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Bestuurssamenstelling: 
 
Gezinus Menninga [voorz] 
Greveling 247 
tel. 468346 
 
Gerrit Meijers [secr.] 
Greveling 2 
tel. 491274 
 
Jos Hitzert [penningm] 
Greveling 49 
tel. 491836 
 
Lineke Huizing [2e pen.m.] 
Greveling 45 
tel. 491825 
 
Jan Arend Klasens [v.v.] 
Greveling 135 
tel. 491296 
 
Sikko Boer [lid] 
Greveling 215 
tel. 468614 
 
Gerard Smeenge [lid] 
Greveling 12 
tel. 491886 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie:  
 
Het redactieteam 
wordt gevormd door: 
Jos Hitzert en Gerrit Meijers. 
 
Het redactieadres is geves- 
tigd bij Gerrit Meijers, 
Greveling 2, Annerv.kanaal, 
tel. 491274 

De website. 
 
Op 8 mei presenteerde Dorpsbelangen in jeugdgebouw “De Weeme” de website 
www.annerveenschekanaal.info. 
Peter Verboom en Jan Olthof gaven een heldere presentatie over het hoe en waarom. Promotie van  
Annerveenschekanaal in al zijn facetten naar buiten toe en ook de mogelijkheid voor inwoners en 
verenigingen om onderling te communiceren. Verenigingen en particulieren (niet commercieel) kunnen 
zich presenteren op een eigen pagina en krijgen dan ook de beschikking over minimaal een  
E-mail adres. Belangstellenden kunnen verdere informatie krijgen bij Gerrit Meijers. 

 

Zweefvliegtuigen boven het dorp. 
 

Een aantal keren kregen wij vragen over het de zweefvliegtuigen, die vooral bij mooi weer rondjes 
draaien boven onze tuinen. Contactambtenaar H. de Jager heeft e.e.a. voor ons nagetrokken. 
Het vliegveld in Borgercompagnie is legaal aangelegd en voldoet aan de veiligheidseisen.  
Zweefvliegers moeten een brevet hebben, vertrekken en landen op het vliegveld, landen in een  
weiland is niet toegestaan. Minimale vlieghoogte boven de bebouwing is 350 m, boven weilanden  
175 m. Zou een vliegtuig neerstorten, dan moet 112 gebeld worden, er is geen brandstof aan boord,  
dus geen gevaar voor de omgeving, het vliegtuig kan dus veilig benaderd worden. 
Vindt er landing buiten het vliegveld plaats, of heeft men verdere vragen m.b.t. veiligheid, 
Luchtvaartpolitie Schiphol 020-5025693 kent alle wettelijke regels. 
 

Overleg met Woonborg. 
Op 6 mei vond er weer een halfjaarlijks overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeente,  
politie, maatschappelijk werk en dorpsbelangen. 
Het eerder aangekondigde plan “Strategisch voorraadbeheer” is inmiddels gereed, maar wordt nog  
intern behandeld, wij hebben gevraagd om z.s.m. inzicht te krijgen, er is gesproken over de  
minimale contacten met de wijkagent en opnieuw is er benadrukt  dat een aantal zaken binnen het  
woningenbestand van Woonborg op ons dorp beneden algemeen aanvaardbare normen is. 
 

Vragen/opmerkingen tijdens de jaarvergadering. 
 

1. Dit jaar inspecteert en repareert de gemeente de voetpaden op het dorp, tevens zal beton- 
       reparatie van het wegdek plaatsvinden bij Greveling 1 t/m 9. 
2. Er zijn geen plannen voor verbreding van / snelheidsbeperkende maatregelen op de Polderweg  
       ter hoogte van het nieuwe bestemmingsplan. Wij hebben er op aangedrongen dat de gevaarlijke  
       situatie van het wegdek op de hoek Koekkoekslaantje/Polderweg z.s.m. gerepareerd wordt. 
3. Er is gesproken met en een brief met uitleg overhandigd aan de chauffeur van de bibliobus over  
       de snelheid waarmee gereden wordt en de gevolgen daarvan. 
 

Vacature in het bestuur. 
Nu op de voorlichtingsbijeenkomst van 26 mei naar voren is gekomen, dat Jan Arend Klasens het 
voorzitterschap van de nieuwe stichting M.F.C. op zich zal nemen, is er, eerder dan verwacht en  
gehoopt, helaas tussentijds weer een lege stoel in het bestuur ontstaan. 
Aangezien het nu eenmaal het prettigst werkt wanneer het team compleet is, vragen wij:  
denk eens na of jij / u op die stoel wilt plaatsnemen. 
Ervaring niet gewenst, betrokkenheid wel, met zijn allen komen we er altijd uit. 
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De buurtbus. 
Wellicht hebt u in de pers gelezen, dat de buurtbusvereniging “De Hunze” een actie op  
touw zet om het gebruik van de buurtbus aantrekkelijker te maken en zodoende lijn 93  van 
Gieten naar Zuidlaren te behouden. Behalve een kaartje enkele reis of een 4-rittenkaart  
wordt het mogelijk voor 18 Euro een jaarabonnement te nemen voor onbeperkt reizen met  
de buurtbus.Tevens is men op zoek naar sponsors en vrijwillig chauffeurs. 
Behalve lopen of fietsen naar de Kielsterachterweg ontbreekt op ons dorp het openbaar  
vervoer totaal. 
Zou de mogelijkheid om hier in het dorp op de buurtbus te stappen voor U een uitkomst zijn 
of hebt u ideeën over een nuttige routewijziging neemt U dan contact op met één van onze  
bestuursleden, wij willen deze actie graag aangrijpen om de diverse mogelijkheden  
opnieuw te bekijken.  

Een multifunctionele avond. 
Op 26 mei gaf de initiatiefgroep MFC uitleg over de stand van zaken. 
Na enige statutenwijzigingen gaat de Stichting Dorpshuis over in de Stichting MFC. 
Het bestuur wordt gevormd door Jan Arend Klasens-voorzitter, Rolf Koekkoek–secretaris 
en Ron Niemeijer-penningmeester. Het bestuur wil boven de partijen staan, Dorps- 
belangen is aanspreekpunt voor de verenigingen als het gaat om klachten, beleid enz.,  
Dorpsbelangen heeft adviesrecht op 1 bestuurslid. 
De bouwachterstand van 8 weken is ingelopen, ws. kan de school half september uit het  
Dorpshuis, op dat moment gaan ook de verenigingen, die nog gebruik maken van het  
Dorpshuis over. Het Dorpshuis wordt daarna gesloopt, de oude school wordt gerenoveerd,  
waarna per 1 januari 2004 de exploitatie moet gaan draaien. 
Er wordt binnenkort eerst vergaderd met de toekomstige grootverbruikers, zijnde de school  
en het jeugdwerk, direct daarna worden de verenigingen uitgenodigd. Insteek is van het  
begin af aan geweest dat de dorpsverenigingen kunnen blijven bestaan, huurprijzen zullen 
zo veel mogelijk in de buurt van de huurprijzen van de huidige accommodaties liggen, lukt  
dat niet, dan gaat er een subsidieaanvraag naar de gemeente. 
Op korte termijn moet het complex een naam hebben, de aanwezigen gingen akkoord met 
voortzetting van de naam “De Badde”. 
De Stichting Hervormde Kerk heeft met Welzijn Aa en Hunze een huurcontract t/m  
december 2004, er zijn wel belangstellenden voor het vrij te komen jeugdgebouw. 
Voor het dorpsplein/schoolplein was na overleg tussen de school en dorpsbelangen een 
plan gemaakt, dat bij overleg met de gemeente werd goedgekeurd. Er is ruimte en budget  
voor speelvoorzieningen. De tekening die echter door de gemeente werd geleverd, week  
op vele punten af. Na contact met P. van der Veen werd alsnog een juiste tekening  
beloofd, helaas moesten we het dus met een verkeerde tekening en veel mondelinge uitleg 
doen. Laatste onderwerp was de 30 km zone. 
Helaas moest M. Pothof van de gemeente verstek laten gaan, zodat ook hierbij weer  
slechts mondelinge uitleg kon zijn. 
Een 30 km zone voor ieder dorp is niet verplicht, een zone over het hele dorp is niet  
effectief, het gedeelte komt te liggen tussen de brug naar het voetbalveld en het stuk  
tussen kerk en school. De huidige verkeerssluis krijgt een aangepaste vorm, het overlast  
veroorzakende klinkervak wordt herbestraat. Er wordt onderzoek gedaan naar de overlast  
van de klinkervakken, indien betaalbaar zou er gekleurd asfalt gebruikt kunnen worden. 
Dorpsbelangen blijft wijzen op de neveneffecten van e.e.a. op de Polderweg,  
snelheidsmeting heeft (helaas ook dorpsbewoners) bekeuringen opgeleverd. 
 

Woningbouw. 
Inmiddels is bekend, dat de verkoop van de nieuw te bouwen woningen aan het  
Koekkoekslaantje zal lopen via Makelaardij De Wit in Hoogezand, een datum is nog niet  
bekend, in juni onderhandelt de gemeente weer met de projectontwikkelaar over de  
nutsvoorzieningen.Verkoopadvertenties zullen in de huis-aan-huis bladen verschijnen. 
 

Vakantieplannen? 
 
Het bestuur van de vereniging dorpsbelangen wenst u allen een prettige vakantie en eind 
augustus zijn we er weer voor u! 
 

 
Activiteiten agenda: 

 
v.v. Hermes Avk: 

 
                   Geen info ontvangen. 
 
 

Plattelandsvouwen: 
 
                          15 sept. bijeenkomst 
                          13 okt. bijeenkomst 
 

Jeugdwerk: 
 

Zondag 10 augustus organiseert het 
jeugdwerk een fietstocht. 
1 nov. 2003: Playback show 
 

Oud ijzer actie: 
 
Nog geen nieuwe datum bekend. 

 
Oud papier actie “De Badde”: 

 
Dinsdag 24 juni is de volgende aktie. 

 
Copy: 

 
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 24 moet 
vóór 30 augustus 2003 worden  
ingeleverd bij het ,aan de voorzijde 
vermelde, redactieadres. 

 
De website: 

 
Ook uw vereniging kan zijn gezicht : 
laten zien op: 
 
www.annerveenschekanaal.info 
 

Hondenpoep: 
 

Laten we met elkaar ons dorp zoveel 
mogelijk verschoond houden van…… 
jawel de hondenpoep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus mensen met een hond(je) we 
rekenen op u! 

 


