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MOOI ZO, VEILIG ZO.
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

Op een bijeenkomst waarop uitleg werd gegeven over de plannen die onder deze naam in
een aantal dorpen zijn gemaakt m.b.t. de verbetering van de verkeersveiligheid werd in
discussiegroepen de nadruk gelegd op de noodzaak van gedragsverandering bij weggebruikers, en dat slaat natuurlijk op ons allemaal. De aanbevelingen spreken bijna voor zich
maar wellicht kan het geen kwaad er toch weer eens een woordje aan te wijden.
- waarschijnlijk weten we precies wie er vaak te hard rijdt, maar durven we elkaar er
ook op aan te spreken?
- verbeter de wereld, maar begin bij jezelf, is ook hier duidelijk van toepassing.
- als we 50 km/uur maximaal willen rijden, maar 30 km is toegestaan, vinden we 40 km dan
een aanvaardbare middenweg?
- bent u bereid een lagere snelheid aan te houden, niet alleen omdat het veiliger is, maar
ook voor meer wooncomfort en een fraaier dorp?
Als de mentaliteit van ons allen verandert, verbetert de verkeersveiligheid zonder dat er hoge
kosten gemaakt behoeven te worden.
DORPENBIJEENKOMST GEM. AA EN HUNZE OP 30 SEPTEMBER J.L.

Vacature
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 gevestigd bij Gerrit Meijers,
Greveling 2, Annerv.kanaal,
tel. 491274

In het kader van “Kern- en Buurtgericht Werken” vergaderde de gemeente met de vertegenwoordigers van de dorpen in de gemeente Aa en Hunze.
Er werd o.a. duidelijkheid gegeven over:
Breedband Internet

De gemeente is actief met KPN in overleg. Doordat er meegelift kan worden op grotere
centrales kunnen de volgende dorpen binnenkort deelnemen: Anloo, Annen, Balloo, Grolloo,
Deurze, Eext, Gasselternijveen, Gieten, Rolde, Schipborg.
Reflecterende huisnummers.

De gemeente wil uitsluitend meewerken, wanneer het gaat om reflecterende huisnummers,
bevestigd aan paaltjes, geplaatst op de erfafscheiding. Wanneer de gemeente de totale
inkoop voor alle bewoners, die daartoe zouden willen overgaan, doet, kan de huidige prijs
van € 40 per stuk aanzienlijk omlaag.
Wij zijn van mening, dat iedere burger zelf verantwoordelijk is voor het feit of en hoe zijn
woning in het donker al dan niet duidelijk herkenbaar is, in geval van nood bijvoorbeeld.
Ons inziens is voor woningen binnen de bebouwde kom, direct aan de weg gelegen, een
reflecterend huisnummer aan de gevel een goed alternatief. Een derde mogelijkheid is
reflecterende nummers op een aan de weg geplaatste brievenbus.
Hebt u belangstelling voor een paaltje met bord of een prijsopgave voor een gezamenlijke
inkoop van een bordje aan de gevel, laat het ons dan weten, dan kunnen wij evt. passende
actie ondernemen.
KNAPZAKROUTE

Het heeft even geduurd, nog niet officiëel gepresenteerd, maar de nieuwe Knapzakroute is er!
Hij is voorlopig verkrijgbaar bij Gerrit Meijers en kost € 3,60.

Vereniging Dorpsbelangen
NIEUWBOUWPLAN.

Makelaardij De Wit houdt op 22 oktober een inloop-informatie avond in De Badde
over woningbouw aan de Polderweg/Koekkoekslaantje.Twee van de geplande
woningen zijn ook te zien op www.funda.nl
INVENTARISATIE BEHOEFTE BOUWKAVELS.

Behalve genoemd nieuwbouwplan heeft de gemeente ook in ons dorp nog een
aantal bouwkavels beschikbaar, men wil dan ook graag weten of er bouwbehoefte
bestaat en voor welk type woning. Op ons verzoek is de termijn waarop gereageerd
kan worden verlengd, zodat wij u er opmerkzaam op konden maken. Indien u in de
nabije toekomst geïnteresserd bent in een kavel in Annerveenschekanaal, dan kunt
u dat schriftelijk melden aan:
Gemeente Aa en Hunze, sectie Grondzaken, Postbus 93, 9460 AB Gieten.
Vermeldt u tevens of uw voorkeur uitgaat naar een vrijstaande of een twee-onderéén-kap woning. U komt niet op een wachtlijst, de inschrijvingsmogelijkheid zal op
een later tijdstip bekend worden gemaakt in De Schakel.
NEDERLANDSCHOON.NL

Deze landelijke actie is zeker ook op ons van toepassing.
Alweer, het is eigenlijk zo weinig moeite, bijv. zwerfvuil kan zo gemakkelijk voorkomen worden. Je neemt je kleine afval in de auto of in je jaszak mee naar huis, of
gooit het in de afvalbakken langs de weg. Aanwijzing voor fietsers (niet alleen
scholieren!!): er staan 2 afvalbakken aan de kop van het dorp bij de picknicktafels en 1 bak bij het bankje langs het fietspad naar Kiel-Windeweer!
Die staan er om gebruikt te worden!
SNOEICURSUSSEN.

In het komende winterseizoen organiseren Landschapsbeheer Drenthe en de
Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen opnieuw een aantal snoeicursussen. De beginnerscursus snoei hoogstamfruitbomen wordt gegeven in
Taarlo (13, 20 en 22 november), Noord-Sleen (11, 18 en 20 december) en Ruinen
(8, 15 en 17 januari 2004). De gevorderdencursus snoei hoogstamfruitbomen wordt
gegeven in Diever (19, 26 en 28 febr. 2004) en Westerbork (11, 18 en 20 mrt).
Een folder met aanmeldingsmogelijkheid is verkrijgbaar bij:
BOKD, Oostersingel 21a, 9401 JZ Assen of bij G. Meijers.
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ACTIVITEITEN AGENDA:

v.v. Hermes Avk:
Geen info ontvangen.
Plattelandsvrouwen:
17 nov. bijeenkomst
15 dec. bijeenkomst
17 dec. bloemschikken voor KERST
VIOS
31 jan. 2004 uitvoering ROOKVRIJ
7 febr. 2004 uitvoering
14 febr. 2004 uitvoering
Jeugdwerk:
1 nov. 2003: Playback show
Boek
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij Jos
Hitzert. De prijs: slechts € 35,Oud papier actie “De Badde”:
Zaterdag 15 november is de
volgende aktie.
Copy:
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 27
moet vóór 3 december 2003 worden
ingeleverd bij het, aan de voorzijde
vermelde, redactieadres.

WWW.ANNERVEENSCHEKANAAL.INFO

Het eerste schaap is over de dam!!!! Toneelvereniging VIOS is on line!
Log eens in en bekijk de informatie over de volgende uitvoering, de acteurs en
actrices, reageer en krijg een reactie terug!
Stel u voor wat e.e.a. ook voor uw vereniging zou kunnen betekenen!
Is dat nog moeilijk voor te stellen, maak dan via Gerrit Meijers een afspraak met
onze AVK-wizzkids en laat u eens voorlichten over de bijna onbegrensde mogelijkheden, terwijl het niet meer dan € 10,- per jaar hoeft te kosten.
PARKEERPROBLEMEN.

Aansluitend bij het vorige stuk nog een opmerking over het parkeergedrag bij het
Grevelinghuis. Er is daar aan beide zijden van de straat een parkeerverbod .
Dit is ingesteld niet alleen vanwege het zicht op het huis resp. het kanaal, maar ook
vanwege de veiligheid.
Geparkeerde auto’s maken het al snel onmogelijk om veilig de draai vanaf de brug
of de brug op te maken en belemmeren dan het uitzicht.
DENKT U DAAR WEER EENS AAN!

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!
KALAMITEITEN/STORINGSNUMMER
van de Gemeente is:
0592-267733 [24 uur per dag]

