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Bestuurssamenstelling: 
 
Goof van Amelsvoort [voorz] 
Greveling 13 
tel. 492190 
 
Gerard Smeenge [v. voorz] 
Greveling 12 
tel. 491886 
 
Gerrit Meijers [secr.] 
Greveling 2 
tel. 491274 
 
Jos Hitzert [penningm] 
Greveling 49 
tel. 491836 
 
Trijnie Broekema [2e pen.m.] 
Greveling 26 
tel. 491907 
 
Anne de Vries [lid] 
Greveling 30 
tel. 491399 
 
Sikko Boer [lid] 
Greveling 215 
tel. 468614 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

ALWEER: HET FIETSPAD TUSSENVEEN. 

Aangezien de Landelijke Dienst Herinrichting nog steeds een bestedingsstop heeft, 
kan doortrekking van het fietspad Tussenveen en de inrichting van het aansluitende 
stukje bos nog steeds niet gerealiseerd worden, dit geldt overigens ook voor het 
stuk bosaanleg achter de kerk. 
Op de jaarvergadering van Dorpsbelangen zegde de gemeentelijke 
contactambtenaar toe, binnen de gemeente de mogelijkheid van voorfinanciëring 
van de verlenging van het fietspad te laten onderzoeken. 
Wegens verplichte bezuinigingen ontbreken hiervoor helaas de benodigde 
middelen, wel is er aan de Landinrichtingsdienst gevraagd zodra er weer wat ruimte 
komt, het fietspad met voorang te behandelen. 
Om de huidige verwarring aan het begin en aan het eind van het pad op te heffen, 
zijn er momenteel verwijsbordjes in de maak, die zowel aan de Polderweg als in 
Annerveen geplaatst zullen worden. 
 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE MET DE GEMEENTE. 

De gemeente breidt binnenkort de dienstverlening via de website 
www.aaenhunze.nl uit, zo zal het op korte termijn mogelijk zijn, langs elektronische 
weg een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie aan te vragen. 
Voor het stellen van algemene vragen en/of opmerkingen is het e-mailadres 
gemeente@aaenhunze.nl. Voor het stellen van vragen en/of opmerkingen m.b.t. 
de gemeenteraad en raadsvergaderingen is het e-mailadres 
griffie@aaenhunze.nl. 

Een zienswijze, bezwaar of beroep moet altijd schriftelijk ingediend worden. 
 

NOGMAALS REFLECTERENDE HUISNUMMERS. 
Op ons stukje over reflecterende huisnummers enige tijd geleden zijn geen 

reacties binnengekomen. Toch is het opvallend, dat om ons heen steeds meer 
dorpen/verenigingen tot actie overgaan. 
De gemeente wees ons op de gemeente Noordenveld, waar de Vrouwen van NU 
met hun huisnummerplan voor het buitengebied in het kader van Kern met Pit in 
de prijzen zijn gevallen. Het gaat hier om nummerbordjes, zo groot als de oorspron-
kelijke zwart/wit huisnummers, die bij aanstraling oplichten. 
Deze bordjes, die minder dan € 10,- kosten kunnen op de woning, op een 
vrijstaande brievenbus of op een paaltje op het eigen erf, bevestigd worden. 
Plaatsing van een paaltje in de berm is niet toegestaan. 
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Dorpsbelangen. 
 

DE NAM LOKATIE IN WILDERVANK. 

Naar aanleiding van klachten van diverse dorpsbewoners over geluidsoverlast bij 
bepaalde windrichtingen heeft er op 15 juni een geprek plaatsgevonden ter plaatse. 
Aanwezig waren een vertegenwoordiger van Dorpsbelangen,  twee bewoners van 
Annerveenschekanaal, de lokatiebeheerder en de milieumedewerker van de NAM. 
Omdat het gas ter plaatse niet meer onder druk naar boven komt, maar gehaald 
moet worden is het gebruik van compressoren noodzakelijk. 
Deze staan achter op het terrein in een ruimte van plm. 50 x 25 x 10 m, voorzien 
van luchtroosters onder en boven. Het plaatsen van bijv. een geluidswal buiten is 
geen optie, het geluid zou kunnen kaatsen richting Wildervank, een wal is 
bovendien in strijd met het bestemmingsplan. De NAM gaat nu de binnenzijde van 
het gebouw isoleren, waarna er opnieuw geluidsmetingen verricht worden en het 
resultaat besproken zal worden. 

http://www.aaenhunze.nl/
mailto:gemeente@aaenhunze.nl
mailto:griffie@aaenhunze.nl
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KAPVERGUNNINGEN. 
De gemeentelijke kapvergunning zal gewijzigd worden. Voor bomen met een 
diameter van minder dan 30 cm hoeft geen vergunning aangevraagd te 
worden.Naaktzadigen (naaldbomen) zijn vergunningsvrij, behalve waardevolle 
bomen, hetgeen in de bestemmingsplannen geregeld zal worden. Aangezien het 
nog geruime tijd zal duren voor de verschillende bestemmingsplannen zijn 
aangepast, geldt voor deze bomen een meldingsplicht. 
Z.s.m. na melding beoordeelt de gemeente of een boom waardevol is en of er al 
dan niet een kapvergunning kan worden verleend. 
 

VAN TURFVAART NAAR TOERVAART. 
Op maandagavond 28 juni vond er onder grote belangstelling in Huize Bareveld 
een voorlichtingsavond plaats voor de bewoners van Bareveld, Eexterveensche-l 
en Annerveenschekanaal. De Gemeentes Veendam, Hoogezand en Aa en Hunze 
en de provincies Groningen en Drenthe gaven aan de hand van vanaf het water 
genomen dia’s uitleg over vaarroutes vanaf Bareveld en Langebos naar het 
Zuidlaardermeer. Het traject zal bevaarbaar zijn voor vaartuigen met een 
diepgang tot 1.30 m, maximale hoogte 3.00 m., voorlopig van maandag t/m 
zaterdag 8.00 – 17.00 uur. In ons gedeelte van het kanaal zullen vanwege de 
breedte geen vaste aanlegplaatsen komen, waar nodig zal de beschoeiing 
hersteld worden, draaibruggen, hefbrug en het sluisje zullen electrische bediening 
krijgen, er zullen twee brugwachters aangesteld worden. Wanneer de stad 
Groningen overeenstemming heeft bereikt met het Ministerie van Landbouw en 
Visserij over de hoogte van de rente over het te betalen bedrag zal zo snel 
mogelijk aanbesteed worden. Het gedeelte Bareveld – Annerveenschekanaal is 
gepland voor de periode 2004-2007, eerste actie zal zijn het uitbaggeren om op 
alle plaatsen een diepte van 1,50 m te bereiken. Tussentijds zullen er 
bijeenkomsten georganiseerd worden om de aanwonenden op de hoogte te 
houden van de voortgang. Voor de gemeente Aa en Hunze is de 
projectambtenaar  Peter van der Veen. 
 

HET PROJECT DAIP. 
Op 10 juni organiseerden de beoogde projectleiders Paulien Bisschop en Elianne 
van der Winden van identiteitswerkplaats Bureau Daip een voorlichtings-
bijeenkomst over dit project. Peter van der Veen, Hans Elerie en Willem Foorthuis 
spraken over de cultuurhistorische waarde van ons dorp, de consequenties van 
het herstellen van de vaarroute en vooral ook over de mogelijkheden het aanzien 
en de leefbaarheid van Annerveenschekanaal te verbeteren. Het is de bedoeling 
dat de ideeën daarvoor van de bewoners zelf komen, na de zomervakantie 
worden er diverse werkgroepen gevormd, die ieder een ander aspect zullen 
bekijken. 15 personen hebben zich hiervoor al aangemeld, meer inbreng is toch 
nog wel nodig en nuttig. Hebt u kennis van de historie en / of juist een visie op de 
toekomst, dan bent u van harte uitgenodigd u bij de eerstvolgende gelegenheid 
aan te melden. Misschien kent u wel bewoners, die zichzelf niet zo bijzonder 
vinden, maar juist nog veel kennis paraat hebben. Noem die dan ook vooral, 
soms wil iemand liever gevraagd worden, zich aan te melden. Wanneer Bureau 
Daip eenmaal gestart is, zal de vestiging in het kerkje, resp. vm jeugdgebouw De 
Weeme een inloopwerkplaats zijn voor iedereen die zich tussentijds op de hoogte 
wil stellen of gewoon even wil praten over de stand van zaken. 

DE KNAPZAKROUTE. 
Noteert u vast in uw agenda! 
Op zondag 12 september krijgt de nieuwe knapzakroute de nodige 
aandacht. 
Het bestuur van Dorpsbelangen wil die dag, in gezelschap van een aantal 
genodigden en zo veel mogelijk dorpsgenoten, de route lopen. Om 09.00 uur 
starten we met een kopje koffie in M F C de Badde, waarna we om 09.30 uur 
gaan lopen. 
In café ‘t Keerpunt in Spijkerboor drinken een tweede kopje (of iets pittigers), daar 
haakt ook het bestuur van Dorpsbelangen Spijkerboor / Annerveen aan en lopen 
we gezamenlijk de rest van het traject. We eindigen in het M F C , waar een lichte 
lunch gebruikt kan worden, waarna het bestuur van Spijkerboor / Annerveen 
doorloopt naar het eigen dorp. In verband met de planning van de lunch is het 
handig u t.z.t. even op te geven bij Gerrit Meijers. 
 
WIJ GAAN, NET ALS DE TWEEDE KAMER OP ZOMERRECES,  
WIJ WENSEN U, THUIS OF IN DEN VREEMDE EEN PRETTIGE VAKANTIE. 

KNAPZAKROUTE: 
 

De nieuwe Knapzakroute is verkrijgbaar  
voor slechts € 3.60 bij Gerrit Meijers. 
 

Vrouwen van Nu: 
                13 sept. bijeenkomst 
                met de mannen 
                11 okt. bijeenkomst 
 

v.v. Hermes Avk: 
              18 sept. klaverjassen 
               16 okt. klaverjassen 
 

IJsver. Onder Ons: 
1 okt. klaverjassen 
5 nov. klaverjassen 
 

Boek: 

Van Annerveense Compagnie tot 
Annerveenschekanaal. 
In te zien en verkrijgbaar bij Jos 
Hitzert. De prijs: slechts € 35,- 
 

Oud papier actie “De Badde”: 
Dinsdag 28 augustus, 18.30 uur 
Zaterdag 2 oktober, 09.30 uur 
Zaterdag 13 november, 09.30 uur 

 
Copy: 

Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 32 
moet vóór 7 september 2004 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! 
 
KALAMITEITEN/STORINGSNUMMERS 

van de Gemeente: 
       0592-267733  [24 uur per dag]  
 
Van ESSENT: defecte straatverlichting 
Tel:  0800-3366112 keuze 1 [gratis] 
 

 


