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Jaarverslag 2020/2021 
 
Het  bestuur had in 2020 vier reguliere vergaderingen. De contactambtenaar kern- en 
buurtgericht werken van de Gemeente Aa en Hunze mevrouw R. Rademaker was bij 3 
vergadering aanwezig. Bij 1 vergadering was ook wethouder H. Heijerman aanwezig.  
 
Bij de volgende onderwerpen was Plaatselijk Belang in het verslagjaar betrokken: 
- Er zijn diverse werkgroepen in het dorp actief: Werkgroep Duurzame energie, 

werkgroep verfraaiing entree dorp en werkgroep ‘Van wel bi’j der iene?’ Gasselters aan 
het woord. De werkgroep Dorpsplein is opgeheven. 

- Werkgroep Duurzame energie in Gasselte is ontstaan naar aanleiding van de 
informatie-avond in februari 2020. Er zijn in 2021 twee enquetes huis-aan-huis 
gehouden. Hieruit volgt geen eenduidig beeld. De werkgroep legt in ieder geval de 
focus op vermindering van energieverbruik door te isoleren (bronaanpak). Door de 
inzet van warmtescans wordt duidelijk waar maatregelen effectief kunnen worden 
toegepast. Ook is het idee om een deelauto te realiseren.  

- De rotonde en entree van ons dorp willen we graag verfraaien. De 
windmolentransporten zijn gereed. Met de provincie is afstemming over de 
uitgangspunten voor de nieuwe invulling van de rotonde en volgt binnenkort een 
overleg over het concept-ontwerp. Deze is opgesteld door de werkgroep. Ook is een 
idee om een welkomstbord te maken als je het dorp inrijdt. Hierop staat informatie 
over activiteiten in het dorp. Ook hiervan is een concept-ontwerp gemaakt. 

- Plaatselijk Belang heeft Jan Germs benaderd of hij verschillende Gasselters wil 
interviewen. Doel is dat inwoners op een leuke manier meer te weten komen over 
andere inwoners, de historie en er nieuwe contacten kunnen worden gelegd. De 
werktitel is: Van wel bi’j der iene?’ Gasselters aan het woord. Er is een proef gedaan die 
succesvol is verlopen. Dit najaar willen we de eerste interviews gaan houden en op 
onze website en facebook plaatsen. Deze activiteit is mede mogelijk door de provincie 
Drenthe middels een bijdrage Frisse Start.  

- Verkeer remmende maatregel in de Julianalaan. Na de proefopstelling met een ‘sluis’ 
is de definitieve opstelling ter hoogte van de boerderij van de fam. Tammenga 
gerealiseerd in het voorjaar van 2021. Er zijn plantenbakken geplaatst waar PBGK 
plantjes in heeft gezet. De buurtvereniging verzorgt de planten. 

- De gemeente is voornemens ter bevordering van de verkeersveiligheid verkeer 
remmende maatregelen uit te voeren aan de Borgerweg bij camping De Berken en bij 
de komgrens.  

- De gemeente is voornemens het Lutkenend, een van de oudste straten van het dorp, 
her in te richten met gebakken klinkers in plaats van asfalt.   

- Populieren nabij Schulte Alinghlaan/J. Hilbinglaan. Er is in 2020 een enquete 
gehouden onder direct omwonenden over de populieren en de eventuele ervaring 
van overlast. Uit de enquete is gebleken dat circa de helft van de ingevulde enquetes 
overlast ervaart en de andere helft niet. De gemeente heeft in het kader van 
bomenonderhoud de bomen geïnventariseerd. Alhoewel de bomen groot zijn, zijn 
deze nog in goede conditie. 

- Een onderzoeksbureau heeft de woonvisie van Aa en Hunze in kaart gebracht. 
Plaatselijk Belang heeft aan diverse sessies deelgenomen. Met name ingebracht dat er 
behoefte is aan starterswoningen. De woonvisie moet vertaald worden in een 
uitvoeringsprogramma.  

- Ontwikkelingen Nije Hemelriek/Gasselterveld; Plaatselijk Belang heeft in september 
2020 een brief over de overlast ed gestuurd aan Staatsbosbeheer, gemeente en 
provincie. De brief is positief ontvangen en er hebben enkele gesprekken plaats 
gevonden met SBB. SBB, provincie en gemeente hebben eind 2020 de handen ineen 
geslagen en samenwerkingsafspraken gemaakt ten aanzien van organisatie, 
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financiering en doelstelling (betaald parkeren, nieuw paviljoen, uitbreiding 
parkeergelegenheid, sanitair, etc).  

- Ontwikkelingen voormalig motel Gasselterveld, hotel Resort de Hondsrug bij afslag 
N34. De initiatiefnemer heeft een plan ontwikkeld voor een hotel met circa 70 
vakantiewoningen. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in 
maart 2021 hebben inwoners  hun zorgen geuit over de omvang van het plan en de 
effecten op de omgeving bij Plaatselijk Belang. Er zijn zowel voor- als tegenstanders 
voor het plan. Plaatselijk Belang is hierin neutraal en neemt geen standpunt hierover 
in. Een ieder kan zijn of haar zienswijze indienen bij de gemeente. Plaatselijk Belang 
heeft de gemeente geattendeerd op de zorgen bij de inwoners en ondersteuning bij 
bijv. een informatiebijeenkomst. Gezien de lopende procedures is dit niet gedaan. 
Diverse inwoners hebben een handtekeningenactie gehouden en hebben zienswijzen 
ingediend. De gemeenteraad heeft in juni ingestemd met de plannen. Enkele 
inwoners hebben beroep aangetekend bij de Raad van State.   

- De gemeente heeft in de zomer van 2021 een laadpaal voor elektrische auto’s met 2 
aansluitingen bij het Dorpshuis gerealiseerd.  

- Er is controle geweest van de speeltuin bij de Vicarislaan. 1 Toestel is afgekeurd. Er is in 
de zomer van 2021 een nieuw speeltoestel geplaatst.  De kinderen van de O.B.S. de 
Dobbe hebben het speeltoestel uitgekozen. We hebben subsidie aangevraagd en 
ontvangen van Postcode Loterij Buurtfonds en de gemeente heeft bijgedragen. Ook is 
met dank aan de gemeente een nieuw zitbank geplaatst. De plaatsing is in 
zelfwerkzaamheid door Plaatselijk Belang i.s.m. de gemeente uitgevoerd.  

- De Sociale Huiskamer in samenwerking met het dorpshuis, Impuls, Roelof en Marjan 
en vele vrijwilligers in het dorpshuis is een groot succes en is na de gedwongen pauze 
als gevolg van de coronamaatregelen weer gestart. 

- De realisatie van een KPN-mast voor beter mobiel bereik bij GKC is nog niet 
gerealiseerd. Er heeft een informatieavond door KPN en het Antennebureau 
plaatsgevonden in juni 2020. De vergunning is door de gemeente verleend in 
augustus 2020. Hierop hebben enkele omwonenden bezwaar gemaakt. Deze zijn door 
de Bezwarencommissie van de gemeente behandeld en ongegrond verklaard. 
Inmiddels is de vergunning onherroepelijk en verwacht KPN in kwartaal 1 of 2 van 2022 
de mast te plaatsen.   

- 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 Dorpsstraat 
lijkt ons een goede plek. 

- (gedeeltelijke) Verbreding van de N34. De voorbereiding op de MER-procedure loopt. 
Er worden verschillende varianten beschouwd en inspraakprocedures zullen t.z.t gaan 
lopen. 

- Biodiversiteit en eikenprocessierups. Binnen Plaatselijk Belang is het idee geopperd, 
om nestkastjes te gaan bouwen samen met de kinderen van de basisschool. Vanwege 
corona heeft dit nog niet plaats gevonden. 

- De contributie-inning vindt 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. 

 
De vereniging had 332 leden aan het eind van het jaar 2020.  
Eind 2019 had de vereniging 336 leden. 
 
Het bestuur bestond in het verslag jaar uit: 
Carlo Hadderingh voorzitter    Marc van der Haar lid 
Rona Schuitema secretaris   Harm Moek  lid 
Arjan Luis  penningmeester  Sander Hadderingh lid 
Janet Nieuwenhave lid 


