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JAARVERSLAG 2019
Het bestuur had in 2019 vier reguliere vergaderingen. De contactambtenaar kern- en buurtgericht
werken van de Gemeente Aa en Hunze mevrouw R. Rademaker was bij 1 vergadering aanwezig. Bij 1
vergadering was ook de wethouder aanwezig.
Bij de volgende onderwerpen was Plaatselijk Belang in het verslagjaar betrokken:
- Er zijn diverse werkgroepen in het dorp actief, Dorpsplein Gasselte en Toekomstvisie
Gasselte-Kostvlies. De werkgroep glasvezel is opgeheven.
- Het dorpenoverleg van de gemeente Aa en Hunze is zoveel mogelijk door een afvaardiging
van het bestuur bezocht.
- Het project Dorpsplein is afgerond en we zijn er trots op. De opening van het Dorpsplein op
22 juni 2019 was een fantastisch feest! Begin december is er een laatste overleg geweest
met de gemeente en dorpshuis. De verantwoordelijkheid is overgedragen aan het
Dorpshuisbestuur.
- De verkeersveiligheid: Dorpsstraat- De Brinken: deze straten zijn een 30 km.-zone geworden.
- Verkeer remmende maatregel in de Julianalaan. De proefopstelling met een ‘sluis’ heeft ruim
een jaar geleden plaatsgevonden. De definitieve opstelling zal ter hoogte van de boerderij
van de fam. Tammenga komen. De gemeente is nu aan zet.
- De gemeente gaat een laadpaal voor elektrische auto’s met 2 aansluitingen bij het Dorpshuis
realiseren. Wanneer is nog niet duidelijk.
- Er is controle geweest van de speeltuin bij de Vicarislaan. 1 Toestel is afgekeurd. Er komt een
nieuw speeltoestel. Er zal een subsidieaanvraag worden opgesteld en de gemeente draagt
bij.
- Het opstarten van de Sociale Huiskamer in samenwerking met het dorpshuis en Impuls in het
dorpshuis is een groot succes geworden! Hier gaan we zeker mee door.
- KPN-mast voor beter mobiel bereik bij GKC is nog niet gerealiseerd. Het erfpachtrecht van
GKC moet naar de gemeente en dit duurde langer dan we verwachtten.
- Realisatie van glasvezel in Gasselte-Kostvlies is een feit!! We hebben het minimaal aantal
aansluitingen gerealiseerd. Geprobeerd wordt om begin 2020 alle aansluitingen afgerond te
hebben. Plaatselijk Belang heeft € 1.940 ontvangen van Glasvezel Buiten af, € 5,-/aansluiting.
- De rotonde bij de binnenkomst van ons dorp blijft ons bezighouden. Via de Provincie hebben
we bericht ontvangen, dat het verkeer voor de totstandkoming van het Windpark de
Veenkoloniën, ook via onze rotonde gaat plaatsvinden. Herinrichting is nog niet aan de orde.
Wel willen we graag ideeën ontwikkelen voor de rotonde, die we kunnen overleggen met de
Provincie.
- De brievenbus op de hoek Dorpsstraat/Olde Hof staat daar op een onveilige plek. Er is geen
parkeergelegenheid, en de mensen, die er gebruik van maken, hinderen het verkeer. Een
stukje verderop, in de buurt van de parkeerhavens aan de Olde Hof lijkt ons een goede plek.
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Duurzame energie in Gasselte. Wat kan er en wat willen we als dorp? Afstemming met
gemeente en natuur en milieufederatie Drenthe heeft plaatsgevonden en krijgt een vervolg
in 2020. We willen een informatieavond gaan houden over dit onderwerp en van daaruit kan
er misschien een werkgroep in het leven worden geroepen.
Verbreding van de N34. Inmiddels zijn er al een aantal bijeenkomsten geweest, waarbij de
klankbordgroep aanwezig was. De rotonde bij Gieten is een van de speerpunten. Het vervolg
laat nog op zich wachten.
Biodiversiteit en eikenprocessierups. Urgentie bij de bestrijding van de rups! Er worden door
de gemeente nestkastjes verstrekt. O.a. buurtvereniging Julianalaan/Kamplaan hebben 55
vogelkastjes gemaakt en opgehangen. De gemeente zet in op Biodiversiteit. Het is de
bedoeling dat er meer bloemenperkjes gerealiseerd gaan worden.
Hierdoor zal de insectenstand vergroot worden, wat zorgt voor vermindering van de rups.
Door meer mezen vermindert de groei van het aantal rupsen. Binnen Plaatselijk Belang is het
idee geopperd, om nestkastjes te gaan bouwen samen met de kinderen van de basisschool.
De contributie-inning vindt steeds vaker plaats via een automatische betaling. Voor de leden,
die dat niet willen, om wat voor reden dan ook, halen we de contributie aan huis op.
We willen een nieuwsbrief verspreiden door ons dorp en de website nieuw leven inblazen.

De vereniging had 336 leden aan het eind van het jaar 2019.
Eind 2018 had de vereniging 333 leden.
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