Vereniging Dorpsbelangen
Annerveenschekanaal

Nummer 37
9e jaargang
mei 2005
========================================================================================================
De DORPSVLAG
Bestuurssamenstelling:
Goof van Amelsvoort [voorz]
Greveling 13
tel. 492190
Piet Koopmans [penningm]
Eppinge 4
tel. 491446
Gerrit Meijers [secr.]
Greveling 2
tel. 491274
Trijnie Broekema [2e pen.m.]
Greveling 26
tel. 491907
Annemoon van Liebergen
[lid]
Greveling 183
tel. 492018
Anne de Vries [lid]
Greveling 30
tel. 491399
Sikko Boer [lid]
Greveling 215
tel. 468614

Wie nog niet in de gelegenheid is geweest een Dorpsvlag aan te schaffen,
ze zijn nog te koop voor de prijs van € 12,50 bij Sikko Boer, Greveling 215
en bij Gerrit Meijers, Greveling 2. Wees er snel bij want op = op.
WWW.ANNERVEENSCHEKANAAL.INFO.

Als u toch weer eens op onze website kijkt, ga dan eens naar de link
www.veenkolonien.nl, hier vindt u uitgebreide informatie over o.a. het weer
bevaarbaar maken van het Grevelingkanaal.
De aanleg van een sluis ter hoogte van de oude aardappelmeelfabriek
De Toekomst in Nieuwe Compagnie is in volle gang. Met de bruggen wordt
binnenkort begonnen. De recreatievaart zal vóór 1 januari 2008 gereed zijn.
Op de website is nog steeds ruimte voor verenigingen, particulieren en
bedrijven uit ons dorp. Inlichtingen bij Gerrit Meijers.
E-mail adres opgeven.
Wie informatie over nieuwe artikelen op de website wil ontvangen kan zijn
e-mailadres doorgeven aan: redaktie@annerveenschekanaal.info
Bewonersbulletin
Binnenkort verschijnt er huis aan huis een bewonersbulletin.
Dit is een initiatief in samenwerking met de gemeente Aa en Hunze
Men wil de mensen informeren met betrekking tot wat zich er de komende
periode gaat afspelen. Mensen uit omringende dorpen zijn geïnterviewd
en dit zal in het bulletin verwerkt worden.
De bewoners zullen over de actuele gang van zaken worden geïnformeerd.
Waarschijnlijk zal dit bulletin eind mei bij u in de bus vallen.
LAWAAIOVERLAST NAM-LOCATIE.

Redactie:
Het redactieteam
wordt gevormd door:
Gerrit Meijers.
Het redactieadres is gevestigd bij Gerrit Meijers,
Greveling 2, Annerv.kanaal,
tel. 491274

We zijn met de NAM in overleg. De Vereniging Dorpsbelangen heeft een
uitvoerig onderzoeksrapport ontvangen van de NAM.
Op onze jaarvergadering hebben diverse mensen zich opgegeven voor een
eventuele rondleiding/excursie op de locatie aan de Kielsterachterweg.
We hebben een verzoek ingediend en in afwachting daarvan zullen we u zo
spoedig mogelijk berichten.
We hopen dat deze actie nog voor de vakantie gepland kan worden.
Fietspaden Kielsterachterweg.
Men wil de fietspaden langs de Kielsterachterweg verwijderen. Het bestuur
van Vereniging Dorpsbelangen wil zich ervoor inzetten, met het oog op de
Recreatievaart, om aan dit plan een andere invulling te gaan geven.

Vereniging Dorpsbelangen
DE WIJKAGENT (vervolg).

Wijkagent Smid is bereikbaar via het algemene nummer van de
politie, te weten 0900-8844.
U kunt dan vragen naar wijkagent Smid van de gemeente Aa en
Hunze. Het is een kwestie van gewoon doorvragen!!
Parkeerprobleem bij Grevelinkhuis:
Zoals u hebt kunnen zien heeft de gemeente een aantal palen aan
de rand van het Grevelingkanaal geplaatst om het wild parkeren te
ontmoedigen. Het uitzicht op het Grevelinkhuis voor bezoekers en
inwoners van het dorp is hierdoor verbeterd.
EVEN ALLE KRETEN OP EEN RIJTJE.

Er wordt de laatste tijd heel wat afgepraat en vergaderd over de
toekomst van Annerveenschekanaal, hier de meest gebruikte
termen op een rijtje.
Agenda voor de Veenkoloniën:
10 agendapunten met bijbehorende projecten om het negatieve
imago van de veenkoloniën te verbeteren.
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KNAPZAKROUTE:
De nieuwe Knapzakroute is verkrijgbaar
voor slechts € 3.60 bij Gerrit Meijers en
Piet Koopmans.
Vrouwen van Nu:

12 sept. bijeenkomst
10 okt. bijeenkomst
v.v. Hermes Avk:
5 juni Familiedag
Boek:
Van Annerveense Compagnie tot
Annerveenschekanaal.
In te zien en verkrijgbaar bij .
Piet Koopmans, Eppinge 4 en
Gerrit Meijers, Greveling 2.
De prijs: slechts € 35,Oud papier actie “De Badde”:

Van Turfvaart naar Toervaart:
Het herstellen en aanleggen van recreatieve vaarverbindingen
tussen Oost-Groningen en het Zuidlaardermeer, hieronder valt ook
het weer bevaarbaar maken van het Grevelingkanaal.
Project Daip:
Het door de gezamenlijke bewoners van de dorpen langs het
Grevelingkanaal opstellen van een toekomstvisie, gebaseerd op de,
bij de huidige bewoners bekende, cultuurhistorische gegevens.
Nieuwe Penningmeester:
Piet Koopmans heeft met ingang 22 maart de taken van Jos Hitzert
overgenomen en is dus onze nieuwe penningmeester.
BESTEMMINGSPLAN AAN HET KOEKKOEKSLAANTJE.

De infrastructuur is nagenoeg aangebracht voor het bestemmingsplan. Er is naar geïnformeerd wanneer met de bouw van de eerste
woningen zal worden begonnen.

Dinsdag 5 juli 2005
Copy:
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 38 moet
vóór 29 juni 2005 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.

SNELHEIDSREMMENDE MAATREGELEN VOOR DE POLDERWEG.

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Annerveenschekanaal is momenteel bezig, in samenwerking met de Gemeente Aa
en Hunze om snelheidsremmende maatregelen te treffen voor de
Polderweg. We houden u op de hoogte.
Doortrekken fietspad TUSSENVEEN:
Er zijn ontwikkelingen gaande om het doortrekken van het fietspad
Tussenveen te verwezenlijken. We wachten even af.

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]
Wijkagenten: tel.: 0900-8844

