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JAARVERSLAG 2017 
 
Het  bestuur had in 2017 vijf reguliere vergaderingen. De contactambtenaar kern- en buurtgericht 
werken van de Gemeente Aa en Hunze (de heer H.J. Vos) was bij twee vergaderingen aanwezig. Bij 1 
vergadering was de BOKD aanwezig in verband met de op te stellen dorpsvisie en bij een overleg was 
Impuls aanwezig in verband met de eventuele verplaatsing van de de Jeugd Ontmoetings- en 
activiteiten Plek (JOAP).  
 
Bij de volgende onderwerpen was Plaatselijk Belang in het verslagjaar betrokken: 

- Het dorpenoverleg van de gemeente Aa en Hunze is zoveel mogelijk door een afvaardiging 
van  het bestuur bezocht. 

- Het actief volgen (diverse vergaderingen bezocht) van de ontwikkelingen over de aanleg van    
glasvezel in Gasselte eo met Verbindt Drenthe, het organiseren van een informatieavond met 
Verbindt Drenthe over glasvezel in het dorpshuis, het samenstellen van een werkgroep 
glasvezel en het opstarten van de vraagbundeling naar de behoefte aan glasvezel in het dorp. 

- Het actualiseren van de website en Facebook pagina van Plaatselijk Belang Gasselte-
Kostvlies.  

- Overleg met de gemeente over en aanpak van de nieuwe verkeerssituatie aan de Julianalaan. 
- Proef van de provincie op de rotonde met wilde bloemen is volgens Plaatselijk Belang 

mislukt.  
- De gemeente heeft de bomenkap aan de Henricuslaan uitgevoerd. 
- Overleg met Impuls, de jeugd uit het dorp en de ouders over het verplaatsen van de JOAP en 

een eventueel alternatieve locatie. 
- Nogmaals in overleg met de Gemeente om de straten op de Hoefslag  te fatsoeneren. 
- Verzoek bij gemeente om providers een extra GSM mast te laten plaatsen voor een beter 

mobiel telefonie bereik. 
- Afstemming met gemeente over noodzaak van glas-/kledingcontainer in het dorp en de 

mogelijke nieuwe locatie in verband met de verwachte verkoop van de locatie voormalig 
supermarkt Attent.  

- Diverse bijeenkomsten over de bomenkap op het “Gasselterveld”. 
- Het in samenwerking met de stichting Dorpshuis Ons Verenigingsgebouw invulling geven aan 

de voorbereiding van de nieuwe terreininrichting bij het Dorpshuis, diverse overleggen met 
gemeente, gebruikers, het aanvragen van financiering bij gemeente/provincie (Vitaal 
Platteland), het organiseren van een inloopavond voor het dorp, het samenstellen van een 
werkgroep dorps-/schoolplein, werkgroep parkeren, werkgroep 
openluchttheater/schaapskooi en een werkgroep wandelroute, inschakelen van een 
landschapsarchitect. 

- Concretiseren dorpsvisie, samenstellen werkgroep, overleg met BOKD/studenten Van Hall 
instituut en opstellen dorpsenquete, uitvoeren van de enquete in november/december. 



- AED bijdrage en de herhalingscursus voor vrijwilligers is gefaciliteerd. 
 
De vereniging had 343 leden aan het eind van het jaar 2017.  
Eind 2016 had de vereniging 325 leden. 
 
Het bestuur bestond in het verslag jaar uit: 
Erik Wilms  voorzitter 
Carlo Hadderingh secretaris 
Ester  Vroom  penningmeester 
Tinus Tammenga lid 
Arjan Luis  lid 


