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Toch Maand van de Vrijheid
EMMEN - De provincie Drenthe
organiseert in april en mei volgend jaar de Drentse Maand van
de Vrijheid. Bij gemeenten en
andere organisaties is veel enthousiasme voor dit initiatief.
Op deze manier kunnen veel ac-

Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht opende recent in
het centrum van Emmen een pop-upmuseum over oorlogsverhalen
in de grensregio.

Rijbewijs kwijt na
weigeren blaastest
EMMEN - Een automobilist
heeft zaterdagavond op het politiebureau in Emmen zijn rijbewijs moeten inleveren. De man
had eerder die avond geweigerd
om aan een blaastest mee te
werken.
Agenten zagen de man rijden op
de N34 tussen Holsloot en Emmen. De man reed heel agressief
en hinderde onder meer een ambulance. Dat was voor de dienders aanleiding genoeg om de

man aan de kant te zetten. De
agenten wilden een blaastest afnemen, maar de man zei dit vanwege medische redenen niet te
willen doen. Onderzoek van een
GGD-arts leerde echter dat er
geen belemmeringen waren om
te blazen. Het opnieuw weigeren
kost de man voorlopig zijn rijbewijs. Hij kreeg een proces-verbaal voor het veroorzaken van
gevaar op de weg, het hinderen
van het verkeer en het weigeren
van een blaastest.

Drentse Fiets4Daagse
zorgt voor alternatief
EMMEN - De organisatie van de
Drentse Fiets4Daagse komt met
een alternatieve fietstocht. Daardoor kan de liefhebber deze zomer toch de bekende fietsmedaille verdienen.
Door corona zijn er sinds maart
geen massale evenementen
meer mogelijk. Ook de Drentse
Fiets4Daagse is afgeblazen. Om
iedereen toch de kans te geven
lekker door Drenthe te fietsen,
is er een alternatief bedacht.
Daarbij kan ook de echte Fiets4Daagse-medaille verdiend worden. De deelnemers zoeken zelf

vier prachtige routes van 40 kilometer uit, die over vier verschillende dagen gefietst worden tussen 1 juli en 1 september. De
routes moeten in Drenthe gefietst worden. Route-ideeën zijn
te vinden op www.drenthe.nl.
Om mee te kunnen doen dient
voor 5 euro een startformulier
gekocht te worden op www.fiets4daagse.nl. Na het fietsen van de
vier routes kan het ingevulde
formulier worden opgestuurd
naar de organisatie. Men ontvangt vervolgens in september
een medaille.

Veel activiteiten vinden
alsnog plaats in 2021
tiviteiten, die dit jaar niet doorgingen, alsnog plaatsvinden.
Er wordt volgend jaar van begin
april tot en met 5 mei uitgebreid
stilgestaan bij de waarde van
vrijheid. In de hele provincie
zijn er activiteiten, variërend
van paradroppings, concerten en
herdenkingen tot tentoonstellingen en vrijheidswandelingen.
Ook zal de Liberty Tour, een optocht met onder meer historische legervoertuigen, volgend
jaar de tweede week van april
door Drenthe trekken. De Drentse Maand van de Vrijheid wordt
afgesloten tijdens het Bevrijdingsfestival in Assen op 5 mei.
,,Het is bijzonder jammer dat dit
lustrumjaar doorkruist wordt
door corona. Maar volgend jaar
leven we nog een jaar lánger in
vrijheid. Het is zeer de moeite
waard om daar uitgebreid aandacht aan te geven”, aldus projectcoördinator Gerrit Kamstra.
In september lanceert het
Drents Archief het educatieve
project
Oorlogsdagboek
van
Drenthe. Dit interactieve lesprogramma is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de
basisschool en klas 1 en 2 van
het voortgezet onderwijs. Zij
kruipen in de huid van een
Drents kind dat leefde in de
Tweede Wereldoorlog. Hoe was
het om als Joods meisje of jongen te leven? Hoe gedroeg je je
als je ouders onderduikers in
huis hadden of juist bij de NSB
zaten? Hoe zag een dag uit het
leven van een Haagse hongerevacué in Drenthe eruit? De verschillende personages zijn gebaseerd op waargebeurde levens.
De leerlingen maken uiteindelijk een stripverhaal over een
dag uit het leven van hun personage. Dankzij nieuwe interactieve technieken kunnen de leerlingen zich inleven in de gevoelens
van mensen uit het verleden,
waardoor zij recht in het hart geraakt worden.
De eerder uitgestelde herdenking van de bevrijding van kamp
Westerbork (12 april 1945) verschuift nogmaals, nu naar 11
april. In eerste instantie wilde
Herinneringscentrum
Kamp
Westerbork de herdenking nog
dit jaar koppelen aan een historische datum (13 september
1944: vertrek van het laatste
transport uit het kamp), maar
dat bleek niet mogelijk.
Museum Collectie Brands in
Nieuw-Dordrecht opende vorige
week in het centrum van Emmen een pop-upmuseum over
oorlogsverhalen in de grensre-

gio. De oorlog zette in dit gebied
waar ‘over de grens’ werd gewerkt, gehandeld en getrouwd
alles extra op zijn kop. De volle-

dige expositie is te zien in het
museum in Nieuw-Dordrecht. Er
worden persoonlijke verhalen
verteld van zowel Nederlanders
als Duitsers. De tentoonstelling
is een samenwerking met het
Emsland Museum in het Duitse
Lingen, dat de expositie volgend
jaar toont.

genot van korenwijn en begeleid door orgelmuziek van Joris Ten Have en Zeeuwse meisjes
proefde Van Dijk bij de viskramen van Ziegerink, Lindeman en de Emmer Vishandel de
Hollandse Nieuwe. De Emmenaar liet het zich
goed smaken.

Deze sterke toename is opmerkelijk, omdat starters het juist
erg moeilijk hebben op de huizenmarkt. Nu het aanbod aan
woningen sinds het begin van de
coronacrisis toeneemt en de woningmarkt langzaam lijkt te stabiliseren, vinden steeds meer
starters hun weg naar de huizenmarkt. Ook willen zij profiteren
van de lage rente nu de bodem
van de hypotheekrente bereikt
lijkt te zijn. De opmars van deze
groep huizenkopers is volgens
De Hypotheker mede te danken
aan de financiële steun die zij
krijgen van hun ouders.
Sinds de uitbraak van corona is
een flinke stijging zichtbaar van
het aantal jonge huizenkopers in
de leeftijdscategorie tot 35 jaar.
Op dit moment is bijna één op
de drie hypotheekaanvragen afkomstig van een huizenkoper in

deze leeftijdscategorie. Van
maart tot en met mei steeg het
aantal aanvragen in de leeftijdsgroep tot 35 jaar met 40 procent
ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning in de leeftijd tot 25 jaar is de afgelopen
drie maanden zelfs met bijna
150 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig
jaar. Ook het gemiddelde hypotheekbedrag in deze leeftijdscategorie steeg afgelopen jaar fors:
met 14 procent naar 198.911 euro. De grootste stijging van hypotheekaanvragen in de leeftijd tot
25 jaar is zichtbaar in de provincies Drenthe en Overijssel.

Imkerdemonstratie
op markt Emmen
EMMEN - Bijenvereniging Oosterhesselen geeft vrijdag op de
mark in Emmen bezoekers een
inkijkje in de bijenwereld. Een
imker geeft dan aan de hand van
een bijeenkijkkast tekst en uitleg. Dit is een initiatief van kwekerij De Kwakel, die meer dan
veertig soorten honing in zijn assortiment heeft. Men is op de
markt ook aan het juiste adres
voor leuke Vaderdag-cadeautjes.

EMMEN - Theaterschool en productiehuis Loods13 in Emmen
kan een subsidie van 75.000 euro
van de provincie tegemoet zien.
De provincie vindt dat Loods13
een belangrijke rol vervult in de
culturele infrastructuur van
Zuidoost-Drenthe.

Pluim voor Boxem

Postcode Loterij-ambassadeur Gaston reikt een cheque van 25.000 euro uit (foto: Roy Beusker Fotografie).

Gaston verrast inwoners
Emmen met 125.000 euro
EMMEN - Vijf bewoners van de
R. Schuilingstraat in Emmen
zijn vorige week verrast door
Postcode Loterij-ambassadeur
Gaston Starreveld. Op hun postcode 7815 BB is in de meitrekking de PostcodeStraatprijs gevallen.
Vorig jaar viel Emmen ook al in
de prijzen. Toen wonnen vier in-

woners samen de PostcodeStraatprijs van 87.500 euro.
Gaston Starreveld sloeg de afgelopen weken de feestelijke uitreikingen over vanwege de voorschriften rond het coronavirus.
Inmiddels is hij weer op straat te
zien: ,,Eindelijk! Het was fantastisch dat de winnaars tijdens het
videobellen zo enthousiast reageerden. Maar het is natuurlijk

nog veel leuker dat ik nu weer
de straat op kan en de deelnemers in het echt zie als ik ze verras met mooie prijzen. Dan is het
nog best een uitdaging om op gepaste afstand te blijven.’’
De winnaars ontvangen alle vijf
een bedrag van 25.000 euro. Onder de winnaars van deze Straatprijs is tevens een auto verloot.

EMMEN - Mevrouw BoxemKoops uit Emmen heeft een
Pluim verdiend. Zij viel in de
prijzen door mee te doen aan de
landelijke campagne Lege batterijen? Lever ze in en WIN! van Stibat. Met haar deelname bewijst
de inwoonster uit Emmen zichzelf en het milieu een uitstekende dienst.Door lege batterijen in
te leveren, maakt men elke
maand kans op mooie prijzen.
De prijzen die verloot worden
zijn honderd Pluim-cadeaubonnen van 25 euro, drie reischeques van 400 euro en een reischeque ter waarde van maar
liefst 1000 euro. Meedoen is simpel. Doe tien lege batterijen in
een zakje samen met naam,
adres, e-mailadres en telefoonnummer en lever deze in bij 1
van de ruim 25.000 inleverpunten van Stibat. Die zijn te vinden
bij onder andere supermarkten,
bouwmarkten en drogisterijen.
Elke maand is er een trekking
uit de door Stibat opgehaalde
zakjes met batterijen.

Zieke Emmense
start knuffelactie
EMMEN - De ernstig zieke Marja Nijenmanting uit Emmen is
een knuffelactie gestart. Ze
hoopt hiermee voldoende geld
bijeen te krijgen om een medische behandeling in het buitenland te kunnen ondergaan.

vecht geworden. Van het kastje
naar de muur gestuurd worden
met dichte deuren als gevolg, is
de realiteit waar ik in leef. Via
verschillende internationale wegen worden hoopvolle behandelingen aangeboden. Dit geeft
kracht, hoop en vertrouwen, echter zijn deze wegen kostbaar om
te bewandelen. Alleen de tijd
werkt niet mee, de klok tikt
door. Zo ook de kanker. Ik loop
rond met een tijdbom. Met zekerheid durf ik te zeggen dat ik
een warmhartig persoon ben,
een knuffelaar. Gezien mijn fysieke staat en de actuele coronaperikelen ondervind ik een groot
gemis en ik ben niet de enige.
Vele lotgenoten, verstandelijk
beperkten, bejaarden en andere
kwetsbaren ondervinden hetzelfde probleem. Met deze wetenschap is het initiatief Knuffel
voor een Knuffel ontstaan.’’

Huiseigenaren aan het
bewind in Parc Sandur

EMMEN - Op de weekmarkt in Emmen is vrijdag de eerste nieuwe haring van dit seizoen
uitgereikt aan projectontwikkelaar Peter van
Dijk (foto: Bennie Wolbers). Normaal gesproken zijn er rond deze tijd de bekende haringparty’s, maar door de corona-uitbraak zijn deze bijeenkomsten allemaal afgelast. Onder het

EMMEN - Het aantal jonge huizenkopers in de leeftijd tot 35
jaar is sinds de coronacrisis met
40 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een
jaar geleden, blijkt uit cijfers
van De Hypotheker.

Geld voor Loods13

,,Door de social distancing is de
behoefte aan warmte en genegenheid groot. De kwetsbare
doelgroep binnen onze maatschappij zal binnen de kaders
van het nieuwe normaal beperkte mogelijkheden ondervinden
voor fysiek contact. Dit heeft mij
aan het denken gezet’’, aldus
Nijenmanting.
Bij haar is vorig zomer eierstokkanker geconstateerd. ,,Na vele
operaties en behandelingen is
het niet gelukt om mijn ziekte
onder controle te krijgen. Mijn
strijdt tegen kanker in tijden
van corona is een oneerlijk ge-

Eerste haring voor Van Dijk

Meer jonge huizenkopers
tijdens coronacrisis

EMMEN - De huiseigenaren van
Parc Sandur in Emmen nemen
met ingang van volgende maand
alle faciliteiten van het vakantiepark over. Voor de vijftig medewerkers van de restaurants, het
zwembad, de supermarkt en de
sportaccommodatie komt hiermee een eind aan een bijzonder
onzekere periode. Eigenaar VolkerWessels wilde deze voorzieningen namelijk van de hand
doen. De overhandelingen met
de overnamekandidaat duurden
echter dermate lang dat Parc
Sandur-directeur Martina van

der Veen het personeel onlangs
moest vertellen dat de voorzieningen per 1 juli zouden gaan
sluiten als er niet voor die tijd
overeenstemming zou zijn bereikt. Dat hoeft nu niet meer,
want de Exploitatie Maatschappij Recreatie Parc Sandur, een
door de huiseigenaren opgerichte besloten vennootschap, heeft
ingegrepen. De huiseigenaren
nemen alle voorzieningen en
ruim tachtig lege kavels over
van VolkerWessels. Het bedrijf
Center Parcs blijft de verhuur
van de huizen verzorgen.

Marja Nijenmanting.
Via een platform bieden Nijenmanting en de overige mensen
achter deze actie knuffels voor
15 euro aan. ,,Het zijn echte
knuffels van prima kwaliteit.
Kermisexploitanten en groothandelaren hebben op het moment pakhuizen tot aan het plafond vol staan met knuffels en

tot op heden geen uitzicht op
verkoop. Het is een sociaalmaatschappelijk initiatief vanuit een
warm hart met een glimlach als
gevolg en tevens een funding
voor mijn lange weg tot behandeling’’, aldus Nijenmanting.
Meer informatie is te vinden op
www.knuffelvooreenknuffel.nl.

De Zuidenvelder
is een onafhankelijk huis-aan-huis nieuwsblad voor de inwoners
van Zuidoost-Drenthe. Door de uitgebreide aandacht voor het
streekgebeuren en het zeer ruime verspreidingsgebied heeft De
Zuidenvelder grote attentiewaarde. Iedere dinsdag een welkome
bron van nieuws in gegarandeerd 52.500 huishoudens in de gehele
gemeente Emmen.
Kantoor:
K. Doormanstraat 1, 7825 VS Emmen, geopend
8.30-9.30 uur op ma. en woe. t/m vrij.
Postadres:
K. Doormanstraat 1, 7825 VS Emmen
Telefoon:
088 - 700 71 90
E-mail:
zuidenvelder@noordpers.nl
Verschijning: Iedere dinsdag, sluitingstijd maandag 12.00 uur
Acquisitie:
Erik Ottens, telefoon privé 06-20047000
Jolanda Oost-Menzen, telefoon privé 06-22446810
Redactie:
zuidenvelder@noordpers.nl
Druk:
Noord Pers, Uithuizen. Telefoon 088 - 700 71 00
Adv.tarief:
Informeer naar de voordelige advertentietarieven
Bezorgklachten: De Zuidenvelder, telefoon 088 - 700 71 90
Deze krant is gedrukt op kringlooppapier 80/100

2 - Dinsdag 16 juni 2020

De Zuidenvelder

Dinsdag 18 september 2018 - XX

Dinsdag 16 juni 2020 - 3

De Zuidenvelder

Emmen
Actualiteiten
Officiële
mededelingen
Dit is een overzicht van de officiële mededelingen die de gemeente
Emmen heeft gepubliceerd. De Zuidenvelder geeft deze informatie
(onder voorbehoud van druk- en zetfouten) hier weer uit het oogpunt
van publieksservice. Dit is dus geen gemeentelijke publicatie en er
kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor inzage- en bezwaartermijnen verwijzen wij u naar de gemeente Emmen. Voor een completer overzicht van officiële mededelingen kan de website
www.gemeente.emmen.nl geraadpleegd worden.
Aanvragen
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
aanvragen voor omgevingsvergunningen ontvangen (de datum
van ontvangst van de aanvraag
is eerst genoemd):
Emmen
G 24 mei 2020, Bruntingerbrink
227, het plaatsen van twee dakkapellen (144470-2020)
G 19 mei 2020, Grote Rietplas
sectie Y nr. 1018, het tijdelijk
plaatsen van zeecontainers
(142572-2020)
G 26 mei 2020, Heirweg 32, het
plaatsen van een dakkapel
(148042-2020)
G 20 mei 2020, Hondsrugweg,
het vervangen van 2 houten
fietsbruggen (143502-2020)
G 25 mei 2020, nabij A.L. Lesturgeonstraat 2, het kappen van
een boom (144987-2020)
G 25 mei 2020, Van Schaikweg
94, het kappen van een boom
(145968-2020)

G

G

G

G

G

G

G

G

Erica
G 20 mei 2020, Heemskerkstraat
1, het tijdelijk plaatsen van 2
units (143843-2020)
G 25 mei 2020, Peelstraat 140, het
verbouwen van een woning
(145969-2020)
G 25 mei 2020, nabij Verlengde
Vaart ZZ, het kappen van een
boom (145036-2020)
Klazienaveen
G 23 mei 2020, De Metten 23, het
bouwen van een garage
(144368-2020)
G 25 mei 2020, Kloostermanswijk
WZ 75, het verplaatsen van een
schottenkeet (147510-2020)
G 20 mei 2020, Steenbok 13, het
bouwen van een carport
(144133-2020)

G

(128447-2020)
26 mei, langs de Derksstraat,
het kappen van 4 bomen
(126080-2020)
25 mei 2020, Dr.W. Pleijtestraat
3, het veranderen van een
voorgevel (127671-2020)
26 mei, langs de Hoofdstraat
tussen nummers 77 en 106, het
kappen van 11 bomen (1259882020)
26 mei, langs de Hoofdstraat
en langs de Noorderstraat, het
kappen van 7 bomen (1261312020)
28 mei 2020, knooppunt Emmen-West N34/N391, het tijdelijk toepassen van een overkluizing (van 28 mei 2020 tot en
met 31 augustus 2020)
(127452-2020)
26 mei, Noordbargerstraat 77,
het kappen van een boom
(132779-2020)
25 mei 2020, Noorderstraat 25,
het verwijderen van een luifel
en etalages en waar nodig de
luifelwand herstellen (1180892020)
25 mei 2020, Roald Amundsenstraat 20, het uitbreiden van
een pand (9133-2020)
25 mei 2020, Veste 11, het bouwen van een woning (746082020)

Emmer-Compascuum
G 2 juni 2020, Runde ZZ 55, het
realiseren van een dagbesteding aan huis (127848-2020)
Erica
G 27 mei 2020, Havenstraat 112,
het plaatsen van een dakkapel
(108510-2020)
G 28 mei 2020, Heemskerkstraat
1, het tijdelijk plaatsen van 2
units voor een periode van 1
jaar en 3 maand (143843-2020)

Nieuw-Amsterdam
G 25 mei 2020, nabij Herendijk
31, het kappen van een boom
(144988-2020)

Klazienaveen
G 28 mei 2020, Van Echtenskanaal NZ 190, het opslaan van
plastic bloempotten en trays
(met een instandhoudingstermijn van 5 jaar) (52713-2020)

Schoonebeek
G 19 mei 2020, Beekweg 16, het
tijdelijk plaatsen van woonunits
(142816-2020)

Nieuw-Amsterdam
G 27 mei 2020, Wijkstraat 89, het
renoveren en uitbreiden van
een woning (101959-2020)

Veenoord
G 23 mei 2020, Spoorbaan 1, het
houden van een veehouderij
(144369-2020)

Nieuw-Weerdinge
G 27 mei 2020, Weerdingerkanaal
NZ 206, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit (met een instandhoudingstermijn van
maximaal 5 jaren na datum
van bekendmaking) (1377132020)

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere
procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de beslistermijn met zes weken verlengd
van de volgende aanvragen voor
omgevingsvergunningen (de datum van ontvangst van de aanvraag is eerst genoemd):
Emmen
G 3 april 2020, Hemrikkwartier 6
t/m 13, het bouwen van 8 woningen (103232-2020)
G 6 april 2020, Spitaalzoom 12,
het bouwen van een woning
(105890-2020)
Nieuw-Dordrecht
G 17 december 2019, Herenstreek
47, het uitbreiden van een sorteerhal (334137-2019)
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
omgevingsvergunningen verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):
Barger-Compascuum
G 26 mei 2020, Koetsier 7, het
bouwen van een woning
(129924-2020)
G 26 mei 2020, Koetsier 7, het tijdelijk plaatsen van een woonunit (te verlenen tot en met
26 mei 2022) (107073-2020)
Emmen
G 27 mei 2020, Boskamp 15, het
plaatsen van een dakkapel

Wekelijkse publicatie,
redactie De Zuidenvelder

Deportatiefoto Kamp
Westerbork geselecteerd

Emmense niet vervolgd
voor windmolenterreur
De door Herbert Dijkstra geselecteerde foto.
HOOGHALEN - Ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid zijn
honderd Nederlandse foto’s
geselecteerd die als oorlogsherinnering het meest indrukwekkend zijn. Daaronder bevindt zich ook de foto van de
deportatie van joden uit
Kamp Westerbork.
In totaal zijn vijf Drentse foto’s
opgenomen in de eindselectie.
Ze zijn allemaal te vinden op de
website in100fotos.nl. De foto’s

staan ook in het nieuwe boek De
Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s (WBOOKS).
Als onderdeel van het initiatief is
aan bekende Nederlanders gevraagd welke foto op hem of
haar de meeste indruk maakt.
Ook de Drentse sportverslaggever Herbert Dijkstra werd gevraagd een keuze te maken. Hij
koost voor de foto van het jodentransport, genomen in 1942 in
Hooghalen. Dijkstra benadrukt

dat beelden meer zeggen dan
woorden. ,,Dat meisje rechts onderin de foto doet me denken
aan mijn dochtertje toen ze een
jaar of twee was. Je moet er niet
aan denken welk lot hen te wachten staat. Maar het is juist zaak er
wél aan te denken in deze tijd.’’
Van de reactie van Dijkstra is een
videofilmpje gemaakt, dat te zien
is op in100fotos.nl. Ook de reacties van andere bekende Nederlanders zijn hier te zien.

Popmuziek centraal bij
Discover Drenthe Live

Ontwerpbesluit uitgebreide
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en
wethouders wil het volgende besluiten (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):
Weiteveen
G 9 juni 2020, Zuidersloot 61,
brandveilig gebruik van het
bouwwerk (het verschaffen van
dagverblijf aan meer dan 10
personen jonger dan 12 jaar),
124395-2020.

www.gemeente.emmen.nl

EMMEN - Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen een 66-jarige inwoonster van Emmen die werd verdacht van windmolenterreur geseponeerd. Als reden geeft men op dat er onvoldoende
bewijs is tegen de vrouw.
Een andere verdachte, een 51-jarige inwoner van Nieuw-Buinen
moet zich na de zomer voor de rechter verantwoorden voor het
drukken van dreigbrieven, die verstuurd zouden zijn door inwoners van Tweede Exloërmond en Meeden. De heren worden ook
verdacht van onder meer het dumpen van asbest. In deze zaak
draait het om de windmolens die momenteel langs de N33, de
weg Assen-Eemshaven, bij Meeden worden gebouwd. Tegen dit
plan bestaat al jaren veel weerstand.

Subsidie voor
opruiming drugsafval
EMMEN - Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Drenthe 2020 vastgesteld. Met de
subsidieregeling worden terreineigenaren en gemeenten die getroffen zijn door dumping van synthetisch drugsafval tegemoetgekomen in de kosten voor het opruimen.

Fietstocht later
SCHOONEBEEK - De fietstocht die de Historische Vereniging NeiSchoonebeek ieder jaar organiseert naar de laatste twee Emslandkampen gaat in verband met de corona-uitbraak niet door. In
juli of augustus waagt men een nieuwe poging.

Vrouw gewond bij
botsing in Emmen
EMMEN - Bij een aanrijding tussen twee auto’s op de kruising
van de Laan van de Marel en de Houtweg in Emmen is vrijdagmiddag een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie is een
voorrangsfout de oorzaak van de botsing. Beide auto’s raakten total-loss.

Loop voor goede doel
EMMEN - Lisanne Langerijs en Mark Kuipers zijn zondag hardlopend van Groningen naar Emmen gegaan. Het ging hier om een
sponsorloop voor KiKa. Het duo liep ruim 2.000 euro bijeen. Het
tweetal was in traiing voor de Ultra Strong Viking, een obstakelrace over 60 kilometer. Dat evenement ging vanwege de coronauitbraak door, waarna het tweetal besloot van Groningen naar
Emmen te rennen.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
omgevingsvergunningen verleend na een uitgebreide voorbereidingsprocedure (de datum
van bekendmaking is eerst genoemd):
Emmen
G 9 juni 2020, Bargermeerweg
113, brandveilig gebruik van
het bouwwerk (Voorschool M.
Vegter) (272504-2019)
G 9 juni 2020, Barnar 5 A, brandveilig gebruik van het bouwwerk (het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar)
(282809-2019)
G 9 juni 2020, Eerste Bokslootweg 17, het inpandig plaatsen
van een zwavelzuurtank van
25.000 liter (247011-2019)

Aan deze servicepagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Auto brandt uit in Emmen
Discover Drenthe Live vindt woensdag voor het eerst plaats met publiek (foto: Tjeerd Derkink).
EMMEN - Poppunt Drenthe
organiseert sinds kort wekelijks een live-uitzending via
Facebook waarin actualiteiten uit de popcultuur worden
besproken. Er zijn interviews
met ondernemers uit de
(Drentse) popsector, artiesten en natuurlijk live-muziek
van eigen bodem.
Woensdag vindt de eerste uitzending van Discover Drenthe Live mét publiek plaats in Het Podium in Hoogeveen. Te gast zijn
gedeputeerde Cees Bijl en Maurice Endeman (algemeen manager bij Het Podium, organisator van Stadsfestival Hoogeveen
en voorzitter van Poppunt Drenthe). Ook is er muziek van Isa
Zwart.
Na een aantal geslaagde live-uitzendingen vanuit zowel Het Podium als Cultuurpodium VANSLAG in Borger, is Poppunt
Drenthe klaar voor de eerste uitzending met een klein publiek.
Wie er na al die weken zonder livemuziek dus wel eens een keer
uit wil, kan nu een kaartje reserveren via hetpodium.nl. Presentator Ruben Kooren gaat met Bijl

en Endeman onder meer in gesprek over de nieuwe Cultuurnota. In de voorgaande livestream
edities van Discover Drenthe Live waren Chris Moorman (Popronde/Welcome To The Villa-

ge), Tamara Boor (TT Festival/Popronde Assen), The Heck,
Henk Eggens (Van Slag), Same
Old, Evert Hoven (The Bake
Shop) en Wouter van der Burg
(De Muziekcoöperatie) te gast.

Gemeente Emmen
druk met rupsen
EMMEN - Medewerkers van de
gemeente Emmen hebben momenteel de handen vol aan de
bestrijding van de eikenprocessierups.
,,Wij hebben even moeten wachten tot alle rupsen zich hadden
verzameld in nesten, maar sinds
vorige week halen wij nesten
weg. Er zijn dit jaar ontzettend

veel rupsen en we kunnen niet
alle nesten weghalen. Daarom
moeten we keuzes maken en geven we voorrang aan bepaalde
plekken. We zijn begonnen in
Nieuw-Amsterdam en Veenoord.
Op onze website is meer informatie te vinden over de nesten’’,
aldus een woordvoerder van de
gemeente.

Meer informatie op
www.gemeente.emmen.nl

EMMEN - Een op de parkeerplaats aan de Fokkingeslag in Emmen geparkeerde auto is zondagavond in brand gevlogen. De
brandweer was het vuur snel meester, maar de auto kan als verloren worden beschouwd.

Auto’s botsen
in Odoornerveen
ODOORNERVEEN - Op de kruising van de Achterweg en de Torendijk in Odoornerveen heeft zich maandagmorgen een aanrijding tussen twee auto’s voorgedaan. De beide bestuurders bleven ongedeerd, maar de auto’s raakten total-loss.

Hondenstrand
bij Grote Rietplas
EMMEN - Aan de oostkant van de Grote Rietplas in Emmen
wordt een hondenstrand ingericht. Hondenbezitters mogen hun
huisdieren hier los laten lopen. Het strand wordt zo aangelegd dat
de honden ook makkelijk het water in kunnen lopen. Met het
strand gaat een wens van veel hondenbezitters in vervulling.

Nieuwe Spitwa(a)rk uit
EXLOO - Er is een nieuw nummer van het historische tijdschrift
Spitwa(a)rk verschenen. Het nummer is grotendeels in kleur gedrukt. Het begint met een artikel van Geert Smit. Hij belicht het
ontstaan van de bloedbarg bij Poolshoogte. Harm Tiesing schrijft
over pinkstermaandag, een dag waarop men vroeger bijzondere
spelletjesdeed. Het artike vanl Vincent van Vilsteren gaat over
een 17e eeuwse pot, gevonden bij de Valtherschans. Jacob Westendorp gaat in op de adresaanduiding in Valthermond door de
jaren heen.
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Herkaveling rond Bargerveen afgerond
seerd. Ook komen er wandelpaden en fietsroutes en wordt een
weg verlegd om de buffer te
kunnen realiseren.

SCHOONEBEEK - De herverkaveling van het 2.000 hectare grote gebied Nieuw Schoonebeek
rond Bargerveen Schoonebeek
is afgerond. Veertig procent van
de eigendommen is van eigenaar verwisseld.
Tussen 2013 en 2020 werkte de
bestuurscommissie Bargerveen
aan de verbetering van de landbouwstructuur en de waterhuishouding. Ook is er nieuwe natuur ingericht. Vorige week was
het slotstuk met de ondertekening van de ruilakte door Commissaris van de Koning Jetta
Klijnsma,
provinciesecretaris
Wim Brenkman en notaris F. E
Rosenbaum uit Emmen. Dit gebeurde onder het toeziend oog
van de voorzitter van de Bestuurscommissie
BargerveenSchoonebeek Nynke Houwing.
Door de herverkaveling wordt
onder meer een buffer rond het

CdK Jetta Klijnsma (links) en Nynke Houwing tonen de akte.
Natura 2000-gebied Bargerveen
gecreëerd. De buffer is 220 hectare groot en gaat het natuurgebied nat houden in droge perio-

Keurmerk Parc Sandur
voor coronamaatregelen
EMMEN - Parc Sandur in Emmen heeft een Kiva-keurmerk
ontvangen omdat de coronamaatregelen van het vakantiepark dik in orde zijn.
De keuringsinstantie concludeert dat Parc Sandur de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen juist toepast. Ook de andere
parken van Center Parcs in Nederland ontvingen het keurmerk. De heropening van negen
parken in Nederland was aanleiding voor het bedrijf om te laten
toetsen of alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op de
juiste manier worden toegepast.
Center Parcs is de eerste organisatie die zich onafhankelijk
heeft laten toetsen door certificatie-instelling Kiwa.
Om zeker te zijn dat Center
Parcs alles doet om de veiligheid
te kunnen garanderen, heeft Kiwa daags na de heropening onderzoek gedaan naar de protocollen die hiervoor zijn opgesteld en de maatregelen die in
de parken zijn getroffen.
Mark Giethoorn, directeur van
Center Parcs Nederland, is blij
dat de parken zijn gecertificeerd. ,,Met het nieuwe COVID19-keurmerk van Kiwa wordt getoetst of de overheidsmaatregelen en de extra eisen die Center
Parcs zichzelf heeft gesteld goed
worden toegepast. Voor ons

geeft dit de zekerheid dat we alle maatregelen hebben genomen
om onze gasten op een verantwoorde manier te ontvangen.
We blijven de ontwikkelingen
nauwlettend volgen en onze medewerkers zo nodig extra trainen
om een goede opvolging te waarborgen.”
De afgelopen twee weken werd
op alle parken een uitgebreid
onderzoek uitgevoerd. Na het
bestuderen van de protocollen
op papier werd gekeken hoe de
maatregelen in de praktijk tot
zijn recht kwamen. In alle parken van Center Parcs wordt op
basis van de RIVM-richtlijnen
gewerkt en worden de anderhalve meter afstand en andere
maatregelen duidelijk onder de
aandacht gebracht. Het personeel is getraind om te kunnen
toezien op de veiligheid van gasten en waar nodig aanwijzingen
te geven. Verder is er een digitale check-in, zijn er op verschillende plaatsen desinfecteringmogelijkheden en zijn speciale
looproutes aangebracht. De
Aqua Mundo is ook open, met
aangepaste maatregelen. Verder
zijn veel andere activiteiten beschikbaar. Sinds 1 juni zijn de
restaurants weer open en de terrassen opnieuw in gebruik genomen volgens de geldende voorschriften.

Het zwembad van Parc Sandur.

Protest in Emmen
EMMEN - In Emmen wordt zondag een Black Lives Matter-solidariteitsprotest gehouden (aanvang 16.00 uur). ,,De aanleiding
is de moord op George Floyd in
de Verenigde Staten en meer in
brede zin racisme en racistisch
politiegeweld in de VS en in Eu-

ropa’’, heeft de organisatie laten
weten. Men roept iedereen op
mee te strijden voor een samenleving zonder discriminatie. De
bijeenkomst is op het Raadhuisplein. De organisatie is in handen van Fowzia Kilincci, Dilana
Smith en Obed Brinkman.

Zomer bij groenteen fruitshop Fidder
EMMEN - Het is volop zomer bij groente- en fruitshop Fidder, de
speciaalzaak in winkelcentrum De Rietlanden in Emmen. Jan en
Jordy Fidder hebben de winkel barstensvol staan met allerlei gezonde zomerproducten. Dat varieert van Opperdoes-aardappelen
tot een keur aan zomerfruit en -groente. Dit alles is prima te combineren met de populaire rauwkostsalades van het bedrijf. Deze salades zijn ook lekker bij de barbecue. Vader en zoon Fidder staan
klaar voor uitleg en advies.

des. Om mogelijke wateroverlast
in het omliggende gebied te
voorkomen, wordt de waterhuishouding in het gebied aangepakt. Waterlopen worden verlegd of verbreed. Ook de agrarische structuur is verbeterd.
Huiskavels zijn vergroot en landbouwgrond is dichterbij het bedrijf komen te liggen. Hierdoor
kunnen de boeren efficiënter
werken.
Begin volgend jaar starten de
overige werkzaamheden. Zo
wordt er voor de uitwisseling
van flora en fauna een Ecologische Verbindingszone gereali-

Voorzitter van de Bestuurscommissie Bargerveen, Nynke Houwing, kijkt tevreden terug. ,,De
aktepassering van het ruilplan is
de kroon op het werk van de subcommissie Grond die zich hiermee heeft beziggehouden. Het
vrijmaken van de Buffer-Zuid en
de daaraan gekoppelde herverkaveling is een proces geweest
dat in feite al loopt vanaf 1993
en een herstart kende vanaf
2013. Het was een intensief en
soms ook emotioneel traject
maar we hopen dat dit plan de
boeren voor vele jaren weer toekomstperspectief biedt.”
Het project Nieuw Schoonebeek
maakt onderdeel uit van een
grote gebiedsinrichting Bargerveen Schoonebeek. Hierin worden naast de eerder genoemde
buffer nog meerdere buffers ingericht en is er een grote
schaapskooi gebouwd die door
Koning Willem Alexander is geopend. Het project Bargerveen
Schoonebeek is een samenwerking tussen de provincie, Prolander, Staatbosbeheer, de gemeente Emmen, waterschap Vechtstromen, LTO, NAM en het Kadaster.

Emmen even in kerstsfeer
EMMEN - Het centrum van Emmen is vorige week al even in kerstsfeer gehuld geweest (foto). Ondernemersvereniging Vlinderstad onderzoekt de mogelijkheden om het tijdens de donkere dagen nog gezelliger te maken in het centrum. Hiervoor werden enkele verlichte eye-catchers opgesteld als demonstratiemodel. Centrummanager Laurens Meijer hier over: ,,Investeringen als deze zijn voor ons als
vereniging groot. Daarom willen we graag de materialen zien en voelen. De modellen die mogelijk tijdens de winterperiode in het centrum zullen fonkelen, moeten speciaal voor ons gebouwd worden.
Vandaar dat deze demo-modellen nu al zijn opgesteld. Het ontwerpen en bouwen kost namelijk tijd.’’
De modellen zijn tot en met zondag te zien geweest. Welke exemplaren in december in het centrum
van Emmen te zien zullen zijn, blijft nog even een verrassing.
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Studio JOB Odoorn creëert
meer ruimte voor jongeren
ODOORN - Studio JOB Odoorn
heeft meer ruimte voor jongeren gecreëerd in coronatijd. Ook
is winkel Pand 11 weer open.
Studio JOB Odoorn begeleidt, in
samenwerking met scholen en/of
gemeenten, mensen met een
hulpvraag. Men helpt deze mensen op weg naar zelfredzaamheid in de maatschappij. Binnen
een passend ontwikkeltraject
werkt men aan de doelen onderwijs, participatie of uitstroom
naar werk.
Ook voor de jongeren, jongvolwassenen, begeleiders en medewerkers van Studio JOB Odoorn
en Pand 11 was het even slikken
toen corona uitbrak. De deuren
gingen dicht. En dat was niet alleen voor de jongeren een hele
uitdaging omdat ze de structuur
misten en hun maatjes. Als snel
sprongen de begeleiders in de
creatieve stand en zorgden voor
regelmatig contact, via videobellen en de telefoon. Maar ook zetten ze materiaal bij de voordeur,
zodat er thuis toch wat gewerkt
kon worden. De deur van de winkel ging open voor klanten die
een tijdstip reserveerden.
Na enkele weken verschoof de
blik naar de toekomst: de anderhalvemetersamenleving. Samen
met de eigenaar werd gezocht
naar een oplossing. Dat bleek
een verbouwing te zijn. Als die
achter de rug is, kan iedereen terug naar zijn of haar eigen ritme.
Ook worden de andere werkzaamheden weer opgepakt.

Parc Sandur ligt
niet het laagst
EMMEN - Parc Sandur is niet
het laagst gelegen punt in de
gemeente Emmen. Vorige
week meldden wij abusievelijk dat dit wel zo is een artikel waarvan de informatie is
aangeleverd door statisticus
Herry Thole. Verschillende lezers hebben laten weten dat
Parc Sandur niet 10,6 meter
boven NAP ligt, maar ruim 15
meter.

Want het assortiment van Pand
11 moet natuurlijk wel aangevuld worden. De jongeren hadden voldoende tijd om over nieuwe projecten na te denken en
daar komt nu alweer veel moois
uit. En natuurlijk stond het creatieve brein van de medewerkers ook niet stil.
De winkel ‘Pand 11’ wordt goed
bezocht. Het aantal toeristen in
de regio neemt toe, maar ook
mensen in de omgeving komen
vaker langs. Het assortiment
sluit goed aan bij de veranderingen door de corona-uitbraak:
meer thuis en wellicht niet op
vakantie. Zo maakt men in de
studio hippe barbecues van olievaten en worden de welbekende,
nostalgische linnenrekken ook
weer verkocht.

De deur van Pand 11 staat
weer open (foto: Katinka
Brink).

Drentse natuur is open: geef
elkaar en de omgeving de ruimte
EMMEN - Zeker in coronatijd
zoeken meer en meer mensen
de natuur dichtbij huis op. Daar
mag iedereen van genieten. De
provincie Drenthe en de natuurorganisaties vragen bezoekers
wel daarbij de spelregels in de
natuur na te leven. Met respect
voor elkaar èn de natuur houdt
men natuurgebieden mooi voor

Laatste ronde van
Popvoucher Drenthe
EMMEN - Drentse poptalenten
in de leeftijd van 12 tot en met
27 jaar kunnen nog tot 31 augustus een beroep doen op de Voucherregeling Poptalent van de
provincie Drenthe.
Doel van de regeling is om jongeren meer mogelijkheden te
bieden zich te ontwikkelen in de
popcultuur. Via de regeling kan
een financiële bijdrage worden
aangevraagd van 500 euro voor
het volgen van workshops op het
gebied van songwriting en producen. Ook is het mogelijk met
het geldbedrag een professionele studio-opname of videoclip te
maken. De regeling heeft twee
jaar bestaan en stopt na de zomer definitief.
Dit seizoen zijn al zestien aan-

vragen voor de Popvoucher gehonoreerd. Zo kunnen het hiphop-duo Bombarie uit Coevorden en de rockband Insane Delirium uit Emmen samenwerken
met een producer en in een professionele studio werken aan
nieuwe nummers. Urban artiest
Marijn Scholing uit Hoogeveen
kan dankzij de voucher een cursus studiorecording en stageperformance volgen. Singer-songwriter Isa Zwart uit Emmen
heeft, dankzij de popvoucher,
zelfs drie songs kunnen opnemen.
Jongeren die nog een beroep op
de regeling willen doen, wordt
geadviseerd voor de zomer de
aanvraag te doen, omdat het
aanvragen en de behandeling
van de voucher een paar weken
in beslag kunnen nemen. De regeling is te vinden op www.provincie.drenthe.nl.

mens, plant en dier.
Gedeputeerde Henk Jumelet:
,,Nu iedereen meer aan huis gebonden is, worden de prachtige
gebieden in onze provincie door
velen ontdekt. In onze natuurgebieden is genoeg ruimte voor
mensen die willen ontspannen
en genieten. Over het algemeen
houden bezoekers zich goed aan
de bestaande spelregels en de
richtlijnen van het RIVM. Helaas zijn er ook situaties waaruit
anders blijkt. Daar vragen we nu
aandacht voor. Toezichthouders
in deze gebieden treffen steeds
vaker zwerfafval, loslopende
honden, geluidsoverlast en schade aan kwetsbare natuur aan.”
Hoofd team Natuur en Landschap, Uko Vegter, van Het
Drentse Landschap: ,,Laten we
er met zijn allen voor zorgen dat
we samen van onze prachtige natuur kunnen blijven genieten.
En daar horen een paar spelregels bij.”
Voor alle bezoekers aan natuurgebieden blijft het belangrijk
drukte te vermijden en anderhalve meter afstand tot anderen
te houden. Het is drukker in de
natuur, dus hou zoveel mogelijk
rekening met elkaar, geef elkaar
de ruimte, maar blijf wel op de
paden. Zorg ervoor dat men afval niet achter laat in de natuur
en houd de hond aan de lijn. Natuurgebieden zijn open tussen
zonsopgang en zonsondergang.
Bert Hummelen, provinciehoofd
Staatsbosbeheer in Drenthe:
,,We willen graag een goede gas-

theer zijn en het helpt als men
een goede gast is. We zien dat
een aantal populaire plekken
veel recreanten trekken. Maar
er valt in Drenthe nog zoveel
meer moois te beleven. Zoek dus
eens een minder bekend gebied
op, of ga eens op een ander tijdstip.’’
Naast ruimte geven aan elkaar is
het ook belangrijk om in deze
periode extra rekening te houden met de natuur. Boswachter
Hans Krol van Natuurmonumenten komt veel buiten in het
Dwingelderveld. Hij ziet dat het
broedseizoen nog volop bezig is.
,,Veel vogels zitten nog op eieren
of hebben kleine jongen. Zeker
de op de grond broedende soorten zoals nachtzwaluw of veldleeuwerik zijn extra kwetsbaar.
Ik vind het prachtig als ik anderen zie genieten van de natuur.
Mensen zijn van harte welkom,
maar ik wil iedereen wel oproepen om op de paden te blijven
en honden aan de lijn te houden.
Alleen dan kunnen we ook in de
toekomst blijven genieten van
deze prachtige natuur.”
De natuurgebieden in Drenthe
worden beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en
Het Drentse Landschap. Als men
de natuur in gaat, kijk dan altijd
even op de informatieborden bij
de ingang van de gebieden. Ook
wordt aangeraden voor actuele
informatie een kijkje te nemen
op de websites van de natuur- en
recreatiebeheerders. De regels
kunnen per dag aangepast worden.

Jongeren die deze zomer thuis blijven, kunnen drie dagen theater gaan maken in het Rensenpark in
Emmen (foto: Reyer Boxem).

Loods13 biedt alternatief
voor zomervakantie
EMMEN - Bij theaterschool
Loods13 in Emmen somberen ze
niet. Ondanks de pandemieperikelen staat de agenda van de
theaterschool bol van de activiteiten. Men biedt ook een alternatief aan voor jongeren die
hun zomervakantie in rook hebben zien opgaan.
Jongeren die deze zomer thuis
blijven, kunnen drie dagen
theater gaan maken in het Rensenpark in Emmen. Loods13
biedt deze Theater3Daagse drie
weken achtereen aan. Vier docenten, theatermakers of ont-

werpers geven drie dagen achter
elkaar les aan een groep jongeren. De deelnemers maken samen scènes en werken opdrachten uit. Elke dag is er een andere
samenstelling van groepen en
docenten. Zo werken ze aan hun
creativiteit, het gebruiken van
de verbeelding en het samenwerken in de groep.
Elke dag wordt afgesloten met
een presentatie, waarin de deelnemers laten zien wat ze die dag
hebben gemaakt. Aan het einde
van de drie dagen is er een grotere presentatie, waar ook publiek welkom is (afhankelijk van

de geldende coronamaatregelen). De groepsgrootte is maximaal 30 personen.
De workshops vinden plaats de
uitvalsbasis van Loods13, het
Aziëhuis in het Rensenpark. Met
mooi weer verkast de groep naar
locaties in het park, zoals de
Kangaroetuin of de oude Savanne. De Theater3Daagse is (in
principe) voor jongeren van 10
tot 18 jaar. De kosten zijn 50 euro. De driedaagsen vinden plaats
van 6 tot en met 8 juli, van 13 tot
en met 15 juli en van 20 tot en
met 22 juli.

Actieplan moet Emmen
meer huisartsen opleveren
EMMEN - In samenwerking met
de huisartsen wil de gemeente
Emmen een actieplan maken en
uitvoeren om het tekort aan artsen in de regio terug te dringen
en te voorkomen. Dat de gemeente hierin de regie neemt is
een van de aanbevelingen uit
een onderzoek van Proscoop, de
regionale adviesorganisatie in
Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij.

Singer-songwriter Isa Zwart
is een van de talenten die gebruik maakt van de Popvoucher.

Emmen wordt
internationaler
EMMEN - In de gemeente Emmen woonden begin deze eeuw
11.000 mensen met een buitenlandse achtergrond. Dat is afgelopen naar 13.300 mensen begin
dit jaar. Hiervan hebben 3200
personen nog een buitenlandse
nationaliteit en paspoort. De
grootste groep is afkomstig uit
Duitsland. Het gaat om bijna
3.000 mensen. De overige Emmenaren met een buitenlandse
achtergrond zijn onder meer afkomstig uit Indonesië (900), Polen (600), de Antillen (380), Marokko (360), Turkije (860), Azië
(2260) en Afrika (1300).

Balletje slaan bij Emmer clubs?
EMMEN - Op initiatief van profspeler Robin Haase (foto) openen honderden tennisclubs in Nederland
hun banen voor iedereen. Met de actie ‘Balletje slaan?’ nodigen ze mensen uit op de tennisbaan en stimuleren ze hen meer te bewegen. De actie is vorige week van start gegaan en de beide Emmense tennisverenigingen TC Bargeres en LTC Emmen doen mee. De voorzitters Arjan Romp (LTC) en Helenus
de Reus (TCB) zijn blij dat de eerste aanmeldingen binnen zijn. Via wijzijntennis.nl.nl kan men zich
aanmelden om weer een balletje te slaan. Direct na de aanmelding wordt men gekoppeld aan ervaren
leden waarmee samen wordt gespeeld. Rackets en ballen worden geregeld. Voor mensen die de kennismaking met de tennissport goed bevallen is, is er een zomerlidmaatschap met proeflessen.

Het rapport geeft een helder
beeld van de problemen waar
huisartsen in de gemeente Emmen mee worstelen. En dat is belangrijk om goede oplossingen te
vinden. De knelpunten hebben
te maken met de opbouw en samenstelling van de bevolking, de
hoge zorgvraag en het tekort aan
zorgverleners.
Het is al een paar keer aan het
licht gekomen welke problemen
kunnen ontstaan als een huisarts
met pensioen gaat of stopt. Wethouder Raymond Wanders: ,,Uit

de gesprekken die wij met de
huisartsen voeren, blijkt dat er
bij hen grote zorg is over het
dreigende tekort aan collega’s.
Een aantal ziet hun pensioengerechtigde leeftijd naderen, terwijl op vacatures niet of nauwelijks reacties komen. Er zijn nu
al praktijken met te veel patiënten omdat er vacatures open
staan. Dat maakt de werkdruk
enorm hoog.”

Groot belang
De gemeente heeft geen directe
verantwoordelijkheid, maar wel
een groot belang bij goede en
bereikbare zorg voor haar inwoners. Wanders: ,,Daarbij willen
we ook het welbevinden van de
zorgverleners in het oog houden.
Huisartsen doen er alles aan om
de zorg voor patiënten op peil te
houden. Ze zijn strijdbaar, maken lange werkdagen. Dat gaat
op termijn ten koste van de eigen gezondheid. En dat moet anders.”

Het rapport geeft denkrichtingen om het in de toekomst anders te doen. Bijvoorbeeld door
de samenwerking met zorg en
welzijn professionals te versterken, gebruik te maken van al bestaande goed werkende voorbeelden en door de regio aantrekkelijk voor zorgprofessionals
te maken. Wanders: ,,De huisarts
is voor veel inwoners een eerste
aanspreekpunt. Veel vragen zijn
echter niet door medische zorg
te verhelpen. Ook gaat veel tijd
op aan administratie en rondbellen om andere goede zorg te regelen. We moeten ervoor zorgen
dat de arts zich vooral met medische zorg bezig kan houden. Het
advies is dat de huisartsen hiervoor een toekomstplan gaan maken. Huisartsen komen hier onvoldoende aan toe. Daarom adviseert Proscoop dat de gemeente
in deze planvorming het voortouw neemt om de partijen bij
elkaar en de plannen verder te
brengen.”
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