Provincie en gemeenten
steunen culturele sector
REGIO - In totaal veertig
musea, podia, festivals en ande-
re instellingen krijgen een bij-
drage van de provincie Drent-
he om de gevolgen van de
coronacrisis op te vangen.
Gedeputeerde Staten hebben
170.000 euro beschikbaar
gesteld voor extra noodsteun
om de culturele basisinfrast-
ructuur in de twaalf Drentse
gemeenten overeind te hou-
den.

De gemeenten hebben zelf de
instellingen voorgedragen die
voor steun in aanmerking komen.
In de gemeente Aa en Hunze gaat
het om Café De Amer in Amen
(5500 euro), Nijend24 in Anderen
(4500 euro) en Boerderij Kamps in
Rolde (2500 euro).
Naast deze 170.000 euro heeft de

provincie Drenthe in de eerste
fase van de coronacrisis gere-
ageerd door noodsteun te verle-
nen aan meerdere grote instellin-
gen. Zo hebben de grotere musea
steun ontvangen en is er een
afzonderlijke regeling voor kleine-
re musea. De zes grotere theaters
in Drenthe hebben van het Fonds
Podiumkunsten, de provincie en
de gemeenten subsidie ontvangen
om de periode na de zomer door te
komen en er is een snelloket voor
culturele COVID-19-projecten
opgezet.
In het nieuwe steunpakket voor
de culturele sector, dat onlangs
door het Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap werd
gepresenteerd, ontvangen Neder-
landse gemeenten 150 miljoen
euro. Voor Drentse gemeenten is
vanuit dit steunpakket meer dan
3,2 miljoen euro beschikbaar.

Recordaantal bomen
en struiken geplant 
DRENTHE - In 2020 is een
recordaantal bomen en strui-
ken geplant in Drenthe. Nooit
eerder leverde Landschapsbe-
heer Drenthe zoveel plantgoed
aan bewonersgroepen en erfei-
genaren. Meer dan 20.000
stuks bosplantsoen zijn en wor-
den in de hele provincie aange-
plant op erven en bij bewoner-
sinitiatieven. 
Stefan Pronk van Landschapsbe-
heer Drenthe is trots op de behaal-
de resultaten: ,,Het laat de betrok-
kenheid van de inwoners van
Drenthe bij de natuur en het land-
schap zien. Bomen leggen CO2
vast, waarmee het planten van
bomen bijdraagt aan het tegen-
gaan van klimaatverandering.
Daarnaast zorgt vergroening in
versteende gebieden tot vermin-
dering van hittestress. Bovendien
is het planten van bomen en strui-
ken goed nieuws voor de biodiver-
siteit. Vogels eten de bessen van
struiken en wilde bijen zijn afhan-
kelijk van nectar en stuifmeel, die
ze bijvoorbeeld vinden op wil-
gen.”

Onder de naam Streekbeheer
ondersteunt Landschapsbeheer
Drenthe bewoners- en vrijwilli-
gersgroepen die zich bezighouden
met het realiseren van hun groene
wensen. In verschillende Drentse
gemeentes maken deze initiatief-
groepen aanspraak op een zoge-

naamde stimuleringsregeling,
waar vanuit ze beplanting en
advies krijgen van Landschapsbe-
heer Drenthe. Ook particulieren
dragen hun steentje bij. Op ver-
schillende plekken in de provincie
ondersteunt Landschapsbeheer
Drenthe grondeigenaren bij het
natuurvriendelijk en/of karakte-
ristiek inrichten van hun erf.
Dankzij het groeiende aantal
groene initiatieven in de provin-
cie, ziet Landschapsbeheer Drent-
he jaarlijks een toename in de
aanvragen voor plantgoed. Dit
jaar wordt het record gevestigd en
worden meer dan 20.000 bomen
en struiken afgeleverd en geplant
door lokale initiatiefnemers. 
,,Ook in 2021 lijkt deze groei door
te zetten. Gezien de aandacht die
vanuit de overheid via de Nationa-
le Bossenstrategie gegeven wordt
aan de aanplant van bomen en
struiken, verwachten we dat de
komende jaren ook volop geplant
zal worden in Drenthe.’, aldus
Pronk. 

Het plantgoed dat door Land-
schapsbeheer Drenthe wordt
geadviseerd en beschikbaar
gesteld is inheems, autochtoon en
zoveel mogelijk passend bij de
streek. Het zijn bomen en struiken
die van origine in Drenthe groei-
en, geschikt zijn voor de bodem-
omstandigheden en passend zijn
qua cultuurhistorie en landschap-
pelijke waarden.

Karakteristiek
bezit in Drenthe
DRENTHE - Gedeputeerde Sta-
ten brengen de minimale rente
op het verstrekken van laagren-
tende leningen uit het Drents
Monumentenfonds met ingang
van 1 januari 2021 terug van 1
naar 1,5 procent. Dat is in over-
eenstemmingen met de landelij-
ke voorwaarden van financiering
door het Restauratiefonds vanuit
de bij haar in beheer zijnde regio-
nale fondsen, waaronder het
Drents Monumentenfonds.

Subsidieregeling
Talentontwikkeling
DRENTHE - Gedeputeerde Sta-
ten hebben de Subsidieregeling
Talentontwikkeling en het bijbe-
horende subsidieplafond vastge-
steld. Deze subsidieregeling
wordt opengesteld op 1 januari
2021. Met deze regeling kunnen
individuele talenten of groepen
een bijdrage krijgen voor onder-
steuning. Ook kunnen culturele
instellingen subsidie krijgen voor
specifieke projecten die zijn
gericht op talentontwikkeling.

Subsidie culturele
projecten
DRENTHE - Gedeputeerde Sta-
ten hebben besloten vijf culture-
le projecten die in 2020 niet door
konden gaan vanwege corona,
maar waarvoor al wel voorberei-
dingskosten zijn gemaakt, subsi-
die te verlenen voor een editie in
2021. Het gaat daarbij om de pro-
jecten: Aan de Andere Kant,
Blauwe Vlinder, Hello Festival ,
Poppunt Drenthe en Into Nature.

Subsidieverlening
SportDrenthe 2021
DRENTHE - Gedeputeerde Staten
willen SportDrenthe in 2021 subsi-
die verlenen voor activiteiten die
zijn gericht op stimulering van
sportdeelname voor iedereen, ook
wel breedtesport genoemd. Daar-
bij is er in 2021 bijzondere aan-
dacht voor de uitvoering van het
integraal plan ‘Drenthe, Samen
Gezond in Beweging’ afgestemd op
de rol die andere partners zoals
gemeenten hierin vervullen. Pro-
vinciale Staten worden in de gele-
genheid gesteld om eventuele
wensen of bedenking kenbaar te
maken in de eerstvolgende Com-
missie- of Statenvergadering.

Bossenstrategie
DRENTHE -  De Bossenstrategie
is aangeboden aan Provinciale
Staten. Met deze strategie stre-
ven Rijk en provincies naar een
gezond, toekomstbestendig en
maatschappelijk gewaardeerd
bos in 2030. In 2021 wordt in
samenspraak met part-
ners/stakeholders de Drentse uit-
werking van de Bossenstrategie
opgesteld en voorgelegd aan Pro-
vinciale Staten.

Investeringsagenda
REGIO - Gedeputeerde Staten
hebben een uitwerking van de
Investeringsagenda 2020-2023
voor het onderdeel Agenda Boer-
Burger-Biodiversiteit vastge-
steld. Wanneer Provinciale Sta-
ten het voorstel accorderen,
nemen Gedeputeerde Staten
vervolgens de uitvoering ervan
ter hand. Het gaat om investe-
ringen in een nieuw verdienmo-
del voor de agrarische sector (4
miljoen euro) en een gezonde
leefomgeving (3 miljoen euro).

Steun voor jonge boeren
voor verduurzamen bedrijf
DRENTHE - Jonge boeren kun-
nen hun bedrijf verduurzamen
met de Regeling Jonge Land-
bouwers, die voor de zesde
keer wordt opengesteld. Met
deze subsidie hebben boeren
tot en met 40 jaar, de mogelijk-
heid hun bedrijf op een toe-
komstbestendige manier in te
richten. Met bijvoorbeeld zon-
nepanelen op het dak, voorzie-
ningen voor weidegang of dier-
vriendelijke vloeren. De subsi-
dieregeling staat open tot en
met 12 februari 2021.

De subsidie is bedoeld om moder-
nere installaties en machines aan
te schaffen. Daarmee kunnen
jonge boeren bijdragen aan de
verbetering van het milieu, die-
renwelzijn, de volksgezondheid,
het landschap of de biodiversiteit.
In totaal is er vanuit de Regeling
Jonge Landbouwers 600.000 euro
beschikbaar. De helft van het
totaal beschikbare subsidiebedrag
is afkomstig uit Europese midde-
len (POP3), de andere helft wordt
door provincie Drenthe beschik-
baar gesteld.
Gedeputeerde Henk Jumelet
vindt het belangrijk dat de boeren

een goede start kunnen maken na
bijvoorbeeld een bedrijfsoverna-
me: ,,Het kan voor jonge boeren
lastig zijn om te investeren na een
bedrijfsovername. Met deze rege-
ling helpen we de jonge boer om
die stap te zetten. Daarnaast wer-
ken we meteen aan onze ambitie
voor een toekomstgerichte land-
bouw in Drenthe.”
Melkveehouder Jan Jort van Burg-
steden heeft vorig jaar dankzij
deze subsidie duurzame investe-
ringen kunnen doen in zijn
bedrijf. Hij heeft zonnepanelen,
koematrassen en een weidepoort
kunnen aanschaffen. Een weide-
poort is bijvoorbeeld handig als de
boer een flink aantal vierkante
meters aan weide heeft. Hiermee
kan de boer de koeien op afstand
naar een bepaalde weide laten
gaan en daarmee wordt de weide-
gang makkelijker gemaakt. Van
Burgsteden raadt collega’s aan
deze subsidie zeker te gebruiken:
,,Het is niet alleen goed voor ons-
zelf, maar ook voor onze bedrijfs-
voering en onze leef- en woonom-
geving.” Meer informatie onder
meer over het aanvragen van de
subsidie bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland is te
vinden op rvo.nl.

‘Leefbaarheid versterken
met cultuur’
DRENTHE - Gedeputeerde Sta-
ten hebben de nieuwe subsidie-
regeling ‘Podium Platteland
2.0’ vastgesteld. Met deze rege-
ling wil Gedeputeerde Staten
de leefbaarheid in Drenthe ver-
sterken door culturele projec-
ten. Thema’s als armoede, een-
zaamheid en laaggeletterdheid
komen met ‘community art’
onder de aandacht. De regeling
loopt van 1 januari 2021 tot en
met 31 december 2024.
Sinds 2012 werken kunstenaars in
de culturele programma’s ‘Kre-
atief met Krimp’ en ‘Podium Plat-
teland’ aan bijzondere kunstpro-
jecten op ongewone locaties.
Vanaf 2021 ligt de focus van de
nieuwe regeling nog meer op
maatschappelijke thema’s en sti-
muleert de provincie samenwer-
king tussen maatschappelijke
organisaties en cultuurmakers.
Hierdoor ontstaan kunstprojecten
die zijn geïnspireerd door de loca-
tie en maatschappelijke opgaven
rond die plek.
De afgelopen jaren zijn er in

Drenthe veel projecten geweest
waarin cultuur en het sociale
domein samenkwamen. Bijvoor-
beeld de prijswinnende film
‘Anders’ door Reinout Hellenthal,
waarin een verrassend verhaal
over genderidentiteit internatio-
naal op het witte doek verscheen.
Of de theatervoorstelling ‘Moeder-
liefde’ over alleenstaande moe-
ders door Loods13. In deze voor-
stelling deden mensen mee die
niet eerder op een podium ston-
den. Dit gaf hen zelfvertrouwen én
het publiek een inkijkje in de pro-
blematiek van schulden en armoe-
de. Met de nieuwe regeling kun-
nen soortgelijke grote projecten
een aanvraag doen, maar er is ook
ruimte voor kleinschalige en loka-
le initiatieven.
Cultuurmakers en maatschappe-
lijke organisaties kunnen zich aan-
melden via podiumplatteland.nl.
Medewerkers van de provincie en
Kunst & Cultuur gaan graag in
gesprek met organisaties om hun
idee verder vorm te geven. Vanuit
de Cultuurnota en de Sociale
Agenda is geld beschikbaar voor
deze subsidieregeling. 

‘Kalm aan, vlot verder’
DRENTHE - ‘Kalm aan, vlot
verder’ is het motto op span-
doeken die de komende tijd
langs drie provinciale wegen
hangen. Dit om gebruikers van
deze wegen erop attent te
maken dat rustig rijden zorgt
voor een betere doorstroming
van het verkeer. En dat brengt
iedereen vlot verder, is het
motto. Gedeputeerde Cees Bijl
onthulde op 8 december het
eerste spandoek langs de N381,
de weg van Emmen naar
Drachten.
De thema’s die centraal staan in
deze verkeerscampagne zijn aflei-
ding achter het stuur, keren en
inhalen en afstand houden en
invoegen. Deze thema’s zijn geko-
zen op basis van analyses en waar-
nemingen van de politie in samen-
werking met de provincie.
Naast het centrale motto ‘Kalm
aan, vlot verder’ krijgen wegge-

bruikers korte, heldere bood-
schappen die deze thema’s uit-
drukken, zoals ‘Houd je ogen op
de weg’, ‘Blijf op je eigen weg-
helft’ en ‘Rijd door naar de vol-
gende afslag als je verkeerd gere-
den bent’. Medio januari 2021
start de on- en offline campagne.
De provincie wil met de campagne
aandacht vragen hoe te handelen
in lastige verkeerssituaties. 
In 2017 is gestart met dezelfde
thema’s in een verkeerscampagne
langs de N34. Deze campagne is
nu uitgebreid naar de N381 en de
N391 om weggebruikers opnieuw
bewust te maken hoe zij kunnen
bijdragen aan de verkeersveilig-
heid. In november 2020 zette de
provincie een enquête uit onder
Drentse weggebruikers om inzicht
te krijgen in hoe zij de verkeers-
veiligheid ervaren op de provin-
ciale wegen. Hieraan is massaal
gehoor gegeven, ruim 1600 wegge-
bruikers vulden de enquête in. De
uitkomsten volgen begin 2021.
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‘Bomen komen terug in
wijk Nooitgedacht’ 
NOOITGEDACHT - Wethouder
Henk Heijerman heeft donder-
dag tijdens de raadsvergade-
ring het boetekleed aangetrok-
ken met betrekking tot de
bomenkap in de wijk Nooitge-
dacht bij Rolde. Bewoners van
de wijk dachten in groene wijk
te zijn komen wonen, maar
zagen door de jaren heen heel
wat groen verdwijnen en spra-
ken hier hun ongerustheid over
uit. Ook GroenLinks stelde
schriftelijk vragen aan het col-
lege. ,,Ik moet mij dit aantrek-
ken en zal de aanbevelingen
overnemen”, aldus de wethou-
der. 

Bewoonster Ellen Fleurke van de
werkgroep Groen Nooitgedacht
hield een vurig pleidooi voor het
behoud van groen in de wijk. ,,Ik
ben in 2015 in Nooitgedacht
komen wonen. In de wijk zag je
regelmatig eekhoorns, diverse
soorten vogels, egels en zelfs een
das. maar inmiddels zijn alle
bomen vogelvrij. Als er woningen
worden gebouwd verdwijnen er
hele stukken bos. Zelfs een 100
jaar oude eik heeft het loodje
gelegd. Waar is het misgegaan?
Iedereen kan naar hartelust kap-
pen en het zou niet kappen moe-
ten zijn, tenzij het niet anders kan.
Er is geen enkel beleid en visie.” 
Volgens de beantwoording van het
college in de vragen op Groen-

Links geeft het college aan dat het
niet altijd mogelijk is om, daar
waar een nieuwe woonwijk in een
bestaande groene omgeving wordt
ontwikkeld alle bomen te behou-
den zijn. Daar waar mogelijk wor-
den bomen zoveel mogelijk
gespaard. Toch zijn er signalen dat
er door aannemers onnodig
bomen zijn gekapt. Volgens het
college is handhaving  binnen het
bestemmingsplan en de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening niet
mogelijk. ,,We kunnen de perceel-
eigenaren alleen maar wijzen op
de duurzame instandhouding vol-
gens de koopovereenkomst. Juri-
disch is dit niet genoeg om op te
treden tegen de kap.” 
De fracties van GroenLinks, PvdA,
D66 en CDA vinden dat het colle-
ge in dit traject behoorlijk is
tekortgeschoten en dat in dit geval
het boetekleed aangetrokken
moet worden. Heijerman gaf hier
gehoor aan en gaf aan dat hij de
aanbevelingen meeneemt. ,,We
zullen zien wat we voor de bewo-
ners kunnen betekenen.” Daar-
naast gaf hij aan dat er al gewerkt
wordt aan een plan om bomen te
herplanten. ,,Samen met de werk-
groep ga ik kijken wat er kan wor-
den verbeterd. We zijn aan het kij-
ken welke mooie bomen we kun-
nen herplanten en  we zullen
diverse soorten gaan planten,
waardoor er een mooi gemêleerd
stuk groen in de wijk terugkomt.
Ik ga hier zeker een vervolg aan
geven.” 

Veel ontwikkelingen
gaande in dorp Rolde
ROLDE - In het dorp Rolde
zijn heel wat bouwactivitei-
ten en -plannen gaande.
Zoals elders in De Schakel
aangegeven zit er weer
beweging in de bouwplan-
nen van de vernieuwde
Plus-supermarkt aan de
Grolloërstraat maar er zijn
meer zaken gaande. Met
wethouder Henk Heijer-
man lopen we langs de ont-
wikkelingen.
De Boerhoorn
De Boerhoorn is voor een deel ges-
loopt. Een groot deel van de nieu-
we fundering van het multifunc-
tionele centrum met onder meer
een gezondheidscentrum ligt er
al. ,,De bouwplannen liggen op
schema en de oplevering wordt
zoals verwacht in september
2021”, zegt Heijerman.   

Volmacht Zuides
De Volmacht wil in de nabijheid
van de Boerhoorn op de locatie
van het voormalige groene Kruis-
gebouw tien appartementen in de
sociale sector bouwen. Het
bestemmingsplan is inmiddels
aangepast en de omgevingsver-
gunning wordt binnenkort aange-
vraagd. De verwachting is dat de
start van de bouw in maart 2021
zal plaatsvinden.

Oude Gemeentehuis
Het voormalig gemeentehuis in
Rolde is gebouwd in 1918 door de
architect J. Neisingh uit Assen. Tot
1974 is dit in gebruik geweest door
de gemeente. In het monument
aan de Hoofdstraat worden nu
vier woningen gerealiseerd. De
belangrijkste architectonische
kenmerken zullen bewaard blij-
ven. De tuinen rondom zijn fraai
en ook bevindt zich hier een
zwembad. 

Pastoriewoning
Ook de oude pastoriewoning aan
de Hoofdstraat wordt weer nieuw
leven ingeblazen. In totaal zullen
hier zeven appartementen worden
gerealiseerd. De voormalige prak-
tijk aan de achterzijde wordt ges-
loopt en zal plaats gaan maken
voor een moderne uitbouw met
veel lichtinval. Oud en nieuw zul-
len elkaar verstreken. De apparte-
menten variëren in grootte en
elke woning heeft ten minste twee
slaapkamers. Lamberink Make-
laars heeft dit project en het pro-
ject van het oude gemeentehuis 4
december in de verkoop genomen.
De inschrijving sloot 14 december.

Bowlingcentrum
Het Bowlingcentrum aan de
Hoofdstraat is verkocht. In het
voormalig Hotel Wageningen zit-
ten nu een bowlingcentrum en piz-
zeria gevestigd. ,,Ik weet niet aan
wie en kan dus niet aangeven wat
de plannen van de nieuwe eige-
naar zijn”, aldus de wethouder. Of
de nieuwe eigenaar alleen belang-
stelling heeft voor de bowling en
de pizzeria of ook het oog heeft
laten vallen op de panden die er
omheen liggen, zoals de voormalig
bakkerij van Pots, de winkel van
Kamps en het voormalig winkel-
pand van Knigge kan Heijerman
dus niet aangeven. De uitbaters
van het bowlingcentrum wilden
niets zeggen en de voormalige
eigenaar van het pand was niet
bereikbaar. 

Grote Brink
Op de locatie van aannemer Jan
Brands aan de Grote Brink is spra-
ke van de bouw van appartemen-
ten. Deze zouden moeten komen
op de plek van de schuur aan de
Brink. Jan Brands zelf is gestaakt
met de plannen. Brands Bouw B.V
uit Emmen heeft het idee overge-
nomen. ,,Het zit in de pijplijn en
de gesprekken zijn gaande”, aldus
Heijerman.

De Wenning
Zorgcentrum De Wenning heeft
plannen voor appartementen aan
de Grote Brink. Bestemmingplan
is enige jaren geleden vastgesteld.
Zorg Groep Drenthe heeft nog
steeds geen aanvraag bij de
gemeente ingediend. 

‘t Ruige Veld
HKB Stedenbouwkundigen heeft
voor de locatie van ’t Ruige Veld
een concept toekomstvisie voor ‘t
Ruige Veld opgesteld. In deze con-
ceptvisie zijn vier verschillende
toekomstscenario’s voor het ter-
rein opgenomen. De panden op de
locatie zijn overgenomen door
Haagse vastgoedondernemer
Erdogan Gul. Deze is bezig met
het opknappen van de panden.
Het college van B& W heeft de
voorkeur voor zorg als hoofdbe-
stemming, maar alleen nog in de
vorm van dagbesteding. Hiermee
wordt een einde gemaakt aan 24-
uurs zorg. Het bestemmingsplan
laat voor de Venkavel en Zonne-
heuvel in totaal 109 recreatiewo-
ningen toe. De omwonenden zien
en grott recreatiepark niet zitten.
Een deel van het terrein is in het
bezit van Aprisco BV uit Assen,
van projectontwikkelaar Bert
Ziengs. Deze had ook plannen
voor het realiseren van een recre-
atiepark, maar het zogenaamde
Spookparkje op het terrein ligt er
al sinds 2002 verwaarloosd bij. Dit
valt buiten de opdracht”, zegt
Heijerman. ,,En er zijn van die
kant geen ontwikkelingen bij ons
bekend.” Het concept Toekomstvi-
sie ’t Ruige Veld ligt nog tot en met
23 december ter inzage. 

Garage Grolloërstraat
Projectontwikkelaar Chris Mari-
nus is weer in gesprek met de
gemeente over de verbouwplan-
nen van de supermarkt aan de
Grolloërstraat. De ondernemer is
ook eigenaar van het pand aan de
Grolloërstraat waar Garage Jan-
sen tot oktober in zat gevestigd.
Het pand staat nu leeg. Marinus
heeft het pand weer verhuurd.
Met ingang van 1 januari zal
Daoud Rahimi met zijn sport-
school daar zijn intrek in nemen. 

Stationsstraat
Bouwbedrijf Stoffers heeft het ter-
rein aan de Stationsstraat, waar de
Multimate was gevestigd en waar
nu de bibliotheek tijdelijk is
gehuisvest. De aannemer uit Eke-
haar wil met twee andere partners
daar woningen gaan bouwen. ,,Er
is bij ons een aanvraag voor her-
ziening van het bestemmingsplan
binnengekomen om daar woning-
bouw mogelijk te maken. Dit
wordt verder in procedure geno-
men”, vertelt de wethouder. ,,Het
is een kwaliteitslocatie. Mocht het
Stationskoffiehuis worden ver-
kocht, dan zal het mooi zijn dat de
plannen hierbij zullen worden
aangepast. Het is mooi stukje
Rolde en dat moet natuurlijk wel
zo blijven.”  

Ambachtterrein
Project ontwikkelaar Jan Wekema
heeft de oude plannen om een
Ambachtterrein te realiseren in
Rolde-Zuid nieuw leven ingebla-
zen. Hier zullen negen bedrijven
worden gerealiseerd, waarvan het
tankstation van Fieten olie con-
creet is. 

Nooitgedacht.
Daarnaast is de woonwijk Nooit-
gedacht nog volop in ontwikke-
ling. Er zijn nog diverse kavels
beschikbaar.  

Finaledag van Gebr.
Dijkstra Bokaal 
ROLDE - Rolder Boys heeft afgelopen weekend de finale van de
Gebr. Dijkstra Bokaal afgewerkt. De JO7 tot en met JO11 waren
actief in sporthal De Boerhoorn en de oudere jeugdteams op
sportpark Boerbos. Op beide locaties was een opblaasbare panna-
kooi aanwezig en er waren verschillende oefeningen zoals een sla-
lom en vakschieten. De aanwezige snelheidsmeter bracht ook bij
alle spelers een fanatisme naar boven om zo hard mogelijk te
schieten. Er was op deze tweede dag van de wedstrijden om de
bokaal opnieuw een hoge opkomst. Na afloop was er in de Boer-
hoorn nog een kleinigheidje en een mooie kerstmuts voor alle spe-
lers. Winnaar in bij JO 17-19 werd Marc Boerma. Ruben Meijer
ging bij JO 13, 14, 15 met de titel aan de haal. De bokaal bij JO
10-11 was voor Boris Wientjes. En Dani Stadens was beste in de
categorie JO 7, 8, 9. (foto: Janny Dekker)

Quickscan voor fietsroute Rolde
ROLDE - Wethouder Henk Heijerman zal een quickscan gaan uit-
voeren om te kijken of er aanpassingen moeten komen aan het fiets-
traject van de wijk Nooitgedacht naar het centrum van Rolde. De
fracties van D66, PvdA en GroenLinks hadden donderdag tijdens de
raadsvergadering een motie ingediend waarin men het college ver-
zocht onderzoek te doen of er mogelijk een goede fietsverbinding tus-
sen Rolde-Zuid en Rolde kan worden aangelegd die veiliger is, de
dorpsdelen beter met elkaar verbindt en waarbij tevens rekening
wordt gehouden met de snelfietsverbinding Borger-Assen. De fracties
zijn van mening dat de route nu onveilig is voor schoolgaande kinde-
ren. Daar komt de ontwikkeling van het Ambachtterrein bij dat de
situatie volgens de fracties nog onveiliger zou maken. Daarnaast vin-
den de partijen dat de route ter hoogte van de Volmachtenlaan ook
onduidelijk en verwarrend is. Ze willen goede fietsverbinding voor de
inwoners van Rolde-Zuid, Nooitgedacht en voor de gasten van het
Hof van Saksen. De fracties van VVD, Combinatie Gemeentebelan-
gen en CDA hebben hun twijfels bij de argumenten van de andere
fracties. Zij zien niets in een grootschalig onderzoek. Met een quick-
scan konden ze wel leven en de wethouder gaf aan dit uit te zullen
voeren met de betrokken inwoners en Dorpsbelangen. De indieners
van de motie konden uiteindelijk ook leven met een quickscan.  
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