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Een website voor
uw vereniging?
Wilt u nieuws en informatie
over uw vereniging op internet plaatsen? Wij bieden
u hiervoor gratis de mogelijkheid op onze website
www.gasselte-kostvlies.nl.
Als u ons regelmatig van
nieuws en informatie over
uw vereniging voorziet, dan
verzorgen wij voor u de inrichting van een eigen verenigingspagina.
De website bevat nu al veel
nieuws en links naar bedrijven en instellingen in Gasselte en Kostvlies.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met het
secretariaat.

In deze nieuwsbrief:
Wat doet Plaatselijk Belang?

Wat doet Plaatselijk Belang?
De vereniging Plaatselijk Belang GasselteKostvlies is opgericht om de belangen van
de inwoners van Gasselte en Kostvlies te
behartigen.
Plaatselijk Belang heeft regelmatig contact
met de gemeente over onderwerpen die in
Gasselte en Kostvlies leven.
De gemeente heeft als doelstelling om via
de contacten met Plaatselijk Belang de inwoners van Gasselte en Kostvlies te betrekken bij de beleidsvorming en hen te informeren over gemeentelijke activiteiten.
Op deze wijze tracht het gemeentebestuur
te voorkomen dat door de gemeentelijke
herindeling de afstand met de burgers te
groot wordt.

Omdat het merendeel van de inwoners lid is
van Plaatselijk Belang ziet de gemeente de
vereniging als een goed aanspreekpunt.
Daarom is het belangrijk dat het bestuur
goed op de hoogte is van onderwerpen die
u bezig houden, u kunt daarvoor altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.
Uitbreiding van het ledenaantal zal de positie van de inwoners nog verder versterken.
Plaatselijk Belang heeft geen politieke
voorkeur, maar heeft wel regelmatig contact met de lokale politieke partijen om ook
aan hen duidelijk te maken wat er in
Gasselte en Kostvlies leeft. Daarnaast is er
regelmatig overleg met de andere verenigingen voor dorpsbelangen in de gemeente
Aa en Hunze.

Paasvuur in Gasselte?
Verschillende verenigingen van dorpsbelangen in de gemeente Aa en Hunze praten
momenteel met het gemeentebestuur over
het in stand houden van de paasvuren. Door
allerlei wettelijke en gemeentelijke regels
wordt het bijna onmogelijk om deze eeuwenoude traditie nog in stand te houden.

In Gasselte is het al jaren geleden dat voor
het laatst een paasvuur gebrand heeft. Vindt
u dat deze traditie weer in ere hersteld moet
worden? U kunt uw mening geven via een
internet-enquete op onze website:
www.gasselte-kostvlies.nl

Paasvuur in Gasselte?
Enkele aandachtspunten in
2005…..

Enkele aandachtspunten in 2005…..

Kern met Pit

Uitbreiding dorpshuis
Contributie-inning
Nog geen lid?

In het jaar 2005 is er met de gemeente
veelvuldig contact geweest over het uitbreidingsplan “de Hoefslag”. Uiteindelijk heeft
dit geresulteerd in een aanpassing van het
plan ten gunste van jongeren en starters op
de woningmarkt. Daarnaast is er, samen
met de bewoners van de Kamplaan, met de
gemeente gesproken over de gewenste aanpassingen aan de straat.

Op verzoek van enkele inwoners zijn diverse
onveilige situaties met betrekking tot wegen
en openbare verlichting met de gemeente
besproken en daarna aangepast.
Binnenkort zal het schelpenpaadje tussen de
Etten Hiddingelaan en Achter de Brinken
nog van verlichting worden voorzien. Over
enkele andere onveilige situaties wordt nog
met de gemeente gesproken.
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Kern met Pit
Kern met Pit is een leefbaarheidswedstrijd van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. In dit kader kunnen dorpen projecten
indienen die de leefbaarheid van het dorp vergroten. Als een project
binnen de afgesproken termijn wordt afgerond dan ontvangt het dorp
een geldprijs.
Op aangeven van enkele bewoners van de Kamplaan is als project
gekozen voor het realiseren van een wandelpad langs de straat. Dit
pad vergroot de veiligheid van wandelaars langs de Kamplaan. Na
de veranderingen aan de straat in het begin van dit jaar lijkt dit een
welkome aanvulling. De haalbaarheid van het project zal binnenkort
met de buurtbewoners besproken worden.

Uitbreiding dorpshuis
De zuidgevel van het dorpshuis verkeert al enige tijd in een slechte
staat en moet daarom hoognodig vervangen worden. Het bestuur van
het dorpshuis heeft goede hoop dat de noodzakelijke vervanging van
de gevel gecombineerd kan worden met een uitbreiding van de zaal.
Hierover vinden momenteel constructieve gesprekken plaats met het
gemeentebestuur. Men hoopt binnenkort uitsluitsel te kunnen geven
over het al of niet doorgaan van de uitbreiding.

Contributie-inning 2005
De contributie voor het jaar 2005 is door de ledenvergadering ongewijzigd vastgesteld op € 4,00.
Vorig jaar is gestart met het systeem van automatische incasso. Deze wijze van contributie-inning bespaart veel tijd
en geld voor de vereniging.
Gelukkig hebben veel leden inmiddels gekozen voor dit
systeem, maar een flink aantal leden maakt hiervan nog
geen gebruik. Het bestuur hoopt echter dat deze leden dit
jaar alsnog over willen gaan op automatische incasso.

Als u nog niet heeft gekozen voor automatische incasso,
dan zal de contributie voor het jaar 2005 binnenkort door
de bestuursleden bij u aan huis worden geïnd. Wij zullen u
dan vragen of u wilt kiezen voor automatische incasso.
Indien gewenst kunt u dan een incassomachtiging invullen
en meegeven. Door op de groene kaart uw bankrekeningnummer en handtekening te plaatsen maakt u automatische incasso vanaf het jaar 2006 voor ons mogelijk. Via de
rode kaart kunt u indien nodig altijd de automatische incasso weer beëindigen.

Nog geen lid van Plaatselijk Belang?
In deze nieuwsbrief hebben wij u een indruk gegeven van
het nut en de werkzaamheden van de vereniging Plaatselijk
Belang Gasselte-Kostvlies.
Het merendeel van de inwoners van Gasselte en Kostvlies is
reeds lid van de vereniging. Mede daardoor is Plaatselijk
Belang een serieus aanspreekpunt voor het gemeentebestuur
van Aa en Hunze.

Uitbreiding van het ledenaantal zal onze positie als vertegenwoordiging van de bewoners alleen maar vergroten.
Als u nog geen lid bent dan zullen wij binnenkort bij u
langskomen om te vragen of u lid wilt worden van onze
vereniging. Hebben wij u niet thuis getroffen en wilt u
toch lid worden? Dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het secretariaat.

