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Tovenaar naar Klazienaveen
KLAZIENAVEEN - De Zandtovenaar komt naar Klazienaveen.
Hij vertoont zijn kunsten op vrijdag 13 november tijdens de
jaarlijkse historische avond van
de Stichting Historisch Klazienaveen.

De Zandtovenaar maakt zandschilderijen op een verlichte glasplaat.

Zandschilderijen tonen
historie Klazienaveen
De Zandtovenaar maakt zandschilderijen op een verlichte
glasplaat. Aan zijn creaties is
ook op televisie veel aandacht
besteed en dus heeft de tovenaar veel fans.
Eigenlijk zou de Zandtovenaar
al op 5 mei naar Klazienaveen
komen, maar vanwege de coronamaatregelen kon dit niet doorgaan. Voor de Werkgroep 75
Jaar Vrijheid Klazienaveen en
de vele fans was dit toen een grote teleurstelling.
Op 13 november zal onder de titel ‘Geschiedenis van Klazienaveen door de ogen van de Zandtovenaar’ een show gegeven worden in de plaatselijke RK-kerk.
In overleg met Historisch Klazienaveen maakt de Zandtovenaar
een op maat gemaakte historische show over de geschiedenis
van Klazienaveen.
Historisch Klazienaveen heeft

als locatie voor de RK-kerk gekozen, omdat hier alle ruimte is
voor belangstellenden om de
creaties van dichtbij te bewon-

deren. Er wordt nadrukkelijk
vermeld dat het niet gaat om
een kerkdienst, maar om een
historische avond. In de afgelopen jaren werden deze avonden
gehouden in de kantine van het
Esdal College.
De coronavoorschriften worden
uiteraard nageleefd.

Wethouder René van der Weide verwijdert het laatste betonnen
obstakel van de Ermerweg.
EMMEN - Wethouder René van
der Weide heeft vrijdag het laatste betonblok van de Ermerweg
in Emmen getild. De weg werd
daarna weer vrijgegeven voor
doorgaand verkeer en dat is
drie weken eerder dan gepland.
Na het optreden van Van der

Margaretha de Groot 100 jaar

Dit jaar toch Rackem Open
KLAZIENAVEEN - Het tennistoernooi Rackem Open van TC
Rackem in Klazienaveen kan dit
jaar toch doorgang vinden.
Voor het toernooi, dat plaatsvind

Textielcontainers
gaan weer open

van 4 tot en met 12 juli, kan men
zich tot donderdag inschrijven
op toernooi.nl.
Om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen, zal het aantal
deelnemers dit jaar worden beperkt. Op het tenniscomplex zijn
inmiddels de voorbereidingen
begonnen om het mogelijk te
maken om veilig te kunnen spelen en naar de wedstrijden te

kunnen kijken. Zo zijn de stoelen verder uit elkaar gezet en
worden deelnemers bijvoorbeeld gevraagd om zich thuis alvast om te kleden en na het spelen thuis te douchen.
Tijdens het toernooi is publiek
van harte welkom maar ook hiervoor heeft de vereniging een
maximum ingesteld zodat het
niet te druk wordt.

EMMEN - Margaretha de Groot
uit Emmen heeft vrijdag de
ijzersterke leeftijd van 100 jaar
bereikt. Uiteraard werd dat op
gepaste wijze gevierd in woonzorgcentrum De Horst.

EMMEN - In de gemeente Emmen gaan de textielcontainers
op 1 juli weer open.
De containers waren tijdelijk
gesloten in verband met het
coronavirus. Hierdoor kon het
ingezamelde textiel niet worden afgezet, waardoor opslagproblemen ontstonden. Dit is
nu opgelost. Door de heropening van de textielcontainers
kan het textiel weer apart ingeleverd worden.

Steeds meer
incasso-oplichters

Gré, geflankeerd door zoon Ernst en dochter Elly, druk bezig om de speciale puzzel in elkaar te zetten (foto Bennie Wolbers).

Spelmoment uit een eerdere editie van het toernooi.

Margaretha de Groot-Hoogervorst werd geboren als tweede
kind in een gezin van een stoker
in de kassen. Gré, zoals haar
roepnaam luidt, zag het levenslicht in Poeldijk in de gemeente
Monster. Ze had drie zussen en
drie broers. Toen er tijdens de
oorlog weinig eten en drinken
was voor het hele gezin, vertrok
Gré met haar zus Nel naar Groningen. Hier konden ze werken
in het ziekenhuis. Tijdens een
van de stapavonden rondom de

EMMEN - Er zijn de laatste tijd
steeds meer oplichters actief die
zich voordoen als de belastingdienst of een andere officiële incasso-instantie. De politie waarschuwt hiervoor. De criminelen
sturen een sms waarin ze de ontvanger sommeren om een bedrag te betalen. Dit is dan zogenaamd in verband met een openstaande schuld. De politie laat
weten dat de belastingdienst
nooit per sms contact opneemt
over schulden. Dergelijke smsjes dient men dus te negeren.

Het bloed kruipt waar het niet
gaan kan, want het Westland
trok Gré toch wel erg. En dus
verhuisde ze met haar man naar
Den Haag. Daar werd ook dochter Elly geboren. Toen Elly in
1993 werk kreeg bij de NAM in
Schoonebeek was er voor Gré en
Elso maar een weg om de kleinkinderen te zien opgroeien en
dat was ook verhuizen naar Emmen. Uiteindelijk kreeg Gré drie
kleinkinderen en één achterkleinkind, terwijl de tweede in

september wordt verwacht.
Nadat Elso in 2015 was overleden, verhuisde Gré enkele jaren
later naar De Horst. Dankzij de
versoepeling van de coronaregels kon ze hier vrijdag. samen
met haar zoon en dochter en de
kleinkinderen. gewoon haar
100e verjaardag vieren. Natuurlijk ontbrak daarbij niet een speciaal voor haar gemaakte puzzel,
want dat is nog steeds de grootste hobby van de eeuwelinge.
Het geheim van 100 jaar worden, is volgens Gré gewoon niet
drinken en niet roken, maar wel
elke dag een flink gebakje bij de
koffie.

Hennepkwekerij
opgerold aan
Lemzijde Emmen
EMMEN - De politie heeft vorige
week woensdag een hennepkwekerij ontdekt in een bovenwoning aan De Lemzijde in Emmen. Er werden 109 hennepplanten aangetroffen. Daarnaast
bleek er sprake te zijn van diefstal van stroom. De kwekerij is
ter plaatse ontmanteld. Er werd
geen verdachte aangehouden.
De bewoner heeft later een verklaring afgelegd.
De politie bezocht meerdere
panden in Emmen naar aanleiding van meldingen over een
mogelijke hennepkwekerij. In
een geval was het dus raak.

Gratis op kunstinspiratiereis
EMMEN - Centrum Beeldende
Kunst (CBK) Emmen is op zoek
naar drie kunstenaars die uitgezonden willen worden op inspiratiereis naar Murcia (Spanje),
Leipzig (Duitsland) of Rotterdam. Ze mogen hier een maand
lang gratis verblijven in een woning met atelier.

Stichting Kunst en Cultuur. Het
gaat om een project in het kader
van ‘Artist in Space’ van de

Noordenaars, financieel mogelijk gemaakt door We the North
en het Mondriaan Fonds.

Voor de trip komen alleen professionele kunstenaars in aanmerking. Verder geldt als eis dat
ze in de provincie Drenthe woonachtig moeten zijn.

Massale steun
supporters voor
FC Emmen
EMMEN - Bijna 80 procent van
de seizoenkaarthouders van FC
Emmen heeft nu al verlengd. De
voetbalclub heeft laten weten
‘ontzettend dankbaar’ te zijn
voor deze massale steun in coronatijd.
Wie z’n seizoenkaart voor 1 juli
verlengt, krijgt 7,5 procent korting. Daarna geldt de normale
prijs. Verlengen kan tot en met
31 juli. De seizoenkaarten die
daarna nog over zijn, worden
toegewezen aan supporters die
worden ingeloot van de wachtlijst. Verlengen kan via de website van FC Emmen.
Het kabinet heeft besloten dat
er vanaf 1 september weer publiek aanwezig mag zijn bij wedstrijden in het betaald voetbal.
FC Emmen is blij met deze positieve ontwikkeling. Er gelden
wel een aantal beperkingen,
waarvan de anderhalve meter
afstand de voornaamste is. FC
Emmen komt nog met nadere informatie over hoe deze richtlijnen in het stadion kunnen worden opgevolgd.

Grote Markt leerde zij haar latere man Elso de Groot kennen.
Na hun huwelijk werd zoon
Ernst geboren.

Weide hebben medewerkers van
De Roo Wegenbouw Milieutechniek uit Emmen de laatste werkzaamheden afgerond. Hierna
kon de weg aan het einde van de
dag weer opengesteld worden
voor doorgaand verkeer.
Medio februari is begonnen door
de mannen van De Roo met het
autoluw maken van de Ermerweg. Daarvoor was er een lang
proces van wikken en wegen
met de omwonenden om tot de
beste oplossing te komen voor
het beschikbare budget. ,,We
hebben op verzoek van en in samenspraak met de inwoners de
aandacht gericht op de verkeersveiligheid, waarbij het dorpse
karakter van Noordbarge behouden is. Met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur
nodigt het minder uit om deze
route te kiezen van en naar het
centrum van Emmen. De snellere optie is immers om via de
Rondweg en Hondsrugweg naar
het centrum te gaan”, aldus wethouder Van der Weide.
De oplevering stond gepland
voor juli. ,,Er is hard gewerkt, er
was goede communicatie met de
omwonenden en het weer werkte mee. Al deze elementen hebben er voor gezorgd dat het werk
drie weken voor de geplande datum kon worden opgeleverd’’, aldus de gemeente Emmen. De
aankleding met haagjes, planten
en bomen volgt in het voorjaar
van 2021.

Artist in residency

Raymond Wanders schept een ijsje voor leerkracht Bianca Olijve. Yvonne Boxem (links), algemeen directeur OOE, en Hetty Boezen (rehts), locatiedirecteur De Dreef, kijken toe. Suzanne en Celia, leerlingen van groep acht, maken het plaatje compleet met een spandoek (foto gemeente Emmen).

I

OBS De Dreef honderd jaar
EMMER-COMPASCUUM - OBS De Dreef in
Emmer-Compascuum heeft vrijdag het 100-jarig
bestaan gevierd. Schoolbestuurder Raymond
Wanders deelde ijsjes uit.

het schoolbestuur en de directie van Openbaar
Onderwijs Emmen (OOE) toch wel heel jammer
en daarom werd besloten ijsjes uit te delen op
school. Daardoor verliep de vrijdag toch nog
feestelijk.

In 1920 opende De Dreef voor het eerst haar
deuren. De school wilde het eeuwfeest dit jaar
groots vieren en had allerlei plannen voorbereid. Door de coronacrisis konden de festiviteiten echter niet doorgaan en moet worden volstaan met een ‘waterpretmiddag’. Dat vonden

Raymond Wanders, behalve schoolbestuurder
ook wethouder voor de PvdA in Emmen, kroop
moeiteloos in de rol van ijscoman. Behalve voor
de leerlingen schepte hij ook ijsjes voor de leerkrachten. De actie werd zeer op prijs gesteld.

De bijzondere actie draagt de
naam ‘Artist in residency’. Het
idee erachter is dat de kunstenaars in een nieuwe omgeving
nieuwe ideeën op kunnen doen.
Tegelijk kunnen ze hun beeldende werk buiten de landsgrenzen
laten zien. Om alles goed uit de
verf te laten komen, krijgen de
uitverkoren kunstenaars op iedere locatie hulp van collega’s.
Het nieuwe werk dat ze tijdens
het inspiratieverblijf creëren, zal
volgend jaar van maart tot en
met mei getoond worden in De
Fabriek, een van de locaties van
CBK Emmen.
Kunstenaars die in aanmerking
willen komen voor een van de inspiratiereizen kunnen tot 15 augustus een selectie van hun recente werk insturen. Het moet
gaan om minimaal tien afbeeldingen. Ook moeten ze hun CV
én de motivatie voor de gewenste locatie bijvoegen. Alle informatie is te vinden op cbkemmen.nl. Eind augustus wordt bekend gemaakt welke kunstenaars geselecteerd zijn.
Voor Artist in residency werkt
CBK Emmen samen met de

Het onderkomen in Murcia (Spanje) waar een Drentse kunstenaar een maand lang gratis mag wonen en werken.
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Winst Area gedaald
EMMEN - Area heeft vorig jaar minder winst gemaakt dan een jaar eerder. De afvalinzamelaar boekte een
positief resultaat van 660.000 euro.
Dat blijkt uit het jaarverslag.
In 2017 was de winst nog 1,3 miljoen
euro en in 2018 1,0 miljoen euro. De terugval in het afgelopen jaar heeft ook
te maken met de brand in februari
waarbij meerdere vrachtauto’s verloren gingen. De omzet kwam vorig jaar
uit op 30 miljoen euro.
In Emmen werd aan huishoudelijk afval, ook wel restafval genoemd, gemiddeld 200 kilo per inwoner ingezameld. Dat is 10 kilo minder dan in 2018

en 31 minder dan in 2017. Het scheiden van afval gaat dus steeds beter, zo
concludeert Area. Logisch gevolg is dat
in de PMD-container (voor plastic, metaal en dozen) juist meer afval terecht
kwam. Dit materiaal is herbruikbaar
en wordt door Area verkocht. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de groene
container. Wel waren de verkoopprijzen in 2019 lager dan een jaar eerder.
De grijze container voor restafval bevat rommel die niet herbruikbaar is en
dus moet worden verbrand. Dat kost
Area geld.
De cijfers in het jaarverslag werden
geanalyseerd door statisticus Herry
Thole uit Enmer-Compascuum.

Emmen schaart zich bij
‘Coalition of the Willing’
EMMEN - Als zesde gemeente van
Drenthe heeft Emmen zich in de
raadsvergadering van donderdag geschaard bij de ‘Coalition of the Willing’.
Deze coalitie bestaat uit Nederlandse
gemeenten die de regering oproepen
om minderjarige vluchtelingen op te
halen uit Griekse vluchtelingenkampen. GroenLinks diende hierover een
motie in, die met grote meerderheid
werd aangenomen. Er waren acht tegenstemmen. Fractievoorzitter Bernadette van der Woude straalde dan
ook van oor tot oor. Ze verklaarde ‘innig tevreden’ te zijn over zoveel steun
voor de motie.
De Coalition of the Willing ziet het ophalen van kinderen uit de Griekse
vluchtelingenkampen als een vorm
van medemenselijkheid. ,,De kinderen
moeten dringend weg uit de erbarme-

lijke situatie in de kampen. Als iedere
gemeente die meedoet 3,5 kind opvangt, is deze menselijke daad al voor
elkaar en kunnen de kinderen hopen
op een betere toekomst in ons land’’,
aldus de verklaring van Van der Woude.

Veel autokraken
in Emmen
EMMEN - In de gemeente Emmen zijn
er de laatste weken opvallend veel inbraken in auto’s.
Volgens de politie lagen in bijna alle
gevallen goederen in het zicht. ,,Zorg
er daarom voor dat u niets in uw auto
laat liggen, dan is uw auto minder interessant voor een dief’’, aldus de waarschuwing die de politie heeft doen uitgaan.

Angela Wolbers exposeert
EMMEN - Angela Wolbers exposeert tot en met 19 augustus haar schilderijen
bij Inter Art keukens in Emmen. De schilderijen van Wolbers spreken vaak tot
de verbeelding, waarbij een ieder zijn of haar eigen verhaal kan verzinnen.
Wolbers volgt nu zo’n vijftien jaar cursussen bij beeldend kunstenaar Edith
Stoel in Klijndijk. De cursusopdrachten zijn niet gericht op het eindresultaat,
maar geven handvaten voor de aanpak. Het resultaat is altijd verrassend. De
foto toont een van de werken van Wolbers: Huisachtig.
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Onderzoek Emmen
naar prettig wonen
EMMEN - De gemeente Emmen wil weten wat
de inwoners van deze regio verstaan onder
‘prettig wonen’. Er wordt een enquête gehouden.

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):
Barger-Compascuum
G 4 juni 2020, Pastoor Vroomstraat 26, het verbouwen van
een school tot 4 woningen
(158316-2020)
Emmen
G 6 juni 2020, Achter de Smidse
12, het plaatsen van een carport (160163-2020)
G 3 juni 2020, Columbusstraat 20,
het toevoegen van proefnemingsvoorschriften (1571732020)
G 5 juni 2020, Parallelweg 11, het
uitbreiden van een woning
(159248-2020)
G 8 juni 2020, Raadhuisplein 99,
het bouwen van een informatiegebouw (161204-2020)
G 6 juni 2020, Tweede Bokslootweg 13, het bouwen van een
bedrijfspand (160518-2020)
G 8 juni 2020, Weerdingerhaag
12, het verbouwen van een woning (160367-2020)
Erica
G 7 juni 2020, Eendrachtstraat 6,
het uitbreiden van een woning
(160249-2020)
Nieuw-Dordrecht
G 4 juni 2020, Bladderswijk WZ
25, het realiseren van een kapsalon aan huis (158041-2020)
Nieuw-Schoonebeek
G 11-06-2020, Molenaarslaan 24,
het bouwen van een garage
(165279-2020)
Nieuw-Weerdinge
G 3 juni 2020, Weerdingerkanaal
NZ 212, het verbouwen van
een woning (156135-2020)
G 8 juni 2020, Weerdingerkanaal
NZ 217, het verbouwen van
een woning (161336-2020)
Schoonebeek
G 4 juni 2020, Europaweg 58 A,
het bouwen van een schuur
(158889-2020)
G 9 juni 2020, Kooikerlaan 31, het
plaatsen van een dakkapel
(161836-2020)
Zwartemeer
G 4 juni 2020, De Zwaai 63, het
realiseren van een kapsalon
aan huis (158839-2020)
G 3 juni 2020, Eemslandweg 113,
het tijdelijk plaatsen van woonunits (157251-2020)
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 10 juni 2020, Teugel 4, het bouwen van een woning (1048212020)
Emmen
G 9 juni 2020, C. Ouwerkerkstraat
7, het legaliseren van een
WMO unit achter de woning
(83973-2020)
G 11 juni 2020, Klimopwal 16 t/m
34, het bouwen van woningen
(76281-2020)
G 10 juni 2020, Spitaalzoom 12,
het bouwen van een woning
(105890-2020)
G 15 juni 2020, Van Schaikweg
94, het kappen van een boom
(145968-2020)
G 9 juni 2020, Weerdingerstraat
232, het verbouwen van een
winkelcentrum (709522020)
Nieuw-Amsterdam
G 12 juni 2020, Bedrijvenweg 8,
het uitbreiden van een bedrijfspand en crossdock (440202020)

Nieuw-Dordrecht
10 juni 2020, Vastenow 81, het
bouwen van een stal en het realiseren van een B & B (1257042020)

G

Schoonebeek
G 16 juni 2020, Beekweg 16, het
tijdelijk plaatsen van woonunits
(met instandhoudingstermijn
van maximaal 2 jaar) (1428162020)
G 10 juni 2020, Spanjaardspad
86, het bouwen van een doorgangsluis bij Obs De Iemenhof
(92507-2020)
Zandpol
G 9 juni 2020, Krijtlaan 14, het realiseren van een tattoostudio
aan huis (151936-2020)
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
‘Buitengebied Emmen, Erica,
Verlengde Herendijk 7’
Burgemeester en wethouders
van Emmen hebben een omgevingsvergunning verleend voor
de nieuwbouw van een woning
met bijgebouw op de locatie Verlengde Herendijk 7 in Erica. De
omgevingsvergunning heeft betrekking op de onderdelen bouwen en afwijken van het bestemmingsplan. De aanvraag om een
omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer
310685-2019.
U kunt de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende
stukken van 24 juni 2020 tot en
met 4 augustus 2020 bekijken bij
het Klant Contact Centrum in het
gemeentehuis, Raadhuisplein 1
in Emmen. U kunt de verleende
omgevingsvergunning ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer:
NL.IMRO.0114.Zaak2019310685V701).

Het management van het project Bioeconomie - Groene Chemie.

‘Emmer project’ in de
race voor Europese prijs
EMMEN - Het project ‘Bioeconomie - Groene Chemie’ van de
Eems Dollard Regio (EDR) is in
de race voor een prestigieuze
Europese prijs: de Regiostar
Award 2020. De regio Emmen
speelt een grote rol in het project.
Het project houdt zich bezig met
de ontwikkeling van afbreekbare
kunstoffen die gebruikt kunnen
worden voor bijvoorbeeld 3D-printing of de productie van duurzame vezels voor de garenindustrie.
Hierbij wordt gebruik gemaakt
van natuurlijke reststromen uit de
land- en tuinbouw. In de regio Emmen zijn meerdere bedrijven op
het chemiepark betrokken bij het
project. Op 17 en 18 november
wordt in Emmen een internationale expositie georganiseerd,
waar de ontwikkelde producten
en hun praktische toepassingen
gepresenteerd worden.
De Regiostar Award wordt jaarlijks uitgereikt. Eigenlijk gaat het
om vijf prijzen, want er wordt gestreden in vijf categorieën. De organisatie is in handen van de Europese Commissie. Het doel van
de wedstrijd is het vestigen van

Fietsster gewond
VEENOORD - Een automobilist
en een fietsster zijn zondagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising Middenweg/
Landschapsweg in Veenoord. De
fietsster is hierbij gewond geraakten naar het ziekenhuis overgebracht.

aandacht op praktische, innovatieve regioprojecten die anderen
kunnen inspireren.
Er is een jury van deskundigen
die per categorie vijf finalisten selecteert. De uiteindelijke winnaar
wordt aangewezen op basis van
het aantal stemmen dat tot 9 juli
online is uitgebracht. Dit kan op
de site regiostarsawards.eu. Het
project waar Emmen bij betrokken is, is te vinden onder de tweede categorie met de Engelse titel
‘Bioeconomy - Green Chemistry’.

EMMEN - Sportkoepel
NOC*NSF heeft de gemeente
Emmen geselecteerd als één van
de drie host cities van de Nationale Sportweek 2020. Deze sportweek vindt plaats van vrijdag
18 tot en met zondag 27 september.
Tijdens de week worden verschillende sportactiviteiten georganiseerd voor jong en oud met
als boodschap ‘Sport doet iets met
je’. Tientallen clubs en andere organisaties zetten tijdens de Nationale Sportweek hun deuren
open. Ambassadeurs van de week
zijn onder anderen Rico Verhoeven en Britt Dekker.
Door de coronacrisis zijn met name jongeren tussen de 12 en 18
jaar minder gaan sporten of zelfs
gestopt. Het belang van de Natio-

Krijtlaan Zandpol
is weer als nieuw
ZANDPOL - De Krijtlaan in Zandpol is weer als nieuw.
In opdracht van de gemeente Emmen heeft aannemer
De Roo Wegenbouw Milieutechniek uit Barger-Oosterveld het riool vervangen en het openbaar gebied opgeknapt. Dat gebeurde in samenspraak met de inwoners.
De mannen van De Roo hebben vrijdag de laatste (herstel)puntjes afgerond. ,,De Krijtlaan kan er nu weer jaren tegenaan’’, zo concludeert de gemeente.

Burgemeester en wethouders
van Emmen hebben op 16 juni
2020 het wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Roswinkel, Nieuwe Schuttingkanaal WZ (akkerbouwbedrijf)’ met planidentificatienummer
‘NL.IMRO.0114.2019027-W701’
vastgesteld. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken van 24 juni
2020 tot en met 4 augustus 2020
bekijken bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1 in Emmen. U
kunt het vastgestelde wijzigingsplan ook digitaal bekijken via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het wijzigingsplan voorziet in de
vestiging van een akkerbouwbedrijf op een perceel aan de Nieuwe Schuttingkanaal WZ in Roswinkel.

Kleine voorzitter
Recreatieschap
Drenthe

Burgemeester en wethouders
van Emmen hebben op 8 juni
2020 besloten om geen milieueffectrapport op te stellen voor het
bestemmingsplan ‘Emmen, Emmermeer Valtherlaan (uitbreiding woonwagenlocatie)’. Met
ingang van 24 juni 2020 tot en
met 4 augustus 2020 kunt u dit
besluit en de bijbehorende aanmeldnotitie bekijken bij het Klant
Contact Centrum, Raadhuisplein
1 te Emmen. Uit de aanmeldnotitie blijkt dat er met het plan geen
belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu zijn te verwachten.
Er kan geen bezwaar of beroep
ingediend worden tegen het besluit om geen milieueffectrapport
op te stellen.

Officiële
mededelingen

DRENTHE - Robert Kleine is de nieuwe voorzitter
van Recreatieschap Drenthe. Hij is donderdag officieel benoemd.
Robert Kleine, CDA-wethouder in Emmen, vervult de
vacature die was ontstaan na het vertrek van Jan Zwiers.
Kleine was al vice-voorzitter van het Dagelijks Bestuur.
Robert Kleine heeft als wethouder bij de gemeente Emmen onder andere recreatie en toerisme in zijn portefeuille. In een eerste reactie heeft hij laten weten blij
te zijn met de benoeming. ,,We hebben in Drenthe en
Ooststellingwerf veel te bieden aan toeristen en aan ondernemers. Daar maken we ons als Recreatieschap samen sterk voor. Ik heb heel veel zin om hierin een verbindende rol op te pakken in de samenwerking tussen
gemeenten, ondernemers, Marketing Drenthe, Provincie Drenthe en andere betrokkenen. Door de coronatijd
staan we nu voor een extra uitdaging. Samen kunnen
we zorgen dat de toeristisch-recreatieve sector in ons
gebied hier goed uit komt.’’
Het Algemeen Bestuur heeft verder Gerrie Hempen benoemd als lid van het Dagelijks Bestuur. Zij is wethouder in gemeente De Wolden.
Recreatieschap Drenthe neemt initiatieven om de recreatief-toeristische sector te stimuleren. Daarnaast is
zij eigenaar van het fietsknooppuntennetwerk. Op dit
moment rolt het recreatieschap de wandelnetwerken
over Drenthe uit.

Robert Kleine is de nieuwe voorzitter van Recreatieschap Drenthe.

I

Baseball5-clinic voor E&O
EMMEN - Een aantal baseball5spelers van honkbalvereniging
Bedrocks, met de twee internationals Melvin Brandjes en Arjan Koreman in de gelederen, is
donderdagavond naar de trainingsvelden van de handbalsters

Emmen host city van
Nationale Sportweek

Vastgesteld wijzigingsplan
‘Buitengebied Emmen, Roswinkel, Nieuwe Schuttingkanaal WZ (akkerbouwbedrijf)’

Geen milieueffectrapport
voor het bestemmingsplan
‘Emmen, Emmermeer Valtherlaan (uitbreiding woonwagenlocatie)’

Hoe wil jij graag wonen? Wat vind jij belangrijk
aan je huis, in je buurt of in jouw wijk? Om deze
vragen draait het in het onderzoek. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en de woningcorporaties
Lefier, Domesta en Woonservice.
Het onderzoek is digitaal en moet de woonwensen en woontevredenheid in kaart brengen. De
uitkomsten worden gebruikt bij het maken van
nieuwe regels voor wonen en bouwen in de gemeente.
Wie meedoet aan de enquête maakt kans op één
van vier VVV-cadeaubonnen van 25 euro. De enquête kan worden ingevuld op https://bit.ly/31a5Gyv. Na inloggen met het wachtwoord ‘Wonen2020!’ kan gestart worden met het
invullen van de vragen. Dit kan tot en met met 17
juli.

nale Sportweek is dan ook groot,
zo benadrukt ook René van der
Weide, wethouder Sport van de
gemeente Emmen. ,,Sportief bewegen is niet alleen belangrijk
voor de gezondheid, maar ook
voor het contact. Het betekent iets
samen doen. We willen het mogelijk maken dat iedereen op zijn of
haar niveau mee kan doen met
sport en bewegen. Daarvoor hebben we met heel veel verenigingen een Lokaal Sport- en Beweegakkoord gesloten. Tijdens de
sportweek werken we aan de uitvoering van dit akkoord.”
De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF met als doel
sport te promoten en mensen te
inspireren te gaan bewegen. Naast
Emmen zijn ook de gemeenten
Eindhoven en Nieuwegein dit jaar
host city.

van E&O getogen om een clinic
te verzorgen.
Het was voor de Emmer handbaldames een volstrekte verrassing
dat de training anders zou verlopen dan normaal. ,,En dat is
goed’’, zegt E&O trainer Mart Aalderink. ,,Omgaan met onbekende
situaties en ook oefeningen doen
die je normaal gesproken niet
doet, zijn goed voor geest en het
lichaam. Het maakt je sterker en
kan het aantal blessures verminderen.’’
Volgens Bedrocks baseball5-coach

Erik Eilering liggen handbal en
baseball5 in een sportsegment dat
elkaar mooi aanvult. In het Nederlands baseball5-team speelt
een dame met een handbalachtergrond, en dat is goed te zien in
beweeglijkheid en snelheid. De
E&O-dames hebben genoten van
de afwisselende training en waren
bloedfanatiek bij de afsluitende
wedstrijdjes.
Baseball5 is een relatief nieuwe
variant op honkbal waarbij geen
knuppels of handschoenen worden gebruikt maar uitsluitend een
zachte rubberbal.

De handbaldames vermaakten zich prima met baseball5 (foto: Albert Sprenger).
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Niels Smit (rechts) en docent Peter Deiman van De Drumstudio
(foto Claudia Zwart).

Emmer slagwerker
levert topprestatie
EMMEN - De 17-jarige Niels
Smit uit Emmen heeft een bijzondere prestatie geleverd. Hij
slaagde vorige week voor het
slagwerkexamen D. Opvallend,
want het komt vrijwel nooit
voor dat een leerling op dit hoge
niveau examen doet.
,,Het was een spannende avond
en ik was heel zenuwachtig,
maar gelukkig ben ik geslaagd!’’,
aldus Smit. De jonge musicus uit
Bargeres is slagwerker bij Harmonie Euterpe. Hij is de enige
muzikant in de provincie die dit
jaar een D-examen heeft afgelegd.
Het examen in de vorm van een
openbaar concert werd georganiseerd door De Kunstbeweging.
Greetje Kuipers van deze stichting legt uit hoe bijzonder de
prestatie van Niels is. ,,Een Dexamen is het hoogste haalbare
in de Harmonie Fanfare-wereld
en het komt niet vaak voor dat
jonge musici die uitdaging aangaan. Niels speelde een geva-

rieerd programma. Slagwerkers
zijn allround en spelen altijd
verschillende instrumenten. Tijdens examen speelde hij onder
andere pauken, marimba, drums
en set up.’’
Niels houdt naast de diversiteit
van het brede slagwerk ook van
drummen. ,,Drummen is ook
leuk om te doen, omdat je dan
speelt zonder bladmuziek en
zonder dirigent. Dan kun je helemaal los gaan. Ik speel ook een
beetje piano, gitaar en basgitaar,
maar ben toch vooral slagwerker. Ik volg al tien jaar les bij Peter Deiman van De Drumstudio
in Emmen. Peter heeft me erg
geholpen met het instuderen
van de examenstukken. En hoewel het momenteel niet mogelijk is om veel mensen bij mijn
examen uit te nodigen, was het
met dertig man in de zaal toch
een geslaagde avond.’’
Na het concert van een uur
sprak de examencommissie het
verlossende woord: ‘Geslaagd!’

Nieuwe campagne in
Emmen: #metmekaor
EMMEN - Door de uitbraak van
corona gaan veel dingen anders
dan gewend. Dat heeft een aantal organisaties in Emmen ertoe
aangezet creatiever te denken
en actie te ondernemen. Samen
lanceren ze de campagne #metmekaor.
In korte tijd zijn veel nieuwe initiatieven uit de grond gestampt
en zijn er hechte samenwerkingsverbanden ontstaan. ,,In
het begin van de coronaperiode
probeerde men elkaar vooral op
zorggebied te helpen, maar je
ziet dat er steeds meer verschuiving is naar onder andere vermaak, cultuur en lokaal winkelen”, aldus regiomarketeer Daniëlle van der Ark. Wethouder

Zomerconcerten in Grote Kerk
EMMEN - In de Grote Kerk in
Emmen wordt op 18 juli gestart
met een nieuwe Zomerserie Orgelconcerten.
Wietse Meinardi uit Assen zal
dan vanaf 15.00 uur het Roelf
Meijer-orgel bespelen. De orga-

nisatie is zoals gebruikelijk in
handen van Grote Kerk Cultureel.
De orgelcommissie van de Grote
kerk, bestaande uit Margriet de
Groot en Henk Stekelenburg, is
verder bezig met een programma voor de nazomer. Het gaat

om korte, maximaal een uur durende concerten op de vrijdagavond door lokale musici. Het
programma is populair en/of
licht-klassiek van karakter. Onder andere jonge singer/songwriters zullen het podium beklimmen.

Guido Rink vult aan: ,,Het is bijzonder hoe snel iedereen schakelt en hoe samenwerken zo vanzelfsprekend is in deze regio.
Juist die verbinding willen we laten zien in de gezamenlijke campagne #metmekaor. We mogen
trots zijn op wat er in korte tijd
is ontstaan in Emmen!”
Een groot aantal organisaties uit
de regio Emmen heeft zich aangesloten bij de campagne. Inwoners zullen de komende weken
via video, social media, abri’s en
radio kennis maken met de initiatieven die zijn ontwikkeld.
Wie nieuwsgierig is kan alvast
een kijkje nemen op www.emmenmaakhetmee.nl/metmekaor.
De campagne loopt tot en met 12
juli en zal in Emmen en alle omliggende dorpen te zien zijn.
De deelnemers aan #metmekaor
zijn onder andere de gemeente
Emmen, Wildlands Adventure
Zoo, ATLAS Theater, Tourist Info Emmen, Vlinderstad Emmen
Centrum, FC Emmen, Rabobank, NHL Stenden Hogeschool,
Ondernemend Emmen, ZO34,
Dorp en Zorg, Zero to One, Sedna,
Vrijwilligersplatform
VLNTR en Co-Helpers, Clip For
Mask, ByJW en W&O Drenthe.

CBK Rensenpark
gaat weer open

Wethouder René van der Weide Fred Ottens en Henry Ahlers zien een horecavoorziening bij de Grote Rietplas helemaal zitten (foto Bianca Verhoef).

Nieuwe horeca bij Grote Rietplas
EMMEN - De gemeente Emmen
gaat na de zomer op zoek naar
een ondernemer die een horecavoorziening wil realiseren aan
de Grote Rietplas. Het nieuwe
paviljoen of restaurant moet komen naast de boothelling aan de
Grote Rietplas, bij de parkeerplaats op het schiereilandje.
Volgens de gemeente Emmen is
op deze locatie ruimte voor een
gebouw van maximaal 500 vierkante meter, dat bestemd wordt
voor daghoreca. Wethouder René van der Weide: ,,We horen regelmatig over de behoefte aan
een plekje om even wat te drinken, te eten of naar het toilet te
gaan bij de Grote Rietplas. Hore-

ca draagt bij aan de kwaliteit
van deze mooie plek, onder andere door de openbare toiletvoorzieningen en meer sociale
controle.”
De gemeente Emmen trekt bij
haar zoektocht naar de horecainvulling samen op met wijkverenigingen Woonparc Sandur en
Rietlanden. Fred Ottens, voorzitter wijkvereniging Woonparc
Sandur: ,,We hebben besproken
aan welke voorwaarden en wensen een horecavoorziening in ieder geval moet voldoen. Wij vinden het belangrijk dat zo’n voorziening niet alleen is voor bezoekers van het gebied, maar ook
van meerwaarde is voor bewoners van Parc Sandur en Rietlan-

den. Denk bijvoorbeeld aan
openbare toiletten en extra toezicht.” Voorzitter van wijkvereniging Rietlanden Henry Ahlers vult aan: ,,Ook uitstraling,
duurzaamheid en beperking van
geluidsoverlast zijn belangrijke
aandachtspunten.”
Geïnteresseerde ondernemers
krijgen na de zomer een aantal
weken de tijd een plan in te dienen. Vervolgens bepaalt een jury welk plan het beste aansluit
bij de eisen en wensen. In de jury zitten naast vertegenwoordigers van de gemeente Emmen
ook de voorzitters van beide
wijkverenigingen. De winnende
ondernemer kan het plan verder
uitwerken.

EMMEN - Centrum Beeldende
Kunst (CBK) Emmen organiseert vanaf 2 juli weer exposities
op de locatie Rensenpark in Emmen. Gestart wordt met de tentoonstelling ‘Oog-contact’ van
Kunstcollectief Diversity.
Diversity bestaat sinds 2017 em
telt tien leden. Tot en met 13
september zullen ze werk tonen
in het Rensenpark. De kunstenaars vertegenwoordigen uiteenlopende disciplines en stijlen.
Vanwege de veelzijdigheid
draagt het collectief naam Diversity.
Van André en Jeanne te Dorsthorst en Benjo en Martha Hooischuur is keramiek te zien. Jo
Huijsman toont textiele werken.
Daarnaast zijn er schilderijen
van Vincent Geels, Adri Langbroek, Chris Overbeeke, Heleen
Posthumus en Jetty van Well.
Belangstellenden kunnen de expositie bezoeken zonder reservering. Wel geldt de anderhalve
meter-regel en dient men bij binnenkomst de handen te ontsmetten. De tentoonstellingsruimte is
geopend van donderdag tot en
met zondag van 13.00 tot 17.00
uur.
Naast de locatie Rensenpark
toont CBK Emmen kunst op de
locatie De Fabriek in Emmen.
Deze laatste ruimte is nog tot 6
augustus gesloten.

Meester Piet met pensioen
EMMEN - Meester Piet Perdok van CBS Het Palet in Bargeres is vorige week woensdag met pensioen gegaan. De kinderen van zijn groep 6 haalden hem en zijn vrouw Renate op van huis met
de tandem en versierde fietsen (foto). Op school
werd door de kinderen voor meester Piet opgetreden. Ook ontving de scheidende leerkracht vele
cadeau’s. Het resultaat was een hele feestelijke

dag waarvan Piet Perdok en zijn vrouw naar eigen zeggen ‘geweldig hebben genoten’. Perdok is
42 jaar en 10 maanden werkzaam geweest in
het onderwijs. Hij begon zijn loopbaan op de
Dennenschool en is via allerlei omzwervingen
uiteindelijk in 2004 op CBS Het Palet beland (foto Saskia van Luijt).
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