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Bestuurssamenstelling:
OVERLEG MET “WOONBORG”.
Gezienus Menninga [vz]
Greveling 247
tel. 468346
Gerrit Meijers [secr.]
Greveling 2
tel. 491274
Alexander van Dam [penn.]
Greveling 195
tel 491599
Lukas Boerma
Greveling 20
tel 491238
Lineke Huizing
Greveling 45
tel. 491825
Jos Hitzert
Greveling 49
tel. 491836
Jan Arend Klasens
Greveling 135
tel. 491296

Regelmatig horen wij klachten over de huurwoningen op ons dorp.
Het gaat daarbij o.a. over onderhoud in het algemeen, het verkoopbeleid en in een aantal gevallen ook
over de situatie rondom de woningen.
Na vele telefonische en schriftelijke contacten zijn wij in mei naar het hoofdkantoor geweest, gevolgd
door een tweede gesprek in augustus waarbij ook contactambtenaar [H. de Jager] van de gemeente
aanwezig was.
Woonborg is het met ons eens, dat woningen verhuren niet alleen betekent huur ontvangen, maar ook
zorg voor de leefomgeving inhoudt.
Er zijn een aantal duidelijke afspraken gemaakt:
1. Een commissie van 4 leden vormen, die beslissingsbevoegdheid hebben direct actie te ondernemen als er bijv. rommel bij de weg ligt: Politie-Gemeente-Woonborg-Maatschappelijk werk.
2. Binnen Woonborg een meldpunt voor overlast: de heer R. Faber 0592-544555.
3. Woonborg maakt een plan “Strategisch voorraadbeheer”, medio 2003 klaar.
4. Er wordt beter nagegaan of evt. nieuwe huurders wel in een klein dorp kunnen wonen.
Wij blijven er de voorkeur aan geven met Woonborg zelf te overleggen i.p.v. de kritiek via de pers naar
buiten te brengen.

WONINGBOUW AAN HET KOEKKOEKSLAANTJE.
De projectontwikkelaar heeft ter plaatse 1 ha grond gekocht, er is nu echter met de Gemeente verschil
van mening over financiëring van de nutsvoorzieningen en verbreding van de Polderweg.
Wordt vervolgd.

DOORTREKKEN VAN HET FIETSPAD “TUSSENVEEN”.
Over de al dan niet gelegde kontakten m.b.t. het doortrekken van het fietspad Tussenveen naar de
Greveling, het aangelegde bos, het aansluiten van de kano-route heerst alom verwarring.
De betreffende kontaktpersoon binnen de Gemeente geeft de schuld aan de herinrichting.
Wordt vervolgd.

BEGINNERSCURSUS SNOEI HOOGSTAMBOMEN.

Redactie wijziging:
Zoals u wellicht hebt kunnen
aanschouwen is met ingang
van 1 mei 2002 de redactie
gewijzigd. Het redactieteam
wordt gevormd door:
Jos Hitzert en Gerrit Meijers.
Het redactieadres is gevestigd bij Gerrit Meijers,
Greveling 2, Annerv.kanaal,
tel. 491274

De B(rede) O(verleggroep) K(leine) D(orpen) organiseert in samenwerking met Landschapsbeheer
Drenthe de komende winter een aantal snoeicursussen.
In onze omgeving zal dat gebeuren in Spijkerboor.
De cursus bestaat uit 2 theorieavonden (19.30-22.00 uur) en een praktijk-zaterdag op 30 november
(10.00-15.00 uur}. De kosten zijn € 37,- p.p. (incl. cursusboek).
Aanmelden kan bij de BOKD, Oostersingel 21a, 9401 JZ Assen, E-mail: info@bokd.nl

AANSLUITING OP DE VAARROUTE OOST-GRONINGEN.
Er is al heel wat vergaderd op vele plaatsen over het weer bevaarbaar maken van ons kanaal, ook bij
de Deelgebiedscomissie Benedenloop Hunze heeft dit punt hoge prioriteit.
Even leek er schot in de zaak te zitten, nu schijnt het echter zo te zijn, dat de Gemeente Veendam en
de Provincie Groningen dwarsliggen, knelpunten zouden zijn hoofdgasleidingen bij de
Kielsterachterweg, aanleg van een sluis en zeker ook de financiën.
Wordt vervolgd.

Vereniging Dorpsbelangen
ONZE BRUGGEN .
Binnen het Hunzedorpenoverleg werd door Henk de Jager, aanspreekpunt voor de
dorpsbelangenverenigingen binnen de Gemeente, de vraag gesteld of de bruggen van
Annerveensche- en Eexterveenschekanaal van oorsprong ook namen hebben.
Volgens ons hebben alle bruggen in de volksmond altijd wel een naam gehad, veelal
werden zij genoemd naar de families die de bruggen bedienden.
Wij zijn nu op zoek naar de oudst bekende namen, wij denken het volgende te weten:
Klapbrug aan de Eppinge
Bij het Koekkoekslaantje
Ter hoogte van Greveling 22
Ter hoogte van Greveling 32
Ter hoogte van Greveling 141
Ter hoogte van Greveling 42
Ter hoogte van Semsstraat 2
Ter hoogte van Semsstraat 4
De sluis/verlaat
Ter hoogte van Semsstraat 24

Brongers klabbe
Windmulders badde
Vos badde
Roelf Roetert draaigie
Kremers draaigie
Boerenbadde
Broekema’s badde
Ganzevelds badde
Loks verloat
Hendriks klabbe

Kent u een naam die nog verder teruggaat in de historie, dan vinden wij dat leuk om even
van U te horen!

Multifunctioneel Centrum.
Informatie- presentatieavond multifunctioneel centrum. Woensdag 2 oktober 2002.
In vorige berichtgevingen omtrent het multifunctioneel centrum is bekend gemaakt dat een
eventuele bouw van dit centrum afhankelijk was van de aanbesteding bij de aannemers.
Deze aanbesteding is inmiddels afgerond, met een positief resultaat.
Het gevolg hiervan is dat De Raad 25 sept. een uitspraak moet doen over de financiëring
van dit centrum.
Vooruitlopend op het resultaat van deze raadsvergadering plannen wij een informatie c.q.
presentatieavond.
Te weten: woensdagavond 2 oktober. Aanvang: 20.00 uur Plaats: in de gymzaal
van het dorpshuis
De initiatiefgroep wil deze avond een positief of negatief resultaat van het raadsbesluit aan
het dorp toelichten.
Zij zullen nader ingaan op het verdere verloop van de gang van zaken.
Een ieders komst is gewenst.
Door het korte tijdspad dat hier voor ons beschikbaar is, willen we deze berichtgeving als
uitnodiging voor alle inwoners, ouders van schoolgaande kinderen en verenigingen
zien.
Alle verenigingen, die op wat voor manier dan ook , nu en in de toekomst, van het centrum
gebruik maken en denken te maken, worden verzocht met een afvaardiging van hun
bestuur aanwezig te zijn.
Het programma voor deze avond zal zijn :





Inleiding.
Presentatie van het plan door de architect of projectleider.
Stappenplan tijdens de bouw
Organisatie ( bestuursvorm voor de toekomst )
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Activiteiten lijst:
v.v. Hermes Avk:
19 okt. klaverjassen
16 nov. klaverjassen
20 dec. klaverjassen
5 jan. klaverjasmarathon
Plattelandsvouwen:
21 okt.: bijeenkomst
18 nov.: bijeenkomst
16 dec.: bijeenkomst
VIOS:
25 jan. 2003 1e voorstelling
1 febr. 2003 2e voorstelling
8 febr. 2003 3e voorstelling
Plaats: café ’t Keerpunt, Spijkerboor
Playbackshow Jeugdwerk:
Zat. 9 nov. 2002
IJsvereniging:
Vrijdag 4 okt. kaarten
Vrijdag 1 nov. kaarten
Vrijdag 6 dec. kaarten

Oud ijzer actie:
De ophaalronde is vastgesteld op
zaterdag 19 oktober 2002.
Bewaar oud ijzer, r.v.s., koper ,etc!

Oud papier actie “De Badde”:

Zat. 5 okt. 2002 ophaaldag
Zat. 16 nov. 2002 ophaaldag
Zat. 11 jan. 2003 ophaaldag

Copy:
Copy voor ’t Krinkie Spaien no. 20
moet vóór 12 november 2002 worden
ingeleverd bij het aan de voorzijde
vermelde redactieadres.

Hondenpoep:

Laten we met elkaar ons dorp zoveel
mogelijk verschoond houden van……
jawel de hondenpoep.

Boek van Annerveenschekanaal:
Mensen die nog graag een boek van Annerveenschekanaal willen aanschaffen kunnen
kontakt opnemen met één van de bestuursleden van Vereniging Dorpsbelangen.

Dus mensen met een hond(je) we
rekenen op u!

