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een speeltoestel zijn vernield.
Ook hebben de vandalen de
prullenbakken in brand gesto-
ken. De gemeente heeft aangifte
van vernieling gedaan. 
Het speeltoestel is van zijn fun-
dering gebroken. De schade is zo
groot dat kinderen er niet meer
veilig op kunnen spelen. Het toe-
stel is met hekken afgezet. De
schade bedraagt volgens de ge-
meente Emmen zo’n 30.000 euro.
Vorig jaar is het toiletgebouw
dat de gemeente had neergezet
meerdere malen vernield. Daar-
om heeft de gemeente het toilet-
gebouw toen verwijderd. Omdat
de behoefte aan toiletten groot
is, heeft de gemeente dit jaar tij-

EMMEN - Vandalen hebben
eind vorige week dagelijks ver-
nielingen aangericht bij de Gro-
te Rietplas in Emmen.

Zowel de tijdelijke toiletten als delijke toiletten, zogenaamde
Dixies, op het recreatieterrein
neergezet.
Wethouder René van der Weide
is woest over de vernielingen.

,,We willen graag bezoekers en
omwonenden tegemoet komen
met voorzieningen bij de Grote
Rietplas, zoals toiletten en een
speeltoestel. Het is toch te zot
voor woorden dat een stelletje
vandalen dit steeds onmogelijk
maakt! Daarom denken we sa-
men met de wijkverenigingen na
over een structurele oplossing.”

Ook deze Dixies moesten het ontgelden.

Vernielingen bij Rietplas
Toiletten, prullenbakken
en speeltoestel doelwit

EMMEN - De 120 geslaagden van Terra Em-
men, de groepen akkerbouw, dierenzorg en
bloemschikken, hebben donderdagmiddag hun
diploma op een bijzondere manier ontvangen.
Met inachtneming van de coronaregels werd
een drive-in gehouden op de parkeerplaats van
het voormalige Ericson-pand aan de Nieuw-
Amsterdamsestraat. De geslaagden werden
hier niet alleen toegesproken door hun docen-
ten, maar ook door burgemeester Eric van Oos-

terhout van Emmen. Hij reikte het eerste di-
ploma uit aan José Meems uit Grolloo. Zij wist
dit schooljaar met een vierde plaats op de lan-
delijke bloemschikwedstrijd Steilss Nederland
de naam van Terra hoog te houden. Voor con-
ciërge Jan Jakobs was het donderdag eveneens
een bijzondere dag. Hij gaat na een loopbaan
van 36 jaar van zijn pensioen genieten. Foto:
Bennie Wolbers.

Bijzondere diploma-uitreiking
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Wietse Meinardi bijt het spits af op het Emmer orgel.

Lub Hartman en Gré Hartman-de Vries uit Emmen zijn al 62
jaar samen (foto: Bennie Wolbers).

Zomer-orgelconcerten
in Grote Kerk Emmen
EMMEN - In de Grote Kerk in
Emmen wordt vanaf 18 juli zes
weken lang elke zaterdagmid-
dag een orgelconcert gegeven.

Wietse Meinardi uit Assen bijt
het spits af. Een deel van zijn
programma zal in het teken
staan van 75 jaar vrijheid. Zo
speelt hij onder meer variaties
op het Wilhelmus. Daarnaast is
het stuk Yehuda Hamakabi te ho-
ren, geschreven door componist
Polak die orgelmuziek compo-
neerde gebaseerd op Joodse mu-
ziek. Het lied Merck toch hoe
sterck werd in 1626 gepubli-

ceerd. Cor Kee schreef rond
1925 originele variaties over de-
ze melodie. Het is daarmee een
vroeg werk van Kee, die later
ook in veel modernere stijlen
heeft geschreven. 
Naast deze drie Nederlandse
werken vermeldt het program-
ma twee werken van Johann Se-
bastian Bach en Georg Frederic
Händel. 
Er is in verband met de corona-
regels slechts een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar in de kerk.
Kaarten kosten 5 euro en kun-
nen geserveerd worden via
www.grotekerkcultureel.nl. 

Lub en Gré Hartman
zestig jaar getrouwd

EMMEN - Lub Hartman en Gré
Hartman-de Vries uit Emmen
hebben zondag hun zestigjarig
huwelijksjubileum gevierd.

Het stel ontmoette elkaar 62
jaar geleden bij een muziekcon-
cours in Ter Apel. Twee jaar la-
ter gaven ze elkaar het ja-woord.
Het paar ging in Weerdinge wo-
nen en kreeg met Janneke en
Wendy twee dochters die met
hun mannen voor 5 kleinkinde-
ren en 5 achterkleinkinderen
zorgden. 
Gré de Vries werd in Onstwedde
geboren in een gezin van een po-
litieagent met zes kinderen. Na
de lagere school werkte ze als
verkoopster in kledingzaken in
Stadskanaal en Veendam. Lub
Hartman opende voor het eerst
zijn ogen in Weerdinge in een
bakkerij/kruideniersgezin en
had twee zussen en twee broers.
Na de lagere school ging Lub
een zakelijke studie volgen,
maar ook werken in de kruide-
nierszaak. Op een bepaald mo-
ment nam hij de zaak over en
werd Gré een belangrijke scha-
kel in de winkel. Vier jaar later
vertrok het echtpaar naar Niet-
ap/Roden om een kruideniers-
zaak te beginnen maar 10 jaar
later besloten zete stopten als
zelfstandige. Toen er na enige
tijd een baan als bedrijfsleider
bij Autorama werd aangeboden,
volgde er een verhuizing naar
Emmen en vervulde Hartman
deze functie 10 jaar. Toen de
drang naar zelfstandigheid weer
de kop opstak, werd er in win-
kelcentrum Angelslo een kaas-
en notenzaak ge opend die zij tot
aan hun pensioen hebben ge-
rund. Nu genieten ze van de rust

en de familie. Gré Hartman mag
verder graag puzzelen en haar
man is muzikaal actief geweest
als zanger en speelt graag op zijn
orgel. Hartman mag ook graag
schilderen.
Ook staat de caravan al weer
klaar om naar een camping in
Denekamp te gaan waar zij een
seizoenplaats hebben. Het huwe-
lijksjubileum werd zaterdag ge-
vierd met een familie-etentje in
Gasselte.

Gemeente trekt weer de
knip voor ATLAS Theater
EMMEN - De gemeente Em-
men heeft opnieuw de knip ge-
trokken om het ATLAS
Theater in de benen te hou-
den. Het theater lijdt vanwege
de coronaproblematiek grote
verliezen.

Deze keer gaat om een gift van
265.000 euro. Dat moet het
theater tijdelijk wat lucht ge-
ven. het gaat hier om zoge-
naamde co-financiering. Het
Fonds Podiumkunsten legt
eenzelfde bedrag op tafel.

De coronamaatregelen hebben

grote financiële gevolgen voor
het theater en buurman Wild-
lands, die door de gemeente
Emmen als één bedrijf worden
gezien. Dierentuin en theater
verwachten door corona een
verlies van 8 miljoen euro te
lijden. 

Afgelopen voorjaar ging de ge-
meenteraad van Emmen al ak-
koord met het verstrekken van
een lening van 5,5 miljoen eu-
ro aan Wildlands. Ook werd
een subsidie van 900.000 euro
voor de schouwburg naar vo-
ren gehaald.

Enquête over afvalinzameling
EMMEN - De gemeente Em men
vraagt haar inwoners om mee te
denken over een nieuw afvalbe-
leid. Dit moet leiden tot een
huisvuilinzameling die ‘goed en
betaalbaar’ is en tegelijk vol-
doende mogelijkheden voor re-
cycling biedt.

Hoe, wanneer en hoe vaak wordt
welk afval opgehaald? Welke
mogelijkheden zijn er om afval
opnieuw te gebruiken? Allemaal
vragen waarop de antwoorden
samen het nieuwe afvalbeleid

van gemeente Emmen gaat vor-
men. De Rijksoverheid stelt als
norm dat elke inwoner maxi-
maal 100 kilo afval per jaar in de
grijze container voor restafval
doet. Op dit moment doet elke
inwoner van Emmen ongeveer
200 kilo per jaar in de grijze con-
tainer. Door het afval beter te
scheiden moet dit worden terug-
gebracht.  Hierdoor wordt min-
der afval verbrand en worden
meer grondstoffen opnieuw ge-
bruikt. Dit is beter voor het mi-
lieu en bovendien kost het ver-

branden van afval steeds meer
geld. 
Wethouder Van der Weide on-
derstreept het belang van een
goed en betaalbaar afvalbeleid
dat past bij de wensen van de in-
woners. ,,Wij zijn erg benieuwd
naar de ervaringen en ideeën
Met een vragenlijst wordt de
mening van alle inwoners van
gemeente Emmen gevraagd’’, al-
dus de wethouder.
De lijst kan online tot en met 10
juli worden ingevuld op gemeen-
te.emmen.nl/vragenlijst-afval. 

GGD kan mobiel
testen op corona
EMMEN - De GGD Drenthe
heeft sinds maandag naast
een teststraat in Assen ook
een mobiele testfaciliteit om
te testen op het coronavirus.
De verplaatsbare unit zet de
GGD in wanneer er een grote-
re uitbraak van besmettingen
is in Drenthe, zodat ter plekke
snel veel getest kan worden.
Omdat er op dit moment geen
sprake van een uitbraak is, zet
GGD Drenthe de testfaciliteit
in op tijdelijke plekken.
Men is maandag start in Em-
men. Inwoners van Zuidoost-
Drenthe met (milde) klachten
kunnen zich hier laten testen
op het coronavirus. Men werkt
uitsluitend op afspraak. Een
afspraak maken kan via 0800-
1202.

Oefenprogramma FC Emmen bekend
EMMEN - FC Emmen bereidt zich voor op het nieuwe seizoen met
zeven oefenduels. Vier keer is een eredivisieclub de tegenstander.
Het gaat om FC Groningen, Heracles, FC Twente en PEC Zwolle.
Men start 7 augustus met de wedstrijd FC Emmen-Cambuur.
Plaats en tijd worden nog bekend gemaakt. Op 11 augustus is het
FC Emmen-FC Groningen (aanvang 18.45 uur). De overige data
zijn 15 augustus (Emmen-Telstar, 14.00 uur),  19 augustus (Em-
men-Heracles, 14.30 uur), 24 augustus (PEC Zwolle-FC Emmen,
20.00 uur), 29 augustus (tegenstander wordt nog gezocht) en 5 sep-
tember (FC Twente-FC Emmen, 19.00 uur). 

Fikse boete op
onttrekken water
aan vijver
EMMEN - Wie water onttrekt
aan openbare vijvers in stedelijk
gebied kan een fikse boete tege-
moet zien. Waterschap Vecht -
stromen waarschuwt hiervoor.
De boete is 550 euro voor parti-
culieren en 1.500 euro voor be-
drijven.
Vanwege de droogte geldt er
een algeheel verbod. Van bedrij-
ven met tankwagens tot particu-
lieren die met dompelpompjes
en emmers water onttrekken om
de planten water te geven: het is
niet toegestaan.

Het verbod geldt al sinds eind
mei en is ingesteld omdat de
kwaliteit van het water in vij-
vers onder druk staat, vooral in
stedelijk gebied. Daarom is het
belangrijk om het waterniveau
in die vijvers zoveel mogelijk op
peil te houden.

Landelijke
vlindertelling
EMMEN - In heel Nederland
wordt van 4 tot en met 26 juli
weer de Landelijke Tuinvlinder-
telling gehouden. Iedereen met
een tuin of een balkon kan mee-
doen via www.vlindermee.nl.
Iedereen kan zijn of haar waar-
nemingen direct doorgeven via
de app Vlindermee of de site
www.vlindermee.nl. Hier is ook
informatie te vinden over het
herkennen van vlinders.
De zomers van 2018 en 2019 wa-
ren extreem warm en droog.
Daardoor waren er veel minder
vlinders dan normaal. Veel voed-
selplanten waren verdroogd. Er
werden voornamelijk koolwitjes
gezien, die goed tegen hitte kun-
nen. In de jaren daarvoor stond
de kleine vos op één, maar deze
vlinder wordt steeds zeldzamer. 
De telling wordt voor de 12e
keer georganiseerd door De
Vlinderstichting. Door de vlin-
ders te tellen, kan gemeten wor-
den hoe het met de natuur in de
omgeving gaat. 
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Meer informatie op
www.gemeente.emmen.nl

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 bezwaar-
termijnen verwijzen wij u naar de gemeente Emmen. Voor een com-
pleter overzicht van officiële mededelingen kan de website
www.gemeente.emmen.nl geraadpleegd worden. 

Officiële
mededelingen

Aanvragen
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
aanvragen voor omgevingsver-
gunningen ontvangen (de datum
van ontvangst van de aanvraag
is eerst genoemd):

Emmen
� 12 juni 2020, Beeldentuin 4, het

bouwen van een woning
(166076-2020)

� 11 juni 2020, E. van Drielst-
straat 73, het bouwen van een
dubbele woning (165225-2020)

� 11 juni 2020, E. van Drielst-
straat 75, het bouwen van een
dubbele woning (165182-
2020)

� 11 juni 2020, Hoofdstraat 75 en
77, het vervangen van gevels
(166068-2020)

� 12 juni 2020, Kruidentuin 33,
het bouwen van een woning
(166075-2020)

� 16 juni 2020, Wolferinghaar 3,
het tijdelijk plaatsen van een
woonunit (170531-2020)

Emmer-Compascuum 
� 12 juni 2020, Waterhoen 6, het

bouwen van woning (166535-
2020)

Erica
� 10 juni 2020, Omhaal 39, het

bouwen van een kapschuur en
stal (164603-2020)

Klazienaveen
� 16 juni 2020, Kloostermanswijk

OZ 56, het uitbreiden van een
woning (170494-2020)

� 15 juni 2020, Kloostermanswijk
WZ 136, het vervangen van een
kapschuurdak (168418-2020)

Nieuw-Dordrecht 
� 12 juni 2020, Bladderswijk OZ

157, het bouwen van een wo-
ning (166698-2020)

Nieuw-Weerdinge 
� 9 juni 2020, Siepelveenwijk ZZ

144, het vestigen van een na-
tuurgeneeskunde praktijk aan
huis (163276-2020)

� 16 juni 2020, Weerdingerkanaal
ZZ 160, het aanpassen van een
gevel (170157-2020)

Roswinkel
� 11 juni 2020, Roswinkelerstraat

83, het uitbreiden van een wo-
ning (164617-2020)

Verlengen beslistermijn om-
gevingsvergunning reguliere
procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de beslister-
mijn met zes weken verlengd
van de volgende aanvragen voor
omgevingsvergunningen (de da-
tum van ontvangst van de aan-
vraag is eerst genoemd): 

Emmen 
� 23 april 2020, Waanderweg

188, het bouwen van een op-
slagloods (119966-2020) 

� 24 december 2019, Wilhelmi-
nastraat 94 A, het realiseren
van 22 appartementen (339431-
2019) 

Verleende omgevingsvergun-
ningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
omgevingsvergunningen ver-
leend (de datum van bekendma-
king is eerst genoemd):

Emmen
� 19 juni 2020, Bruntingerbrink

227, het plaatsen van twee dak-
kapellen (144470-2020)

� 19 juni 2020, Hemrikkwartier 6
t/m 13, het bouwen van 8 wo-
ningen (103232-2020)

� 16 juni 2020, Rietlandenstraat
74, het verbouwen van een wo-
ning (95435-2020)

� 16 juni 2020, Van Schaikweg
94, het wijzigen van een gevel
(78404-2020) 

� 17 juni 2020, Wilhelmsweg 85,
het herontwikkelen van het
AZC (met een instandhou-
dingstermijn van 10 jaar)
(82414-2020)

� 18 juni 2020, Zwaluwenveld 95,
het wijzigen van een gevel van
een aanbouw (129737-2020) 

Klazienaveen 
� 22 juni 2020, Brugstraat 157,

het vestigen van Domino’s Piz-
za (133732-2020)

� 22 juni 2020, Langestraat 193,
het bouwen van een loods
(77508-2020) 

� 17 juni 2020, Veenhoeksweg
21, het vestigen van een kapsa-
lon aan huis (134515-2020) 

Schoonebeek 
� 18 juni 2020, Waterbies 12, het

tijdelijk plaatsen van een staca-
ravan voor een periode van 2,5
jaar (122250-2020)

Nieuw-Dordrecht
� 16 juni 2020, Bladderswijk WZ

25, het realiseren van een kap-
salon aan huis (158041-2020) 

Weiteveen
� 16 juni 2020, Dordseweg 85,

het bouwen van een aardap-
pelbewaring (331482-2019)

� 16 juni 2020, Zuidersloot 168,
het uitbreiden van een woning
en het plaatsen van een dakka-
pel (71289-2020) 

Meldingen Activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat
de volgende meldingen op
grond van het Activiteitenbesluit
zijn ontvangen (datum van ont-
vangst is eerst genoemd):

Emmer-Compascuum 
� 12 mei 2020, Wissenweg 5, het

veranderen van een bestaand
akkerbouwbedrijf door het re-
aliseren van een nieuwe werk-
tuigenberging (134249-2020)

Klazienaveen 
� 11 mei 2020, Brugstraat 157,

het oprichten van een afhaal-
en bezorgpizzeria (134338-
2020)

Veenoord
� 6 april 2020, Van Goghstraat 1,

het wijzigen van een restaurant
(105803-2020)

Weiteveen 
� 16 december 2019, Dordseweg

85, het realiseren van een aard-
appelbewaring (339172-
2019)

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders
hebben besloten tot:

� het reserveren van parkeer-
plaatsen voor het opladen van
elektrische voertuigen bij sport-
hal Angelslo, nabij Ubbekkin-
gecamp 3 te Emmen (zaak-
nummer 336612-2019).

� het instellen van een voor-
rangsregeling ter hoogte van
de Heirbrug bij de Heirweg te
Emmen (zaaknummer 117730-
2020).

� het verharde pad (langs de vij-
ver) tussen de Huizingsbrink-
weg en de Borgerbrink aan te
wijzen als verplicht fietspad
(zaaknummer 117714-
2020).

� instellen stopgebod kruispunt
Houtweg, Laan van de Bork,
Laan van de Marel te Emmen
(zaaknummer 117714-
2020).

Deze verkeersbesluiten kunnen
tijdens openingstijden worden
bekeken bij het Klant Contact
Centrum van de gemeente Em-
men. 

Verkeersbesluit gehandicap-
tenparkeerplaats
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat zij
het volgende verkeersbesluit
heeft genomen. Dit doet zij van-
wege de Algemene wet be-
stuursrecht. Het gaat hierbij om
het aanleggen van een gereser-
veerde gehandicaptenparkeer-
plaatsen  op kenteken dichtbij
een gebouw aan de:

� Laan van de Marel te Emmen

Na de bekendmaking kunt u dit
verkeersbesluit bekijken bij het
KlantContactCentrum van de ge-
meente Emmen. 

Emmen reikt lintjes alsnog uit
Aan deze servicepagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Afsluiting Tweede Kruisdiep 
Op de Tweede Kruisdiep in Nieuw-Weerdinge worden de kapotte
betonplaten vervangen. Om de werkzaamheden goed en veilig
uit te kunnen voeren, wordt weg (voor een deel) afgesloten van 6
t/m 17 juli. Tijdens deze afsluiting wordt het verkeer zoveel moge-
lijk omgeleid. Dit wordt aangegeven met gele borden. De start en
duur van de werkzaamheden kunnen veranderen door slecht
weer of eventuele veranderingen in de planning. U moet de bor-
den volgen zolang deze daar geplaatst zijn.

Nepfactuur belastingen
Het gebeurt regelmatig dat consumenten nepmails of nepfactu-
ren ontvangen. Hiermee doen criminelen net alsof ze een over-
heidsinstelling, incassobureau, bank of bedrijf zijn. Ze vragen u
om geld over te maken. Onlangs heeft ‘GGN Gerechtsdeurwaar-
ders en Incasso’ een nepfactuur in de gemeente Emmen rond-
stuurt. Hierin staat dat u uw gemeentelijke belastingen nog niet
volledig hebt betaald. Betaal deze factuur niet! Deze factuur is niet
in opdracht van de gemeente opgesteld. Heeft u ook zo’n factuur
ontvangen? Dan kunt u deze melden bij Fraudehelpdesk.nl. U
kunt de factuur doormailen naar valse-email@fraudehelpdesk.nl. 

EMMEN - Burgemeester Eric
van Oosterhout heeft vrijdag-
morgen in de Grote Kerk in
Emmen alsnog de koninklijke
onderscheidingen uitgereikt
die eind april al waren toege-
kend. De daadwerkelijke uit-
reiking werd destijds afgebla-
zen vanwege de corona-uit-
braak.

Van Oosterhout is blij dat de uit-
reiking ruim twee maanden later
wel kon plaatsvinden. ,,Eindelijk
was het zover. Negen inwoners
kregen hun welverdiende lintje.

Met hun familie en de bekenden
om zich heen, die het lintje voor
hen aangevraagd hebben. Door
de coronamaatregelen was de
uitreiking met een beperkte
groep mensen. Via een live -
stream konden de mensen thuis
meekijken. De negen gelukkigen
kregen het goede nieuws in april
telefonisch te horen. Ze hebben
er dus even op moeten wach-
ten.”

De lintjes gaan dit jaar, zoals ge-
meld, naar  Jan Blaauwgeers (80
jaar) uit Nieuw-Schoonebeek, Al-

bert Bruinewoud (67 jaar) uit Kla-
zienaveen, Miny Elzing-Ellen (72
jaar) en Lukas Elzing (77 jaar) uit
Schoonebeek, Jan Lucas (72
jaar) uit Schoonebeek, Anno
Schimmel (61 jaar) uit Nieuw-
Weerdinge, Henk Wegkamp (54
jaar) uit Weiteveen, Dinie Be-
rends (69 jaar) uit Emmer-Com-
pascuum en Henk Roelofs (67
jaar) uit Emmen. Laatstgenoem-
de mag zich Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau noemen. De
overige acht zijn benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.

EMMEN - De gemeente Em-
men vindt het belangrijk dat
mantelzorgers worden ge-
waardeerd. Daarom is vorige
week de actie ‘Passie voor
Mantelzorg’ gestart. Hiervoor
wordt nauw samengewerkt
met de ondernemers in de
gemeente. 

De gemeente Emmen spreekt z’n
waardering voor mantelzorgers
op een aantal manieren uit. Af-
gelopen jaar hebben diverse
winkeliers uit de gemeente Em-
men meegedaan aan de actie
‘Een dikke tien voor mantelzor-
gers’. Met kortingsbonnen kon-
den mantelzorgers in Emmen
toen mooie kortingen krijgen. Dit
jaar willen de winkeliers hier een
vervolg aan geven met de actie
‘Passie voor mantelzorg!’ 
De mantelzorgers die bij de ge-
meente Emmen bekend zijn, krij-
gen een ‘passie’ (pasje). Hiermee
kunnen ze bij verschillende win-
keliers in de gemeente Emmen
gebruik maken van een mooie
korting  of een andere actie, bij-
voorbeeld een tweede kopje kof-
fie gratis. 

Wethouder Guido Rink: ,,Ik ben
enorm trots op deze samenwer-
king waarin ondernemers en ge-
meente hun passie laten zien
voor mantelzorgers. Met dit ge-
baar spreken we onze waarde-

Speciale kortingsactie in
Emmen voor mantelzorgers

De gedecoreerden met burgemeester Eric van Oosterhout (foto: Bennie Wolbers).

Ondernemer Albert Eising  van Mannenzaken en wethouder Guido
Rink presenteren het ‘passie’ (foto Jan Anninga).

Onderzoek naar bodemdaling
in regio Nieuw-Amsterdam
NIEUW-AMSTERDAM - Wat
zijn de oorzaken van de bo-
demdaling in het gebied
Nieuw-Amsterdam en omge-
ving? Is er in de toekomst
nog verdere daling van de bo-
dem te verwachten? En hoe
zit het met schade aan wo-
ningen in het onderzoeksge-
bied? Een speciaal onderzoek
moet antwoorden geven op
deze vragen.

De gemeente Emmen, provincie
Drenthe en waterschap Vechts-
tromen geven opdracht voor het
onderzoek dat in september zal
starten. De uitkomsten worden
volgend voorjaar verwacht.
Eind vorig jaar werden bij de ge-
meente tientallen meldingen ge-
daan over schade door bodem-
daling. De drie overheden heb-
ben daarom nu de handen ineen
geslagen. Omdat de meeste mel-
dingen uit het gebied Nieuw-
Amsterdam en omgeving kwa-
men, richt het onderzoek zich op
dit gebied. De uitkomsten kun-
nen aanleiding zijn om ook naar
een groter gebied te kijken.

Wethouder René van der Weide:
,,Veiligheid is de eerste prioriteit.
Daarom hebben Enexis en
Bouw- en woningtoezicht van de
gemeente ter plaatse al controles
uitgevoerd en gekeken of er di-
rect gevaar was voor de mensen.
Nu de voorbereidingen getroffen
zijn, kunnen we na de zomer
starten met het onderzoek.’’
In de zomer volgt de aanbeste-
ding voor het onderzoek. Wan-
neer de opdracht is verstrekt, or-
ganiseren gemeente, provincie
en waterschap een informatiebij-
eenkomst. Na afronding van het
onderzoek, waarschijnlijk in
maart 2021, gaan de drie overhe-
den met bewoners in gesprek
over de resultaten.
Enexis heeft tijdens een eerdere
informatiebijeenkomst in Veen -

oord toegezegd de gasaansluitin-
gen in Nieuw-Amsterdam en
omgeving te onderzoeken op
lekkage. Inmiddels is ongeveer
12 kilometer aan gasleidingen
onderzocht. Hierbij is één lekka-
ge gevonden die lijkt te komen
door bodemdaling over een lan-
gere periode. Deze lekkage is
verholpen. Daarnaast zal Enexis
uit voorzorg 89 gasaansluitingen
vervangen.
Twaalf bewoners uit het onder-
zoeksgebied en drie afgevaardig-
den van de dorpsverenigingen
Nieuw-Amsterdam/Veenoord
zullen voor en tijdens het onder-
zoek samen de klankbordgroep
Bodemdaling vormen. Aan deze
groep wordt gedurende het on-
derzoek advies gevraagd bij de
onderzoeksvragen en -opzet.

Kavels te koop
Het kabinet versoepelt de coronamaatregelen steeds verder. En
dat is fijn voor onze ondernemers en inwoners. Een sector die
weinig last heeft gehad van corona is de huizenmarkt. Er is nog
steeds veel interesse in de gemeentelijke bouwkavels.
Wilt u eigenlijk wel naar een ander huis, maar is geen enkel be-
staand huis uw droomhuis? Wilt u zelf een huis bouwen wat hele-
maal naar eigen smaak is? Dat kan op één van de bouwkavels die
de gemeente beschikbaar heeft. In onder meer Nieuw-Schoone-
beek, Emmen (de Oude Meerdijk) en Zwartemeer zijn nog kavels
beschikbaar. Op gemeente.emmen.nl/kavelverkoop kunt u van al-
le locaties in de gemeente Emmen zien waar u kavels kunt kopen.
Hier vindt u ook overzichtskaarten, prijzen en oppervlaktes. Heeft
u vragen? Neem dan contact op met Marielle Zomers (account-
manager kavelverkoop) via 14 0591.

ring uit voor iedereen die naast
de zorg voor het eigen gezin, nog
extra zorgtaken heeft voor bij-
voorbeeld ouders, andere fami-
lieleden, vrienden of buren.’’

Directeur Ondernemend Em-
men, Herman Idema: ,,Wij on-
dersteunen dit initiatief van harte
want mantelzorgvriendelijke
werkgevers zorgen niet alleen
goed voor hun grootste kapitaal:
de eigen medewerkers, maar be-
reiden zich ook voor op de toe-
komst en de veranderende ar-
beidsmarkt.’’

Ondernemer Albert Eising van
Mannenzaken: ,,Vorig jaar heb-
ben we in het winkelgebied
Noord de succesvolle actie ‘Een
dikke tien’ gehad. Mantelzorgers
kwamen graag naar onze win-
kels. Een goed doel en meer om-
zet; reden genoeg om ook nu
weer aan te haken, vind ik. Een
mooi vervolg, nu mogelijk voor
alle ondernemers in Emmen.
Omzet kunnen we wel gebrui-
ken. Schouders eronder.’’
Op www.passievoormantel zorg.
nl staat meer informatie. De actie
loopt tot en met december. 
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De enthousiaste groep van Jong Emmen ging samen met jeugdwethouder Robert Kleine de straat op
om in het centrum van Emmen beschuit met muisjes uit te delen (foto: gemeente Emmen).

Jong Emmen lanceert site
EMMEN - Met het uitdelen van
beschuit met muisjes hebben de
jongeren van Jong Emmen don-
derdag de site www.jong.em -
men.nl gepresenteerd. 

Sinds vorig jaar zijn jongeren in
Emmen, samen met de gemeen-
te en betrokken organisaties in
de regio, aan de slag om een nog
betere en leukere gemeente te
maken en alles dat met jeugd en
jongeren te maken heeft laag-
drempeliger aan te bieden. Over
welke onderwerpen willen jon-
geren meepraten? En op welke
manier? Op de website  is nu te
vinden waar jongeren en de ge-
meente elkaar ontmoeten.
Een enthousiaste groep jonge-
ren van Jong Emmen ging don-
derdag samen met jeugdwethou-
der Robert Kleine de straat op
om in het centrum van Emmen

beschuit met muisjes uit te de-
len. Immers, de geboorte van de
Jong.Emmen.nl was een feit. Dat
leverde leuke reacties op van
leeftijdsgenoten: ‘Wat tof dat
jullie dit doen’ en ‘Goed dat jul-
lie je inzetten voor de jongeren’.
Ook kreeg de wethouder meteen
verzoeken van jongeren.

Robert Kleine: ,,Ik ga altijd
graag in gesprek met jongeren
die zelf ideeën hebben voor hun
buurt of wijk. In het afgelopen
jaar kreeg ik bezoek van een
groepje jongeren uit Angelslo
die graag een eigen plek willen.
Dat ga ik niet zomaar voor ze re-
gelen, maar samen kunnen we er
wel werk van maken. Dat is ge-
lukt: na de zomer krijgen de jon-
geren een eigen plek in het wijk-
centrum.”
Jong Emmen is voor alle kinde-

ren en jongeren in de gemeente
Emmen. Op jong.emmen.nl is te
zien dat op tal van plekken kin-
deren al meepraten over hun
omgeving en hun leefwereld. Zo-
als de kinderraden in Zwarte-
meer, Angelslo en Emmer-Com-
pascuum, het jongerenwerk in
Klazienaveen en De Monden,
Jong Angelslo, Jong Emmer-
hout, de buurtsportcoaches en
de Jongeren Advies Raad (JAR).
De JAR is een formeel adviesor-
gaan van de gemeente en maakt
momenteel een doorstart.

Jong Emmen en wethouder Klei-
ne nodigen alle jongeren uit om
te reageren op de site via jong@
emmen.nl. ,,Laat weten wat je
leuk vindt in Emmen of wat je
juist graag wilt veranderen. Sa-
men kunnen we in gesprek en
aan de slag met jullie ideeën.”

Zomer bij Grando
Keukens & Bad!
EMMEN - Grando Keukens &
Bad, met een vestiging in Em-
men, levert al sinds 1965 betaal-
baar keuken- en baddesign. Sa-
men met de klant bespreken de
medewerkers de wensen en is er
altijd een keuken of badkamer
naar iemands smaak te vinden.
Het bedrijf heeft een uitgebrei-
de collectie, een uitstekende
service en deze zomer een aan-
trekkelijke actie: 15 procent
korting  en een wijnklimaatkast
of compleet toilet cadeau.

De showroom van Grando is uit-
gerust met de mooiste keukens
en badkamers, waarin de nieuw-
ste apparatuur is verwerkt. De
bezoekers kunnen zich hier laten
verrassen en inspireren waar-
door woonwensen tot leven zul-
len komen. Uiteraard nemen de
adviseurs uitgebreid de tijd om
naar de klant te luisteren. Men
biedt hulp en de wensen worden
vertaald naar een realistische
3D-tekening. Er is dus  sprake
van een persoonlijk advies op
maat.
En in zee gaan met Grando is
dus momenteel extra aantrekke-
lijk. Bij aankoop van een keuken
krijgt men 15 procent korting en
een wijnklimaatkast cadeau.
Een wijnklimaatkast zorgt voor
het ideale klimaat van wijnen en
is volledig te integreren in de
keuken. Dat kan bijvoorbeeld
onder het werkblad, in plaats
van een kastje.

Bij de aanschaf van een badka-
mer ontvangt men naast de 15
procent korting een compleet
toilet cadeau. Beide acties lopen
tot en met augustus. Mensen die
zich thuis willen laten inspire-
ren, kunnen het gratis Grando In-
spiratie Magazine aanvragen op
grando.nl. Dit blad staat boorde-
vol stijltips en trends.

VVD wil betere aanpak
citymarketing Emmen
EMMEN - De fractie van de
VVD in de raad van Emmen wil
een betere coördinatie van de
citymarketing.

Op dit moment zijn er maar
liefst acht organisaties die zich
bezighouden met de marketing
van de regio Emmen. Volgens
VVD-fractievoorzitter Marcel
Meijer doen ze allemaal prima
werk, maar ontbreekt de brood-
nodige onderlinge afstemming.
,,Wat de VVD betreft zou die
functie bij de Stichting Marke-
ting Regio Emmen moeten ko-
men te liggen. Zo kunnen we de
promotie-spaghetti ontrafelen.”
Een gemeente met meer dan
100.000 inwoners heeft, volgens
Meijer, een uitgebalanceerd ci-
tymarketingbeleid nodig. ,,Als
we acht partijen met allemaal
hun eigen organisatie, budget-
ten, doelen en doelgroepen heb-
ben, dan wordt het een zootje.
En uitgerekend in zo’n situatie
overweegt het college van B en
W de Stichting Marketing Regio
Emmen op te heffen. Dat lijkt

me lichtelijk dom. Deze club
richt zich als enige specifiek op
de hele gemeente. Daar is nu zes
jaar in geïnvesteerd. Al die
moeite kan dan rechtstreeks in
de prullenbak.”

,,Wij moeten in onze regio altijd
een stapje harder lopen, meer
knokken om aandacht en ons
best doen om mensen, toeristen
en/of bedrijven naar Emmen te
trekken. Zo niet, dan laten we
andere steden ons de kaas van
het brood eten. Denk aan Zwol-
le, Groningen, Leeuwarden en
Assen. Emmen moet één eigen
beleid hebben. Met één visie en
één beeldvorming. En eigen
middelen om actief promotie te
maken. Citymarketing is een
kwestie van investeren in de toe-
komst. Daarbij is voor de Stich-
ting Marketing Regio Emmen
juist een overkoepelende, coör-
dinerende en regisserende rol
weggelegd. Alleen dan kan een
duidelijk beleid neergezet wor-
den om Emmen in heel Neder-
land te promoten.’’

Voorstellingen
Aol Volk afgelast
EMMEN - Alle toneelvoorstel-
lingen die ‘t Aol Volk komend
seizoen zou gaan geven, zijn
afgelast. ,,Op basis van de hui-
dige coraonaregels is het voor
ons niet verantwoord om langs
de theaters te trekken. Ook
onze jaarlijkse voordracht-
wedstrijd  voor de jeugd in
het ATLAS Theater in Emmen
zal dit jaar niet doorgaan. We
hopen volgend jaar oktober
de draad weer te kunnen op-
pakken’’, aldus Albertje
Steensma, secretaris van ‘t
Aol Volk.

Fischer lanceert
nieuw wijnmerk
KLAZIENAVEEN - Beste Wijn-
supermarkt PLUS Fischer in
Klazienaveen heeft een nieuw
wijnmerk in de schappen. 

Nederlanders drinken steeds
meer Franse wijn. Een op de
vier verkochte flessen in de su-
permarkten is Frans. PLUS is
een goede Franse wijnverkoper.
De supermarktketen viert haar
titel als beste wijnsupermarkt
2020 met de introductie van het
wijnhuis Maison Castel in de
wijnschappen. Maison Castel is
nieuw bij PLUS en afkomstig
van het familiebedrijf Castel
Fréres, met 21 landgoederen
door heel Frankrijk.

Tijdens het onderzoek van onaf-
hankelijk marktonderzoeksbu-
reau Nielsen werden negen su-
permarkten beoordeeld op
twaalf verschillende aspecten.
Hierbij kreeg PLUS de hoogste
cijfers en werd hierdoor de su-
permarkt met de beste wijnafde-
ling. Niet alleen de kwaliteit van
de wijnen viel in de smaak. Ook
de indeling van het wijnschap en
de aanbiedingen met wijn sco-
ren. Bovendien scoort de des-
kundigheid van de wijnadviseur
in de winkel erg hoog. Bij PLUS
vindt men dus niet alleen het
beste assortiment, maar ook het
beste advies. 

Beste supermarkt
Elke Wolterink, wijninkoper bij
PLUS: ,,Dit jaar komen we op-
nieuw als beste supermarkt van
Nederland naar voren in klant-
onderzoek. Dat wordt jaarlijks
uitgevoerd voor de waardering
van wijn door onderzoeksbureau
Nielsen. En weer zijn we trots!
We blijven onszelf elk jaar uit-
dagen door op zoek te gaan naar
nieuwe wijnmakers, klantvrien-
delijke schapindelingen te pre-
senteren en goed te luisteren
naar de klant. En de klant waar-
deert dit. Toen we het blije
nieuws een paar maanden gele-
den hoorden, was het echter niet
gepast om dit feestje te vieren.
Daarom ben ik extra blij dat we
nu de wijntitel met onze klanten
kunnen vieren door hen ons
nieuwe wijnmerk Maison Castel
te presenteren. Deze wijn is af-
komstig van het nummer 1-wijn-
bedrijf van Frankrijk en Europa,
en past dus precies bij de num-
mer één wijnsupermarkt in Ne-
derland!’’

Maison Castel
Vorig jaar heeft PLUS haar
wijnafdeling vernieuwd om in te
spelen op de wijntrends, zoals de
wijntaps en alcoholvrije wijn.
Met de introductie van Maison
Castel maakt PLUS de vervolg-
stap om de nieuwe en verande-
rende wijnconsument volledig te
servicen. Maison Castel biedt
hierbij een totaaloplossing voor
de verkoop van Franse wijnen in
het schap: onder één merk en
met dezelfde verkoopprijs. 

Met de verfijnde Maison Castel
wijnen uit onder andere de be-
kende wijnregio Bordeaux wil
PLUS haar wijnkoper laten ken-
nismaken met wat Frankrijk nog
meer te bieden heeft. Samen
met de wijnverkoopadviseur
kunnen de klanten hun wijn-
smaak  verder ontwikkelen en
hierdoor vernieuwende wijnkeu-
zes maken. Uit recent onderzoek

blijkt namelijk dat wijnconsu-
menten niet meer maar wel kwa-
litatiever zijn gaan wijndrinken.
Ook de wijnkiezer en vernieuw-
de wijnafdeling van PLUS helpt
klanten betere kwalitatieve
wijnkeuzes te maken.

Diamant in Emmen

EMMEN -  Douwe Fekkes en
Janny Hofkamp uit Emmen heb-
ben woensdag hun 60-jarig hu-
welijksjubileum gevierd.

Het stel kreeg burgemeester
Eric van Oosterhout op bezoek.
Hij bracht namens het gemeen-
tebestuur de felicitaties over. 
Douwe Fekkes werd geboren als
laatste in een gezin van negen
kinderen. Hij heeft vijf zussen
en drie broers. Vader verdiende
de kost als medewerker op een
strokartonfabriek. Na de lagere
school kreeg Fekkes werk bij de
PTT op de technische afdeling.
Hij ging in 1994 met pensioen.
Zijn vrouw zag het levenslicht in
Vlagtwedde als tweede kind in
een rijtje van zes. Op 2-jarige
leeftijd verhuisde het gezin Hof-
kamp naar Nederhorst Den Berg
waar haar vader werk kreeg. Bij
het uitbreken van de oorlog ver-
huisde het gezin naar Emmer-
schans. 
De echtelieden hadden dezelfde
hobby: muziek en zang. Douwe
Fekkes speelde in fanfare-orkes-
ten en was jarenlang actief in De
Heuharkers. Ook was hij muzi-
kaal leider van een orkest. Zijn
vrouw trad samen met Janny
Dubbelboer regelmatig op als
zangduo bij verschillende evene-
menten in Emmen en omgeving.
Janny Fekkes was ook voorzitter
van Vrouwen van Nu in Coevor-
den. Het is niet zo verwonderlijk
dat de twee elkaar vaak tegen
kwamen bij optredens. Toen de
vonk eenmaal was overgespron-
gen, volgde na een verkerings -
tijd van drie jaar een huwelijk in
Emmen. Het jonge paar ging in
Coevorden wonen, maar woont
nu al enige jaren in Emmen. De
familie Fekkes kreeg een zoon
en twee dochters Marianne en
Karin. Dat leverde met Altinus
en Ron twee schoonzonen op.
Zoon Peter is getrouwd met Nan-
cy en woont al 22 jaar in Ameri-
ka.

Transavia vliegt
weer vanaf Eelde
EELDE - De eerste vlucht na de
uitbraak van corona in Neder-
land is donderdagmiddag vanaf
Groningen Airport Eelde ver-
trokken. Het toestel ging naar
He raklion (Kreta). Transavia
vliegt vanaf het Drentse vlieg-
veld naar dit Griekse eiland en
het Spaanse Mallorca. Op de eer-
ste vlucht zaten 146 passagiers. 
Op de luchthaven zijn nieuwe
maatregelen van kracht die ver-
spreiding van het virus tegen
moeten gaan. ,,Wij zijn verheugd
dat vliegreizen vanuit onze regio
weer mogelijk zijn en wij onze
passagiers een vertrouwd ver-
trek vanaf onze luchthaven kun-
nen bieden’’, vertelt Lizette van
Dijken, manager marketing en
communicatie van het vliegveld. 
Vanaf september vliegt TUI ook
weer naar Las Palmas op Gran
Canaria.

Douwe en Janny Fekkes.
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Hoe maken we het klimaatbeleid eerlijker?
Doe mee. Vul de enquête in op 

operatieklimaat.nl
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