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Steun voor vrijetijdssector
DRENTHE - De provincie Drenthe heeft vrijdag het ‘Snelloket
Covid-19 voor de vrijetijdssector’ geopend. Via dit snelloket
kunnen ondernemers uit de vrijetijdssector (horeca, dag- en verblijfsrecreatie) een subsidie aan-

Met de anderhalve meter-subsidie wil de provincie de vrijetijdssector helpen.

Corona hakt erin bij
Drentse dorpshuizen
DRENTHE - De dorpshuizen in
Drenthe hebben het erg zwaar
in deze coronatijd. Ongeveer
een derde heeft te maken met
een dusdanig grote omzetteruggang dat ze vrezen niet te kunnen overleven.
De Brede Overleggroep Kleine
Dorpen Drenthe (BODK) heeft
een enquête gehouden onder
120 instellingen. Daaruit blijkt
dat alle dorpshuizen te maken
hebben met omzetderving en dat
vooral de grotere dorpshuizen

het zwaar hebben. Vooral zij, 32
procent, vrezen het loodje te leggen omdat de verliezen zonder
extra hulp niet te dragen zijn.
Verder zijn dorpshuizen, dorpsbelangenorganisaties en dorpsinitiatieven bang om vrijwilligers kwijt te raken. Ook zijn er
zorgen over de voortgang van
projecten nu overleg moeilijk is.
De BODK gaat de onderzoeksresultaten delen met de provincie
Drenthe en alle Drentse gemeenten.

Proathuusje voor De Horst
EMMEN - Zorgcentrum De
Horst in Emmen heeft sinds kort
de beschikking over een Proathuusje.
Het gebouwtje werd vorige
week aangeboden door BAM
Bouw en Techniek Regio Noord
en BAM Materieel. Dankzij het
Proathuusje kunnen de bewoners van De Horst meer dan één
bezoeker ontvangen.
Een Proathuusje is een unit van
zes bij drie meter. Hierin zijn
twee ruimtes gecreëerd met
hiertussen een doorzichtige
wand. Zo krijgen bewoners van
de zorginstelling de mogelijk-

heid om familie of vrienden op
een veilige manier te ontvangen
en bij elkaar te zijn. Door middel
van een spreek- en luisterverbinding kunnen gebruikers gezellig
met elkaar praten.
Vorige week werden de eerste
bezoekers ontvangen. Directeur
Kees Veling van Treant: ,,De
glimlach op de gezichten van bewoners, cliënten en familieleden
maakt het voor ons meer dan
waard.’’ BAM heeft ook een unit
beschikbaar gesteld voor een
Treant-locatie in Hoogeveen. De
units blijven in ieder geval tot
eind dit jaar beschikbaar.

Snelloket Covid-19 voor
de vrijetijdssector

ferd dat de sector dagelijks 4
miljoen euro misloopt als dagrecreanten en verblijfstoeristen
niet meer komen en dat zes op
de tien bedrijven in die situatie
moeten vrezen voor een faillissement. Het nieuwe snelloket
moet helpen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Aan openbare vijvers in stedelijk gebied mag geen water worden
onttrokken.
EMMEN - Waterschap Vechtstromen heeft een ontrekkingsverbod ingesteld voor water uit
openbare vijvers in stedelijk gebied. Het geldt ook voor de gemeente Emmen.

vragen voor het treffen van 1,5
meter-maatregelen in verband
met de coronacrisis. De provincie stelt hiervoor 1 miljoen euro
beschikbaar.

Meer informatie over het snelloket is te vinden via www.provincie.drenthe.nl/corona.
Marketing Drenthe heeft becij-

,,De coronacrisis heeft grote impact op de vrijetijdssector, die
van groot economisch belang is
voor onze provincie. Met het
snelloket willen we ondernemers een steuntje in de rug bieden. We horen van ondernemers
dat een goede ontvangst van zowel inwoners als gasten van buiten Drenthe vraagt om de nodige
aanpassingen in hun bedrijf en
bedrijfsvoering. Ons doel is om
zoveel mogelijk ondernemers te
helpen, zodat iedereen in Drenthe op een veilige manier gebruik kan maken van toeristische en horecavoorzieningen”,
aldus gedeputeerde Brink.

Smalspoor Museum weer open

Via het snelloket kunnen ondernemers maximaal 50 procent
subsidie ontvangen op de gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimum bijdrage van 1000 euro tot een
maximum van 2500 euro. Ze dienen hiervoor een aanvraagformulier in te vullen en een overzicht bij te voegen van de kosten
die ze maken of hebben gemaakt. Ook ondernemers die
sinds de persconferentie van 6
mei al maatregelen hebben getroffen en kosten hebben gemaakt, kunnen een beroep doen
op de regeling.

527 bonnen bij
snelheidscontrole
in Emmen
EMMEN - De politie heeft
woensdag een snelheidscontrole gehouden op de weg tussen Emmen en Dalen bij de
wegwerkzaamheden langs de
N34. Hierbij werden 527 bekeuringen uitgedeeld.
Er werd gecontroleerd vanwege het grote aantal klachten
van de wegwerkers die hier
bezig zijn. Ter plekke geldt uit
veiligheidsoverwegingen een
maximum snelheid van 70 kilometer per uur. Tijdens de
controle passeerden 2746
voertuigen, waarvan 527 met
te veel vaart. De hoogst gemeten snelheid lag op 120 kilometer per uur.

Door de aanhoudende droogte
en warmte staat de kwaliteit van

Weer bezoek bij
Vechtstromen
De treinen van het museum zijn voorzien van folieschermen tussen de banken.
ERICA - Het Industrieel Smalspoor Museum in Erica opent
zaterdag om 10.00 uur de poorten weer voor het publiek. Met
uitzondering van de Fijnfabriek
is alles toegankelijk.
Voorlopig zal het museum alleen
op zaterdag en donderdag geopend zijn, dus niet op zondag.
Museumbezoek kan alleen op individuele basis of als gezin.

Groepen kunnen nog niet ontvangen worden. Reserveren is
gewenst, omdat er een planning
gemaakt moet worden voor het
aantal bezoekers en de rondritten. Spontaan bezoek kan wel,
maar men loopt dan de kans dat
er wachttijden zijn voor de rondritten. Reserveren kan via de site www.smalspoorcentrum.nl.
In alle zalen van het museumgebouw worden de voorgeschre-

ven hygiëneregels gevolgd. Dit
betekent dat geregeld wordt
schoongemaakt. In de personenwagens van de treinen zijn cabines ingericht, met folieschermen
tussen de banken.
Voor de verschillende museumzalen en horeca gelden maximum bezoekersaantallen. Deze
worden aangegeven bij de ingang van de desbetreffende
ruimte.

EMMER-COMPASCUUM - De
brandweer van Emmer-Compascuum zoekt versterking. De
blusgroep is daarom een wervingscampagne gestart.
Via social media en een groot
spandoek bij de kazerne maakt
de brandweer duidelijk dat er
nieuwe vrijwilligers gezocht worden. Ze zijn nodig om de sterkte
van de blusgroep op peil te houden en voor goede brandweerzorg in eigen dorp te kunnen zoeken.
De brandweer in Emmer-Compascuum is afhankelijk van betrokken mensen die in het dorp
zelf wonen of werken. Deze mannen en vrouwen gaan bij een
melding naar de brandweerpost,

Negatief zwemadvies Rietplas

EMMEN - De gemeente Emmen heeft vrijdag
deelgenomen aande Nationale Balkon Beweegdag, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. De gemeentelijke buurtsportcoach senioren verzorgde samen met Welzijnsgroep Sedna
balkon-beweegmomenten bij verschillende seniorenflats in Emmen (foto). Onder muzikale
begeleiding werden gedurende een kwartiertje
verschillende oefeningen aangeboden. In Em-

merhout werd halt gehouden bij de torenflats
De Buurt, Het Plein en De Passage. In Angelslo
werden de flats aan de Holtlaan en de Wekingeslag bezocht en in het centrum de flat Statenhoek. Doel van de Balkon Beweegdag was
om ouderen ook tijdens de coronacrisis met elkaar te verbinden en op een veilige manier
met elkaar te laten bewegen (foto Bennie Wolbers).

EMMEN - Waterschap Vechtstromen heeft gisteren een versoepeling van de coronamaatregelen doorgevoerd. Op afspraak
is bezoek weer toegestaan. Alle
externe bijeenkomsten, rondleidingen en evenementen blijven
wel afgelast tot 1 september.
Vechtstromen is telefonisch gewoon bereikbaar op het algemene nummer 088 220 33 33. Wel
kan het voorkomen dat vragen
en verzoeken minder snel worden afgehandeld. Voor calamiteiten is het waterschap 24 uur
per dag bereikbaar.

Brandweer in Emmer-Compas zoekt versterking

Leden van de brandweer in Emmer-Compascuum.

Balkon Beweegdag in Emmen

het water in vijvers momenteel
onder druk, vooral in stedelijk
gebied. Omdat het voor de waterkwaliteit belangrijk is om het
waterniveau in die vijvers zoveel
mogelijk op peil te houden,
heeft het waterschap tot het verbodbesloten. Het is afgelopen
vrijdag ingegaan.
Door de zachte winter en het recente warme weer, is de watertemperatuur in vijvers opgelopen. Omdat warmer water minder zuurstof bevat, is het zuurstofgehalte in die vijvers de afgelopen tijd juist afgenomen. De
hoeveelheid zuurstof in een vijver is van groot belang voor de
waterkwaliteit en waterorganismen zoals vissen. Als er water uit
de vijvers wordt onttrokken, dan
warmt het overgebleven water
nog sneller op en daalt het zuurstofgehalte verder. Dit kan uiteindelijk leiden tot vissterfte,
blauwalg en botulisme.
De medewerkers van het waterschap zullen streng toezien op
het naleven van het verbod. Bij
overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden. Wie dode vissen
ziet, kan dit telefonisch bij het
waterschap melden. De dode
dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd om verspreiding
van ziekte te voorkomen.

EMMEN - De provincie Drenthe
en waterschap Vechtstromen
hebben voor de zwemlocaties in
de Grote Rietplas in Emmen

een negatief zwemadvies afgegeven. Bij het Parelstrand, Watersportstrand en Rietstrand
zijn blauwalgen aangetroffen.

Minder inbraken
door coronavirus

Er is een dusdanige hoeveelheid
blauwalgen gemeten dat er sprake is van een risico op irritaties
aan de ogen en huid, hoofdpijn
en maag- en darmklachten. De
provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst.

EMMEN - Het aantal inbraken
in Drenthe is sinds de coronacrisis gehalveerd. In januari waren er nog 88 inbraken, in februari 84. In maart al een daling
naar 69. In april een sterke teruggang naar 32 en ook in mei
waren er 32. Ook in de rest van
Nederland is de misdaadteruggang merkbaar.
In de gemeente Emmen was in
maart nog sprake van 24 inbraken. In april waren dat er nog
maar 10 en in mei 6. Ook op ander misdaadgebied is er sprake
van een daling zoals bijvoorbedld het aantal autodiefstallen.
De cijfers werden verzameld
door statisticus Herry Thole uit
Emmer-Compascuum.

Ook in de Kleine Rietplas is
blauwalg aangetroffen. Voor deze locatie geldt een waarschuwing vanwege een verhoogde
concentratie blauwalgen. De
waarschuwing voor de zwemplas
Bargerhoek in Nieuwe-Amsterdam, die al eerder uitging, blijft
van kracht.
De kwaliteit van de overige officiële zwemplassen in Drenthe is
op dit moment voldoende. Hier
kan gerust worden gezwommen.
Wel is het zaak bij het recreëren
bij buitenwater rekening te houden met de coronamaatregelen.
Houd dus anderhalve meter afstand van elkaar, zowel in als bij

het water. Vermijd drukte, ga zonodig naar een minder drukke
zwemlocatie.
Meer informatie over de actuele
kwaliteit van het water in zwemplassen is te vinden op de website www.zwemwater.nl.

kleden zich om en vertrekken
als team naar het incident.
Het is belangrijk dat de vrijwilligers vaak beschikbaar zijn. Laat
werk of privé dat bij een melding niet toe, dan is die ruimte
er ook. Vind iemand sommige incidenten eerst nog spannend?
Dat geeft niet, want er wordt altijd als team geopereerd: ieder
zet zijn eigen talenten in om samen de klus te klaren. Volgens
de huidige leden van de blusgroep krijgt men voor deze inzet
veel terug: actie, voldoening,
persoonlijke ontwikkeling, betrokken collega’s en dankbare
inwoners.
Belangstellenden zijn welkom
om eens een oefenavond bij te
wonen. De deur staat elke maandag om 19.00 uur open. Zo krijgt
men gelijk een goed beeld van
het werk en de mensen van de
brandweer. Wie meer informatie
wil hebben, kan contact op met
Bert Stik (postchef), telefonisch
via 06 52490385 of per e-mail via
bert.stik@vrd.nl. Wie enthousiast geworden is en graag wil
solliciteren, kan een formulier
downloaden op www. brandweeremmercompascuum.nl en dit
mailen naar Bert Stik.

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
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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):
Barger-Compascuum
G 7 mei 2020, Koetsier 7, het bouwen van een woning (1299242020)
Emmen
G 6 mei 2020, Beeldentuin 17, het
bouwen van een woning
(128142-2020)
G 30 april 2020, Boskamp 15, het
plaatsen van een dakkapel
(128447-2020)
G 6 mei 2020, Columbusstraat 25,
het herbouwen van 2 stallingen
(129562-2020)
G 7 mei 2020, Columbusstraat 32,
het uitbreiden van de capaciteit
voor AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) (131054-2020)
G 6 mei 2020, Dr.W. Pleijtestraat
3, het wijzigen van een voorgevel (127671-2020)
G 6 mei 2020, Grauwe Gans 38,
het uitbreiden van een woning
(127765-2020)
G 6 mei 2020, nabij parkeerplaats/watersportstrand Grote
Rietplas, het tijdelijk plaatsen
van 2 zeecontainers (1290282020)
G 11 mei 2020, Hoofdstraat 63 C,
het verbouwen van een woning (132265-2020)
G 11 mei 2020, Keursdijk 5, het
bouwen van een woning
(133533-2020)
G 11 mei 2020, Noordbargerstraat 77, het kappen van een
boom (132779-2020)
G 11 mei 2020, Polenstraat 26,
het uitbreiden van een woning
(133870-2020)
G 6 mei 2020, Stuwwal 34, het
plaatsen van een dakkapel
(128760-2020)
G 7 mei 2020, Zwaluwenveld 95,
het wijzigen van een gevel van
een aanbouw (129737-2020)
Emmer-Compascuum
G 6 mei 2020, Runde ZZ 55, het
realiseren van een dagbesteding aan huis (127848-2020)
G 12 mei 2020, Wissenweg 5, het
bouwen van een werktuigenberging (133918-2020)
Klazienaveen
G 11 mei 2020, Brugstraat 157,
het vestigen van Domino’s Pizza (133732-2020)
G 11 mei 2020, Dordsedijk 472,
het verbouwen van een woning (133894-2020)
G 8 mei 2020, Langestraat 173,
het verbouwen van een woning tot 3 appartementen
(131119-2020)
Nieuw-Amsterdam
G 6 mei 2020, Vaart NZ 96, het
bouwen van een bijgebouw
voor een atelier en B&B
(129125-2020)
Nieuw-Weerdinge
G 6 mei 2020, Weerdingerkanaal
NZ 154, het vervangen van een
kapconstructie (127598-2020)
Schoonebeek
G 11 mei 2020, Spanjaardspad
80, het uitbreiden van een woning (132259-2020)
Zandpol
G 11 mei 2020, Zandpolstraat 21,
het uitbreiden van een kantine
(133783-2020)
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 18 maart 2020, Eerste Bokslootweg 17 DP, het vestigen van

Wekelijkse publicatie,
redactie De Zuidenvelder

Winkelcentrum Rietlanden
is Schoonste Winkelgebied

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de volgende
omgevingsvergunningen verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):
Emmen
13 mei 2020, Buitenweg 23 t/m
45 (oneven), het realiseren van
een lift in een nog te bouwen
appartementencomplex
(338450-2019)
G 8 mei 2020, Raadhuisplein 80,
het plaatsen van handelsreclame (106434-2020)

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):
Schoonebeek
G 26 mei 2020, Westersebos 17,
het inrichten van een bestaand
gebouw als laboratorium
(118238-2019)
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Zwartemeer, Bonkveen 13’
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Emmen hebben een omgevingsvergunning
verleend voor Bonkveen 13 te
Zwartemeer. De aanvraag gaat
over het afwijken van het bestemmingsplan en bouwen van
een bouwwerk. De aanvraag
gaat over het bouwen van een
woning. De aanvraag is geregistreerd onder zaak 19584-2020’.
U kunt de verleende omgevingsvergunning tot en met 30 juni
2020 met de daarbij behorende
stukken bekijken bij het Klant
Contact Centrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te
Emmen. U kunt de verleende
omgevingsvergunning ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Vaststelling bestemmingsplan ‘Zwartemeer, Mollemastraat 3 (wijziging gebruik)’
Burgemeester en wethouders
van Emmen maken bekend, dat
de gemeenteraad op 30 april
2020 het bestemmingsplan
‘Zwartemeer, Mollemastraat
3 (wijziging gebruik)’ vervat in
het GML- bestand ‘NL.IMRO.
0114.2019019-B701’ heeft vastgesteld. Ten behoeve van het bestemmingsplan is geen exploitatieplan opgesteld.
Dit plan zorgt ervoor dat de huidige bestemming van het perceel, zijnde Maatschappelijk-Religie met functieaanduiding bedrijfswoning, in overeenstemming is gebracht met het huidige
gebruik, zijnde wonen.

Wij zijn blij dat we weer open kunnen en staan graag
voor je klaar. Laten we er samen voor zorgen dat we het
gezellig maken, maar ook de regels in acht nemen.
We wensen je veel plezier en gezelligheid toe.

Houdt gepaste
afstand

Voorzitter Harry Greve neemt de felicitaties in ontvangst van wethouder René van der Weide.
EMMEN - De landelijke organisatie Nederland Schoon
houdt elk jaar de verkiezing
‘Schoonste Winkelgebied’.
De gemeente Emmen doet
hier al een paar jaar aan mee.
In Emmen is winkelcentrum
De Rietlanden uitgeroepen
tot winnaar.
De winkelgebieden die dit jaar
(binnen de gemeente Emmen)
meededen aan de verkiezing zijn
Emmer-Compascuum, Emmen
Centrum, Rietlanden, Angelslo,
Erica en Schoonebeek. Winkelcentrum Rietlanden werd uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar.
In heel Nederland staat de gemeente Emmen op de vijfde
plek van schoonste grote gemeenten.

Inwoners geven hun mening
In de maanden mei tot en met
augustus heeft Nederland
Schoon aan het winkelend publiek in de deelnemende winkelgebieden een digitale vragenlijst
voorgelegd. Ook hebben zij op
een doordeweekse dag tussen
9.00 en 18.00 uur vragenlijsten
uitgedeeld. Hierdoor hebben 460
inwoners de vragenlijsten volledig ingevuld. Rietlanden scoorde
het hoogst met een 8.
Gerecyclede petflessen
Voorzitter Harry Greve nam vorige week de felicitaties van wethouder René van der Weide in
ontvangst. ,,Maar dit is ook voor
de inwoners van de Rietlanden,
want dit doen we natuurlijk niet
alleen”, zei hij. Hij kreeg ook een

speciale ‘Rietlanden Schoonste
Winkelgebied’ tas, uiteraard op
gepaste afstand. De tas is gemaakt van 100 procent gerecyclede petflessen.
De wethouder is blij dat er zoveel
aandacht voor zwerfafval is: ,,Ik
dank de winkeliers van de Rietlanden voor hun inzet en ondersteuning. Dit is iets waar ze trots
op mogen zijn!”
Knalgroene afvalbakken
Nederland Schoon stelde voor
de verkiezing 100 gratis knalgroene afvalbakken beschikbaar
voor winkeliers uit de gemeente
Emmen. Door de opvallende
groene kleur trekken ze de aandacht. Hierdoor moeten de afvalbakken bijdragen aan een schoner winkelgebied.

Bekendmakingen in uw mail?
Wilt u op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen in uw
buurt? Dat kan ook digitaal.
U kunt zich aanmelden voor de
emailservice of een app downloaden. U kunt dan ook precies
aangeven van welk gebied u bekendmakingen wil weten. Bijvoorbeeld 1 kilometer rondom
uw huis of wilt u alles van de gemeente weten? Aanmelden kan
via overuwbuurt.overheid.nl.

Aquarena is in mei weer gestart
met zwemlessen, trimzwemmen
en verenigingszwemmen. Vanaf
2 juni wordt dit langzaam uitgebreid. Er wordt begonnen met
aquasporten, ouder/kind zwemmen en recreatief zwemmen
voor kinderen van 9 tot en met
12 jaar. Door de coronamaatregelen is er beperkt ruimte om te

Vermijd handen
schudden
Was regelmatig
je handen
Hoest of nies in
de binnenkant
van je elleboog

Volg de aangegeven
looproutes
Reserveer een
tafel als daarom
gevraagd wordt
Schuif niet met
tafels en stoelen,
maar laat deze
op de plek staan

mede-initiatief van KHN Emmen

FIJN DAT JE ER WEER BENT!

Commissievergaderingen
In de maand juni vergaderen de raadscommissies op:
G Maandag 8 juni de commissie Wonen & Ruimte
G Dinsdag 9 juni de commissie Samenleving
G Donderdag 11 juni de commissie Bestuur, Middelen en Economie

U kunt gebruik maken van het spreekrecht in de raadszaal. Daarvoor kunt u zich uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering
aanmelden bij de griffie door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. Meer informatie over het
spreekrecht vindt u op www.gemeenteraademmen.nl.

Meer mogelijk in Aquarena
EMMEN Vanaf vandaag is er
weer meer mogelijk in Aquarena.

1,5 meter van onze
medewerkers en
andere gasten

Volg de
aanwijzingen op
van het personeel

De vergaderingen beginnen allemaal om 19.30 uur. Door de Corona-crisis en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen mag
er geen publiek in de raadszaal. U kan zo nodig de vergadering
volgen op schermen in het Bruggebouw. U kunt de vergadering
ook 'live' volgen via www.gemeenteraademmen.nl. Hier vindt u
ook de agenda en de bijbehorende stukken.

zwemmen. Zwemmen is daarom
alleen mogelijk op afspraak. Een
telefonische reservering kunt u
tijdens de openingstijden maken
via 0591-637037.
Aquasporten en ouder/kind
zwemmen
Reserveren op naam is mogelijk
voor meerdere dagen/weken tot
en met zaterdag 4 juli. Op donderdag en zaterdag wordt gestart
met ouder en kind zwemmen (1
ouder, 1 kind).

Recreatief zwemmen voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar
Voor kinderen met een A en B diploma. Ouders mogen niet mee
naar binnen. Maximaal 30 kinderen per blok van 1,5 uur.
G

G

Openingstijden tijdens coronacrisis
Alle openingstijden en richtlijnen
(op basis van richtlijnen RIVM)
lees je op de website www.
zwemmeninemmen.nl/aquarena.
G

Online ondernemersspreekuur
Ben je een ondernemer of wil je starten met je eigen bedrijf? Zie
je door alle informatie op internet door de bomen het bos niet
meer? Schakel dan de hulp van het ondernemersspreekuur Emmen in.
Hoe werkt het? Stel 24/7 online jouw vraag op www.ondernemersspreekuuremmen.nl. Je wordt zo snel mogelijk teruggebeld of gemaild door iemand met expertise op het gebied van
jouw vraag. De partners van het ondernemersspreekuur Emmen
helpen je graag!

We gaan nesten weghalen
Het is zover. De eikenprocessierups heeft zijn vervelende brandharen gekregen. Eerst waren de rupsen nog verspreid over de
boom. Maar nu lopen ze met z’n allen naar één plek in de boom
om dan één of een paar grote nesten te maken. Daarom beginnt
de gemeente met het weghalen van nesten. Er wordt gestart met
één ploeg in Nieuw-Amsterdam/Veenoord.
Waar nog meer weghalen?
Het weghalen van nesten gebeurt in de ‘hoogrisicogebieden’
waar veel mensen zijn. Denk hierbij aan de openbare ruimte bij
drukke winkelcentra, scholen/kinderopvangcentra of drukbezochte fiets- en wandelroutes. Deze gebieden krijgen voorrang. Op gemeente.emmen.nl/rups vindt u een overzicht van de plekken waar
we nesten weg gaan halen.

Inzage
Vanaf 27 mei 2020 liggen het bestemmingsplan, het raadsbesluit
en de onderliggende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te
Emmen. Voor nadere informatie
of voor het maken van een afspraak om de stukken in te
zien(op verzoek ook buiten kantooruren) kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen
via telefoonnummer 14 0591. Het
bestemmingsplan, het raadsbesluit en onderliggende stukken
zijn ook digitaal beschikbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl.

www.gemeente.emmen.nl

Sinds 1 juni 12.00 uur kunt u weer naar restaurants en cafés. Gaat
u binnen zitten? Dan mogen er maximaal 30 personen naar binnen (exclusief personeel). Op de terrassen buiten is er geen maximum aantal personen. Mensen uit hetzelfde huishouden mogen
bij elkaar zitten, maar komt u uit verschillende huishoudens? Dan
mogen er maximaal 2 personen per tafel op 1,5 meter afstand

WELKOM

G

Schoonebeek
G 12 mei 2020, Flintenpad 65, het
plaatsen van een dakkapel
(101752-2020)

Horeca is weer open

Samen met Koninklijke Horeca Nederland-Emmen zorgt de gemeente Emmen ervoor dat dit zo goed mogelijk verloopt. Daarom zijn er stickers en flyers gemaakt. Deze hangen op de ramen
of liggen op de tafels bij de restaurants en cafés. Laten we er samen voor zorgen dat we het gezellig maken, maar ook de regels
in acht nemen.

een houtverwerkingsfabriek
(81787-2020)

Klazienaveen
G 7 mei 2020, Saffraan 22, het
bouwen van een bedrijfswoning en hal (36115-2020)

Aan deze servicepagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Teveel rupsen
Omdat er zoveel rupsen zijn en er in de gemeente veel eikenbomen staan (55.000 stuks), lukt het niet om ze allemaal weg te halen. Wethouder René van der Weide: ,,Alle eikenprocessierupsen
bestrijden is onmogelijk. We moeten dit gericht doen op de plaatsen waar veel mensen er last van kunnen hebben. We hebben extra geld beschikbaar gesteld om preventief te spuiten en om meer
nesten weg te halen. Zo willen we de overlast beter beheersen.”
Meer natuurlijke vijanden
Een deel van het probleem komt doordat de eikenprocessierups
steeds minder natuurlijke vijanden heeft. Om de natuurlijke vijand, zoals vogels en insecten, te verwelkomen, worden door de
gemeente op allerlei plekken kruidige bloemen en planten gezaaid. Ook wordt een gebied niet in een keer, maar gefaseerd gemaaid of minder gemaaid. Deze oplossing heeft niet direct resultaat, maar het effect hiervan is op langere termijn zichtbaar.

Er is weer meer mogelijk in Aquarena (foto Bianca Verhoef).
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Wandelen over Natuurbegraafplaats Mepperdennen:

Ontvangsthuis

‘Hier voelt het vertrouwd’

De beschrijving van de wandelroute ligt voor u klaar in het ontvangsthuis en is ook beschikbaar voor uw telefoon
(natuurbegraafplaatsmepperdennen.nl/route).
Het team van Natuurbegraafplaats Mepperdennen bestaat uit Alice, Michael, Dina en Jantje. Het ontvangsthuis is iedere dag geopend, van 9.00 tot 17.00 uur. Een persoonlijke rondleiding is ook
mogelijk, belt u gerust voor een afspraak.
Natuurbegraafplaats Mepperdennen, Zwarte Hurenweg 1, Meppen, 0591-230020
info@mepperdennen.org
www.natuurbegraafplaatsmepperdennen.nl

MEPPEN - Wie denkt aan een
begraafplaats, denkt meestal
niet aan ‘wandelen’, ‘natuur’ en
‘genieten’. Toch zijn dat wel de
woorden die passen bij Natuurbegraafplaats Mepperdennen.
Sinds kort is er een wandelroute
over de natuurbegraafplaats.
,,Veel mensen verbazen zich erover, maar ze ervaren echt dat de
natuur hen omarmt. De route is
een mooie aanvulling op onze

rondleidingen”, vertelt medewerker Alice Reukema.
Verleden, heden en toekomst
komen samen op Natuurbegraafplaats Mepperdennen. Alice
Reukema: ,,In de middeleeuwen
kozen onze voorouders ervoor
om zich hier vlakbij te vestigen.
Dat werd het mooie esdorp Meppen.
Van de veertiende tot en met de

twintigste eeuw was Meppen
omringd door woeste grond, op
twee essen na. In de jaren vijftig
vormden boeren een deel van
die woeste grond om tot akkerbouwgrond. En twintig jaar geleden plantten ze er bos. Dat bos is
nu een natuurbegraafplaats geworden.
Door de eeuwigdurende grafrust
kan het bos zich stapsgewijs ontwikkelen tot een volwaardig, di-

Onderhoud aan weg en spoor
EMMEN - ProRail voert momenteel onderhoud uit aan het
spoor in Emmen. Daarnaast
werkt Rijkswaterstaat aan de
A37.
Tot maandag 8 juni werkt ProRail aan het spoor in Emmen.
Daarom zijn de spoorwegovergangen regelmatig gesloten. Een
precieze planning is niet te geven, aangezien de situatie per

dagdeel per overgang weer anders kan zijn. Het verkeer kan
het beste zoveel mogelijk over
de Wolfsbergenweg of de Rondweg rijden. Tot woensdag 3 juni
is de spoorwegovergang Bedrijvenweg in Nieuw-Amsterdam/
Veenoord afgesloten voor al het
verkeer. Ook hier werkt ProRail
aan het spoor. De spoorwegovergang
Industriestraat/Boerdijk
blijft open. Wel kan het zijn dat

het verkeer hier af en toe moet
wachten voor een werktrein. De
overweg kan dan zo’n tien minuten niet gebruikt worden.
In de eerste week van juni werkt
Rijkswaterstaat aan de snelweg
A37. Bij de Dikke Wijk is de oprit in de richting Hoogeveen afgesloten. Ook de afrit vanuit
Zwartemeer is niet te gebruiken.
Het verkeer kan de gele borden
volgen voor de omleiding.

vers bos met hoge natuurwaarden voor mens, dier en plant.”

Eeuwigdurend
Natuurbegraven is een oeroude
en pure vorm van begraven, benadrukt Alice. ,,Kijk maar naar
de vele grafheuvels en hunebedden in Drenthe. Die monumenten zijn er al duizenden jaren.”
Natuurbegraven sluit daar op
een heel vanzelfsprekende manier op aan. ,,De natuur zorgt
daarvoor. Maar ook de eeuwigdurende grafrust; wij ruimen
geen graven. Nu niet en in de
toekomst ook niet, dat is allemaal vastgelegd.”

Vertrouwd
Ook wie later op Natuurbegraaf-

plaats Mepperdennen begraven
wil worden, kan daar nu al een
plek reserveren. Alice: ,,We merken dat veel mensen dat prettig
vinden. Ze bekijken de natuurbegraafplaats niet alleen, maar
vóelen ook. Twee weken geleden
nog, een man en een vrouw kwamen langs. ‘O, het maakt ons
niet zoveel uit waar we komen te
liggen’, zeiden ze eerst. Maar dat
bleek wel uit te maken. Op de
ene plek voelde het toch anders
dan op de andere plek. En zo
kwamen ze tot een passende
keuze, bij een grove den. ‘Hier,
hier voelt het vertrouwd.’ Ze verbaasden zich erover dat hun gevoel zo’n grote rol speelde. Mij
verbaast het niet meer, ik zie het
bijna elke keer gebeuren. Prach-

‘Wandelen’, ‘natuur’ en ‘genieten’. Dat zijn de woorden die passen bij Natuurbegraafplaats Mepperdennen (foto Natuurbegraafplaats Mepperdennen).
tig, hoe mens en natuur elkaar
aanvullen.”

Rondleiding
Iedereen die wil kennismaken
met de natuurbegraafplaats, kan
een afspraak maken voor een
persoonlijke rondleiding. Alice:
,,Dan gaan we lopend of met de
e-car door het gebied. Om te kijken, te luisteren en, zoals gezegd, om te voelen. Onderweg

vertellen we over het gebied en
natuurlijk geven we antwoord
op vragen.” Voor wie liever zelf
op pad gaat, is er een beschreven wandeling. ,,Het is een
mooie route van zo’n drie kilometer. We hebben ook kortere
routes. In de omschrijving staat
achtergrondinformatie. En bij
het ontvangsthuis zijn mijn collega’s en ik aanwezig om vragen
te beantwoorden.”
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GGD breidt
testcapaciteit flink uit
DRENTHE - GGD Drenthe heeft de capaciteit uitgebreid en kan nu iedereen met klachten testen
op corona. Ook is de bezetting voor het doen van
bron- en contactonderzoek vergroot.
Hoe groot de vraag naar testen zal zijn moet blijken. In Drenthe is de besmettingsgraad relatief
laag. Bij geconstateerde besmettingen staat GGD
Drenthe klaar om het virus in te dammen.
Op dit moment is de vraag naar testen bij GGD
Drenthe zo’n 50 per dag. De GGD staat klaar voor
zeker 200 testen per dag en kan verder opschalen
als dat nodig is. Dit naast de testen die in ziekenhuizen, bij huisartsen en in zorginstellingen worden uitgevoerd. Bij elke positieve uitslag doet GGD
bron- en contactonderzoek. Voor het testen en het
bron- en contactonderzoek staan nu veertig professionals klaar. Indien nodig kan de capaciteit verder
worden uitgebreid.
Na iedere positieve test neemt GGD Drenthe zo
snel mogelijk (binnen 24 uur) contact op met de besmette persoon, die dan in quarantaine gaat. Er
wordt besproken wat de mogelijke bron van besmetting is en met wie er nauw contact is geweest.
Wanneer nodig worden zij ook getest. Als de uitslag positief is wordt ook hen gevraagd in quarantaine te gaan. Dit is belangrijk om zicht te houden
op het verloop van het virus en om een verdere uitbraak te voorkomen.
Iedereen met ziekteverschijnselen van COVID-19
(hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) kan
zich aanmelden voor een test bij de GGD. Op
www.ggddrenthe.nl is de meest actuele informatie
beschikbaar over het aanmelden en de werkwijze.
GGD Drenthe benadrukt dat mensen alleen op afspraak naar de teststraat bij GGD Drenthe in Assen kunnen komen.

Domino’s opent z’n
derde zaak in Emmen
EMMEN - Pizzagigant Domino’s heeft vorige week
z’n derde zaak in Emmen geopend. De vestiging is
te vinden in winkelcentrum Angelslo aan de Statenweg 41.
Domino’s beschikt in Angelslo over vijftien zitplaatsen. Vanwege corona is het echter tijdelijk alleen mogelijk om een bestelling af te halen of (contactloos) te laten bezorgen. Naast pizza’s kunnen
klanten ook bij Domino’s terecht voor hot sandwiches en Thick Shakes. Met de opening van de nieuwe zaak in Emmen, bereikte de pizzaketen een bijzondere mijlpaal. Domino’s heeft nu 301 vestigingen in Nederland.
Kevin Klein is verantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding van het nieuwe filiaal. Hij is net als velen
bij Domino’s begonnen als maaltijdbezorger. Na
zijn tijd bij Domino’s Emmen Station runt hij nu
zijn eerste Domino’s als manager. Klein is enthousiast maar vooral ook heel blij met de derde zaak in
Emmen: ,,Met een derde vestiging in Emmen kunnen we niet alleen nóg sneller, warmer en verser
bezorgen, maar ook duurzamer. Vanwege de kortere afstanden, is het mogelijk om meer met E-bikes
te bezorgen.”

GGD Drenthe heeft de testcapaciteit rond het coronavirus flink
uitgebreid.

Campagne waarschuwt
voor online grooming
DRENTHE - AMBER Alert lanceert een internationale preventiecampagne tegen digitaal kinderlokken oftewel online grooming. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de politie. De
campagne draagt de naam
‘#GeefJezelfNietBloot’.
Het doel van de campagne, die
in meer dan twintig landen
wordt verspreid, is om tieners ervan bewust te maken dat online
contacten, hoe onschuldig ze ook
lijken, soms nare gevolgen kunnen hebben. Hoewel online
grooming zelden tot een vermissing leidt, werd er afgelopen juni nog een AMBER Alert uitgestuurd voor een twaalfjarig meisje dat slachtoffer werd van digitaal kinderlokken.
De campagne bestaat uit een
preventiefilmpje waarin simpele, maar belangrijke, tips aan tieners worden gegeven om zich te
beschermen tegen online groomers. Deze vuistregels zijn tot
stand gekomen in samenwerking
met experts van de politie.
,,Het is belangrijk dat kinderen
leren om alert te zijn. Zo’n
groomer gaat soms zo geslepen
te werk, dat het moeilijk is hen
te herkennen. Juist daarom is
het goed dat kinderen weten wat
ze online beter wel of juist niet
kunnen doen. Op die manier
kunnen zij zichzelf beschermen
en is het lastiger voor de groomer om toe te slaan’’, zegt Lidewijde van Lier, zedenspecialist van
de politie.

Van Lier: ,,Op het internet kan
iedereen zich anders voordoen,
ook personen met verkeerde bedoelingen. Vaak doen ze zich
voor als een leeftijdgenoot en
gaan zo op zoek naar een slachtoffer. Dit gebeurt via sociale netwerksites of chatprogramma’s,
maar ook via online games.’’
Voorafgaand aan een echte ontmoeting heeft de groomer
meestal veelvuldig online contact gehad met het kind. Het kan
dan gaan om e-mailcontact, seksueel getinte chats, maar ook het
laten verrichten van seksueel getinte handelingen voor de webcam. ,,Deze dingen kunnen vervolgens als chantagemiddel worden gebruikt om een minderjarige tot verdergaande seksuele
handelingen of zelfs een ontmoeting te dwingen. Ervoor zorgen
dat kinderen niet in de val worden gelokt door mensen met
slechte bedoelingen is dus erg
belangrijk’’, aldus Van Lier.
AMBER Alert start de preventiecampagne samen met de Europese politiegroep voor vermiste personen tevens in andere
landen: Albanië, België, Brazilië,
Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Italië,
Kroatië, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Srpska,
Taiwan, Tsjechië en de Verenigde Staten. Het preventiefilmpje
is te zien op www.amberalert.
nl/geefjezelfnietbloot.

6 - Dinsdag 2 juni 2020

De Zuidenvelder

De Zuidenvelder

Dinsdag 2 juni 2020 - 7

8 - Dinsdag 2 juni 2020

Dinsdag 18 september 2018 - XX

De Zuidenvelder

Na Parc Sandur nu ook Huttenheugte weer open
zomer gestaag op gang komen.
Vorige week lag het aantal
boekingen bijvoorbeeld al hoger dan in dezelfde week vorig
jaar. Maar er is zeker nog plek
beschikbaar.”

DALEN - Center Parcs De
Huttenheugte in Dalen is vrijdag weer open gegaan. Een
week eerder ontving Parc Sandur in Emmen alweer gasten.
Mark Giethoorn, directeur van
Center Parcs Nederland, is enthousiast: ,,We hebben er alle
vertrouwen in dat we de gasten van De Huttenheugte een
fijne vakantie kunnen bezorgen. In de Aqua Mundo zijn
maatregelen getroffen, waardoor bezoekers hier op een
verantwoorde manier een frisse duik kunnen nemen samen
met hun familie. Tijdens het
Pinksterweekend konden de
gasten alvast rustig wennen
aan de nieuwe regels en zo zorgen we er voor dat iedereen
deze zomer veilig vakantie kan
komen vieren.”
Center Parcs verwacht veel
gasten in de zomervakantie.
Giethoorn: ,,We hebben gemerkt dat veel mensen overwegen om dit jaar vakantie in
eigen land te vieren. Zo zien
we dat de boekingen voor de

In Aqua Mundo in Huttenheugte kan - met inachtnening van de RIVM-regels - gewoon gezwommen
worden.

Mondkapjes
verplicht in
openbaar vervoer

Gemeente Emmen gaat
12 miljoen bezuinigen

EMMEN - In het openbaar
vervoer zijn sinds afgelopen
maandag niet-medische mondkapjes verplicht.
Een mondkapje beschermt
medepassagiers als het zorgvuldig gedragen en gebruikt
wordt en het is een aanvulling
op andere hygiënemaatregelen zoals voldoende afstand
houden en regelmatig handen
wassen. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van een mondkapje.
Nog steeds zijn de bus en
trein alleen voor noodzakelijke reizen. Het advies naar de
inwoners is dan ook om vanuit
huis te werken als dat kan, en
niet onnodig te reizen. De e-bike, fiets of scooter nemen is
een goed alternatief voor de
kortere afstanden.
Voor het veilig reizen gelden
de algemene richtlijnen van
het RIVM: blijf thuis als je
verkouden bent of griepklachten hebt, houd afstand, schud
geen handen, was je handen
regelmatig en gebruik papieren zakdoekjes.

EMMEN - Om de komende jaren financieel gezond te blijven,
moet de gemeente Emmen opnieuw flink bezuinigen. Vanaf
2021 moeten de jaarlijkse uitgaven 12 miljoen euro lager uitvallen.
In 2019 en 2020 is de gemeente
al begonnen met bezuinigen.
Hierdoor is het afgelopen jaar
afgesloten met een overschot
van bijna 7 miljoen euro. Voor
de komende jaren is het beeld
echter anders en dus moet er
worden ingegrepen.
Voor dit jaar en de komende jaren verwacht de gemeente dat er
niet genoeg geld binnenkomt om
alle kosten te dekken en de reserves aan te vullen tot een veilig niveau. Dit komt vooral doordat er minder geld ontvangen
wordt van het Rijk en er veel
kosten gemaakt moeten worden
voor jeugdzorg en de coronamaatregelen. Het college van
burgemeester en wethouders
stelt de gemeenteraad daarom
voor om vanaf 2021 nog eens 12
miljoen euro te bezuinigen.

Subsidieregeling
helpt ondernemers
EMMEN - Ondernemers in de
gemeenten Emmen, Coevorden
en Hoogeveen kunnen vanaf 20
juli gebruik maken van een
nieuwe subsidieregeling voor investeringen.
De regeling draagt de naam Bedrijvenregeling Dutch TechZone
2020. Het totale budget van 4,8
miljoen euro wordt opgebracht
door de gemeenten, de provincie
Drenthe en het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.
De regeling is voor MKB-bedrijven die willen uitbreiden en grote ondernemingen die zich willen vestigen in Drenthe.
Gedeputeerde Henk Brink: ,,Het
is een zorgelijke tijd voor ondernemers en dan kan ik me voorstellen dat een steun in de rug
heel welkom is. Met deze regeling willen we de maakindustrie
in deze regio extra ondersteunen. Ik hoop dat juist ook veel
mkb-ers deze kans aangrijpen
om hun vernieuwende ideeën te
realiseren.’’
Ondernemers die zich nieuw komen vestigen in de gemeente
Emmen, Coevorden of Hoogeveen kunnen met deze regeling
subsidie aanvragen voor hun investeringsproject. Dit moet een
bijdrage leveren aan de economische versterking, werkgelegenheid, verduurzaming en/of innovatie in de regio. Gevestigde
mkb-ers kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van
projecten die zijn gericht op uitbreiding, diversificatie of fundamentele wijzigingen van bedrijfsactiviteiten in de drie gemeenten. Voor investeringen
kunnen kleine ondernemingen
maximaal 30 procent van het investeringsbedrag tot een maximum van 500.000 euro gesubsidieerd krijgen, middelgrote ondernemingen 20 procent tot
maximaal 500.000 euro en grote
ondernemingen 10 procent tot
maximaal 400.000 euro.
Samenwerkingsverband NoordNederland (SNN) voert de regeling uit. Voor het MKB is in totaal 4 miljoen euro beschikbaar
en voor grote ondernemingen
800.000 euro. Het budget wordt
verdeeld op volgorde van ont-

vangst van een volledige aanvraag. Snel indienen is belangrijk, want op is op. Aanvragen
kan vanaf 20 juli 9.00 uur ’s ochtends. Het SNN organiseert twee
online webinars over de nieuwe
bedrijvenregeling op donderdag
11 juni om 15.30 uur en dinsdag
23 juni om 9.00 uur. Aanmelden
via www.snn.nl/dtz2020.

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
volledig digitale check-in, zijn
er op verschillende plaatsen
desinfecteringmogelijkheden
en zijn speciale looproutes
aangebracht. De restaurants
zijn weer beperkt open en de
terrassen zijn weer in gebruik
genomen. Voor de gasten zijn
verschillende activiteiten aan
het aanbod toegevoegd, zoals
Center Parcs TV in de cottage,
entertainment bij de cottages
en interactieve natuurwandelingen voor het gezin.

Ben Scholte tekent
contract bij FC Emmen
EMMEN - Ben Scholte heeft
een profcontract bij FC Emmen
getekend. De 18-jarige aanvallende middenvelder is vastgelegd voor twee seizoenen met
een optie voor nog een seizoen.
Scholte zal komend seizoen de
voorbereiding met het eerste elftal meedraaien. Daarna zal wor-

Emmen is
voorbeeld met
zorgverzekering
Ben Scholte.

Nieuwe investeringen worden
voorlopig niet gedaan en ook de
gemeentelijke organisatie moet
inleveren.
Wethouder Jisse Otter van financiën: ,,We hebben ervoor gekozen het leed te spreiden, zodat
we de dienstverlening naar onze
inwoners zoveel mogelijk in
stand kunnen houden en voorzieningen zoals zwembad en bibliotheek open kunnen houden.
Maar het doet op alle vlakken
pijn. We doen in Den Haag ons
best voor een betere verdeling
van het rijksgeld, maar er zijn
ook keuzes die we nu moeten
maken.”
De gemeenteraad beslist in juni
over de bezuinigingen. Het gaat
om versobering van het onderhoud van gebouwen, groen, de
schoonmaak van wegen en speeltoestellen. Ook komt er minder
geld voor het mantelzorgbeleid,
het schulden-, armoede- en minimabeleid en voor sport, cultuur
en evenementen. Verder gaan
de bijdragen aan Menso, De Toegang en AREA omlaag en wordt
op het budget voor de Erkende
Overleg Partners gekort. De bijdrage aan de Stichting Marketing Regio Emmen stopt en de
bewaakte fietsenstalling aan de
Wilhelminastraat wordt gesloten
of geprivatiseerd. Andere bezuinigingen treffen het Sociaal Kultureel Werk en de dorpshuizen.
De gemeentewinkels worden gesloten en de personele bezetting
van de gemeente wordt ingekrompen.
Naast bezuinigingen wordt ook
een aantal maatregelen voorgesteld die meer geld in het laatje
moeten brengen. Het gaat om
verhoging van de OZB, parkeertarieven, leges en toeristenbelasting.

Steeds meer kleine watergangen vallen droog. Dit kan leiden tot natuurschade (foto waterschap
Vechtstromen).

Vechtstromen bezorgd over droogte
EMMEN - Er is de afgelopen
tijd weinig regen gevallen in
Zuidoost-Drenthe. Ook de komende tijd wordt weinig neerslag verwacht. Waterschap
Vechtstromen maakt zich daarom zorgen over deze regio.
In de gebiedsdelen waar water
aangevoerd kan worden vanuit
de IJssel en het IJsselmeer, leidt
de droogte nog niet tot problemen. Voor de hoge zandgronden
ligt dat anders. Om hier beter
water vast te houden, maait het
waterschap in veel kleine waterlopen minder bodems en taluds.
Maar ondanks deze maatregelen
vallen daar steeds meer kleine
watergangen droog, vooral de
‘haarvaten’ op de hoge zandgronden. Door het uitblijven van re-

gen is de verwachting dat meer
waterlopen zullen gaan droogvallen. Dit kan leiden tot natuurschade. Verder staat de waterkwaliteit in ondiep water, zoals
vijvers, onder druk.
Ook grondwater kan geen oplossing bieden. Na weken met weinig tot geen neerslag is dit peil
in Zuidoost-Drenthe gezakt tot
ruim onder gemiddeld. De verwachting is dat de grondwaterstand het verder zal uitzakken,

mogelijk tot zeer lage waarden
voor de tijd van het jaar.
De afgelopen winter was uitzonderlijk zacht en werd gevolgddoor een lange warme periode.
De watertemperatuur is daardoor op veel plaatsen snel opgelopen, vooral in ondiep, stilstaand water. Dit kan leiden tot
waterkwaliteitsproblemen, zoals
blauwalg. Op verschillende locaties (onder andere de Grote Rietplas in Emmen) is nu een negatief zwemadvies van kracht.

Een van de schilderijen van Harrie Heidema.

Nieuwe expositie in
galerie Beeldbrengers
EMMER-COMPASCUUM In
galerie Beeldbrengers in Emmer-Compascuum is vanaf 13 juni een nieuwe expositie te zien.
Het gaat om schilderijen van
Harrie Heidema, tekeningen
van Mischa Uitenbogaart en
beelden van Bea Venema.

EMMEN - Bij het Indië Monument in het centrum van Emmen zijn vorige week woensdag de
dertig militairen uit Zuidoost-Drenthe herdacht
die tussen 1945 en 1962 in voormalig Nederlands-Indië en op Nieuw-Guinea hun leven hebben verloren.
De herdenking werd voor de 28e keer gehouden,
maar wel op een aangepaste wijze vanwege het
coronavirus. Zonder militair orkest en zonder
bezoekers. Onder de aanwezigen wel enkele familieleden van gesneuvelde militairen.

Namens de nabestaanden en de Stichting Monument Gesneuvelde Indië-militairen 1945-1962
legde vice-voorzitter Jans Katerberg een krans.
De Emmer burgemeester Eric van Oosterhout
deed dat namens de drie gemeenten Emmen,
Coevorden en Borger-Odoorn onder het toeziend
oog van zijn collega’s Bert Bouwmeester (Coevorden) en Jan Seton (Borger-Odoorn). Hierna
werden door mevrouw Reitsma de namen van
de dertig gesneuvelde militairen opgelezen en
werd deze herdenking afgesloten met een minuut stilte.

EMMEN - De Zorgverzekering
op Maat van de gemeente Emmen heeft landelijk navolging
gekregen. Minima kunnen flink
besparen met deze verzekering.
De gemeente Emmen ondersteunt sinds november 2017 haar
inwoners met een laag inkomen
met de Zorgverzekering op
Maat. Zij krijgen hulp bij het
vinden van een verzekering die
het beste past bij de zorg die zij
nodig hebben. Hiervoor wordt
samengewerkt met Poliswijzer.nl. De Zorgverzekering op
Maat vervangt de collectieve
zorgverzekering voor minima,
omdat bijna niemand daar gebruik van maakte.
Wethouder Raymond Wanders
is trots op de aanpak van Zorgverzekering op Maat. ,,Uit de
evaluatie 2019-2020 blijkt dat
334 overstappers gemiddeld 294
euro per jaar bespaarden. Inmiddels bieden dertien gemeenten
Zorgverzekering op Maat aan,
nadat zij contact opnamen met
gemeente Emmen.”
Veel huishoudens kunnen ook
besparen op hun energiekosten.
Daarom is vorig jaar de digitale
energievergelijker van Gaslicht.
com getest. Wanders: ,,Als het
minima lukt hun vaste lasten te
verlagen, houden ze maandelijks
meer geld over. Uit de evaluatie
blijkt dat het overstappen naar
een andere energieleverancier
een gemiddelde besparing van
343 euro oplevert. Daar zijn de
overstappers enorm mee geholpen.“
Ook dit jaar krijgt de gemeente
hulp van een groep enthousiaste
vrijwilligers van Sedna en Humanitas. ,,Ik vind het geweldig
dat ook dit jaar vrijwilligers
hulp hebben geboden bij het invullen van de zorgvergelijker en
de energiewijzer. Inmiddels hebben een aantal vrijwilligers ‘jarenlange’ ervaring en ik ben ze
uitermate dankbaar voor hun inzet”, aldus Wanders.

Extra subsidie
woningisolatie

Indië-herdenking in Emmen

I De burgemeesters Jan Seton, Eric van Oosterhout en Bert Bouwmeester gedenken met een minuut stilte de gevallen militairen. (foto Bennie Wolbers)

den gekeken of hij definitief bij
de eerste selectie komt of zijn
minuten zal gaan maken bij FC
Emmen Onder 21. Afgelopen seizoen kwam Scholte namens FC
Emmen al in actie in de reservecompetitie, maar veruit de meeste duels speelde hij als aanvoerder van FC Emmen Onder 19.
Hij was afgelopen winterstop al
met het eerste elftal mee op trainingskamp in Estepona. ,,Hier
doe je het uiteindelijk allemaal
voor”, aldus Scholte. ,,Ik heb van
jongs af aan in de jeugd van FC
Emmen gespeeld en je hoopt altijd op een kans bij het eerste. Ik
mocht er al een paar keer aan
ruiken en nu is het dan zover. Ik
kan niet wachten!”

Harrie Heidema maakt realistische olieverfschilderijen. Het
onderwerp kan van alles zijn,
want zelfs een theedoek wordt
iets moois op zijn schildersdoek.
Hij begon in zijn jonge jaren al
met tekenen en schilderen. Toen
kwam er een periode waarin hij
het te druk had met kinderen
grootbrengen, een huis bouwen
en veel sporten. Daarna pakte
hij het schilderen toch weer op,
ook doordat hij een vriendin
kreeg die graag tekende, Mischa
Uitenbogaart. Hij volgde een opleiding in fijnschildertechnieken
bij Art Partout. Sinds heeft hij
ook een lijstenmakerij voor
schilderijen.
Mischa Uitenbogaart maakt realistische portrettekeningen van

mens en dier, met potlood of pastels. Zij heeft een opleiding voor
beroepsfotografie gevolgd en ze
gebruikt haar foto’s dan ook als
bron voor haar tekeningen.
Bea Venema maakt beelden uit
steen, soms in combinatie met
kleurig glas, zoals bij haar serie
zeilbootjes. Ze gaat regelmatig
naar Toscane in Italië om daar in
de studio van de familie Antognazzi te beeldhouwen. Ze geeft
ook workshops.
Het eerste expositieweekend is
op 13 en 14 juni. Belangstellenden zijn welkom, maar moeten
zich wel vooraf aanmelden. Dit
kan door een e-mail te sturen
naar beeldbrengers@gmail.com.
Er wordt dan een tijd afgesproken, want niet iedereen kan tegelijk naar binnen. Als het mooi
weer is, zijn er ook buiten tafels
en stoelen. Beeldbrengers is elke
zaterdag en zondag open van
10.00 tot 16.00 uur. De galerie is
geveestigd aan het Oosterdiep
WZ 7A in Emmer-Compascuum.
De nieuwe expositie loopt tot 2
augustus.

EMMEN - Woningbezitters kunnen sinds 1 juni tijdelijk gebruik
maken van een verhoogde subsidie voor goede isolatie van hun
woning. Met die tijdelijke verhoging krijgt een huiseigenaar ongeveer 30 procent van de kosten
terug. Door de verruiming is woningisolatie nu nog voordeliger.
Een investering in spouwmuurisolatie plus vloerisolatie verdient zich nu met de subsidie
binnen drie jaar terug, zo heeft
Milieu Centraal uitgerekend.
De subsidie Energiebesparing Eigen Huis bestaat sinds september
2019 en is onderdeel van het klimaatakkoord. De subsidie is normaal 20 procent van de kosten.
Maar tussen 1 juni en 31 december 2020 krijgt een woningeigenaar tijdelijk ongeveer 30 procent terug op de kosten. Het kabinet wil huiseigenaren in deze
onzekere tijden zo extra helpen
bij het verduurzamen van hun
woning. ,,Een goed geïsoleerde
woning is de basis voor aardgasvrij wonen”, aldus Milieu Centraal. ,,Isoleren leidt tot forse
energiebesparing en daarmee
tot klimaatwinst. Goede isolatie
is een voorwaarde voor het toepassen van elektrische warmtepompen en warmtenetten met
lage temperatuur.”
Bij oudere huizen ontbreekt
vaak gevel- en vloerisolatie. Dakisolatie komt vaak voor, maar de
isolatiewaarde is meestal matig.
Veel ramen hebben het matig
isolerende dubbel glas, maar
geen
hoogrendementsglas
(HR++ glas). De subsidie is bedoeld voor eigenaren die zelf in
hun huis wonen. Ze kunnen subsidie aanvragen als ze twee of
meer isolatiemaatregelen nemen. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn
onder meer isolatie van dak, gevel, vloer en hoogrendementsglas.
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