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Huiskamer
Eind 2019 heeft Plaatselijk Belang
samen met Dorpshuis de
Trefkoel, Stichting Impuls en een
aantal vrijwilligers het initiatief
genomen om een huiskamer voor
Gasselte en Kostvlies op te
zetten. In de huiskamers staat
ontmoeting van dorpsbewoners
met elkaar centraal. Samen
gezellig een kopje koffie drinken,
even het huis uit en onder de
mensen zijn. Het zijn
inloopmiddagen, dus iedereen is
welkom. Vanaf de start was de
huiskamer een groot succes.
Voor de eerste helft van 2020
was een leuk en gevarieerd
programma samengesteld.
Helaas gooide corona roet in het
eten. In september hopen wij dat
de huiskamer weer in het
dorpshuis kan starten.
Rotonde
Al enige tijd is Plaatselijk Belang
met de gemeente en provincie in
gesprek om de rotonde bij
Gasselte en daarmee één van de
entrees van het dorp, een mooier
aanzien te geven. Voordat hier
concreet stappen in gezet
kunnen worden, moeten de
werkzaamheden voor de
windmolens in het
Mondengebied afgerond zijn. Het
transport hiervoor gaat namelijk
over de rotonde. Zodra dit kan
zullen we een werkgroep
oprichten om een ontwerp voor
de rotonde te maken. Wij zoeken
nog vrijwilligers voor deze
werkgroep.

Duurzame energie
Tijdens een goed bezochte
bijeenkomst in Dorpshuis de
Trefkoel op 28 februari hebben
een vijftigtal inwoners zich door
wethouder Lambert van de
gemeente en de
Energiewerkplaats Drenthe laten
informeren over duurzame
energie. Aan het eind van de
avond heeft een groep
enthousiaste inwoners zich
gemeld om te onderzoeken hoe
het vraagstuk van duurzame
energieoplossingen voor Gasselte
en Kostvlies opgepakt kan
worden.

Basisschool de Dobbe een project
nestkastjes opgestart. Ook
buurten in Gasselte kunnen een
initiatief oppakken.

Biodiversiteit
Om de grote biodiversiteit in
onze gemeente te behouden
stimuleert de gemeente allerlei
initiatieven vanuit de dorpen op
dit vlak. Te denken valt aan
nestkasten, bloemrijke bermen
zoals op de Henricuslaan,
akkerranden en andere op
biodiversiteit gerichte
maatregelen.

Inmiddels zijn de eerste
aansluitingen opgeleverd. Helaas
zijn er ook enkele problemen.
Hier wordt hard aan gewerkt en
hopelijk zijn deze snel opgelost.

Plaatselijk Belang is in overleg
met de gemeente aan het kijken
of er bij de entrees van het dorp
iets gedaan kan worden met
bloemrijke bermen en daarnaast
wordt in het najaar met

Glasvezel
De afgelopen jaren heeft
Plaatselijk Belang met vele
vrijwilligers zich ingezet voor
realisatie van glasvezel in
Gasselte en Noordoost Drenthe.
Een mooi staaltje noaberschap!

Speeltuin Vicarislaan
De gemeente heeft één
speeltoestel in het speeltuintje
aan de Vicarislaan afgekeurd.
Plaatselijk Belang heeft een
subsidieaanvraag in
voorbereiding om een nieuw
speeltoestel aan te schaffen.
Laadpalen
Bij de parkeerplaats bij het
dorpshuis komen twee laadpalen
om elektrische auto’s te laden.
De verwachting is dat de palen
dit jaar worden aangelegd.
Wegversmalling Julianalaan
Op de Julianalaan heeft een tijd
geleden een proefopstelling van
een wegversmalling gestaan. De

Nieuwsbrief augustus 2020
Plaatselijk Belang
Gasselte-Kostvlies
gemeente heeft toegezegd de
definitieve wegversmalling dit
najaar aan te leggen.
Verbetering mobiel bereik
De verbetering van de mobiele
bereikbaarheid in en rondom
Gasselte heeft Plaatselijk Belang,
op verzoek van vele inwoners, de
laatste jaren aangekaart bij de
gemeente. In maart 2020 is in de
Schakel het voornemen van KPN
voor het plaatsen van een
telecommast nabij de
parkeerplaats van v.v. G.K.C.
aangekondigd. Op 30 juni is door
KPN en het Antennebureau een
informatiebijeenkomst gehouden
in het dorpshuis. De verwachting
is dat de vergunningprocedure
binnenkort wordt opgestart.
75 jaar bevrijding Gasselte
Op donderdag 9 april was het de
bedoeling om 75 jaar bevrijding
van Gasselte te vieren met tal
van activiteiten nabij de
muziekkoepel. Dit kon helaas
vanwege corona niet doorgaan.
Er moet nog bepaald worden of
en wanneer de viering alsnog kan
worden georganiseerd.

AED
In januari hebben 15 inwoners de
jaarlijkse herhalingscursus AED
gevolgd. Bij een vermoeden van
een hartstilstand worden deze
vrijwilligers door de meldkamer
opgeroepen om zo spoedig
mogelijk met de AED naar de
locatie te gaan om indien nodig
te reanimeren, te beademen en
de AED in te zetten.
Dorpsplein Gasselte

Op zaterdag 22 juni 2019 is het
nieuwe dorpsplein Gasselte in
gebruik genomen. Een fraai
groen dorpsplein dat veilig voor
de gebruikers van school en het
dorpshuis is te gebruiken. Het
Dorpshuis en Plaatselijk Belang
hebben zich gezamenlijk ingezet
voor de realisatie van dit project,
welke tot stand is gekomen door
vele subsidies en
zelfwerkzaamheid. Wij zijn er
trots op.
Jaarvergadering
De jaarvergadering die
normaliter in mei wordt
gehouden is vanwege corona
uitgesteld. De jaarvergadering
wordt gehouden op woensdag 9
september 2020 om 20.00 uur in
het dorpshuis. Indien u nog geen
lid bent, kunt u zich als lid

aanmelden en bent u van harte
welkom bij de jaarvergadering.
Voor slechts 4 euro per jaar bent
u lid en helpt u Plaatselijk Belang
met het behartigen van de
belangen van inwoners van
Gasselte en Kostvlies.
Kijk binnenkort ook eens op onze
nieuwe website www.gasseltekostvlies.nl of stuur een
vriendschapsverzoek op
Facebook.
E-mail: plaatselijkbelang@gasselte-kostvlies.nl
Lid worden, deelnemen aan een
werkgroep of een goed idee,
neem contact met ons op.

