
Eind 2003 heeft het gemeentebestuur mede 
op onze aandrang een informatieavond be-
legd. Wethouder Kruit heeft toen de plan-
nen voor “De Hoefslag” ontvouwd en toe-
gelicht. 
 
Januari jongstleden is het bestemmingsplan 
verder in procedure gebracht door het voor-
ontwerp bestemmingsplan voor inspraak 
gedurende vier weken ter inzage te leggen 
op het gemeentehuis. In februari daaropvol-
gend is een inspraakavond door de gemeen-
te belegd in “De Buxus”.   
 
Daar kon een ieder zijn/haar zienswijze en 
opmerkingen naar voren brengen. Vanuit 
onze vereniging hebben wij ook onze 
standpunten kenbaar gemaakt. Deze infor-

matie wordt door de gemeente betrokken 
bij de opstelling van het ontwerp bestem-
mingsplan.  
 
Onze standpunten hadden met name betrek-
king op de invulling van de soorten wonin-
gen, waarbij wij hebben gewezen op de 
noodzaak van woningen voor starters en 
huurders, en tevens op de noodzaak van een 
gefaseerde uitgifte. Ook een openbare toe-
gang over het achterterrein achtten wij be-
langrijk.  
 
Inmiddels hebben wij begrepen dat de ge-
meente de zienswijzen en opmerkingen 
voor het eind van dit jaar wil evalueren en 
dan ook het ontwerp bestemmingsplan naar 
buiten brengt. Wij wachten dit voorlopig af. 
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Vernieuwing openbare verlichting 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij aange-
geven dat de openbare verlichting in 2004 
deels vernieuwd zou worden. 
 
Inmiddels hebben wij van gemeentewege 
begrepen dat er ten gevolge van bezuinigin-
gen een heroverweging heeft plaatsgevon-
den, en dat er minder vernieuwingen zullen 
worden uitgevoerd. 
 

Zoals het er nu naar uitziet zal de verlich-
ting aan de Gieterweg vrijwel zeker ver-
nieuwd worden, voor eventuele overige 
lokaties is de planning op dit moment nog 
onduidelijk. 

 

Nieuwe functie voormalig pand Rabobank 
Wij zijn door de gemeente geïnformeerd 
dat voor dit pand een nieuwe functie moge-
lijk wordt gemaakt. Een particuliere inves-
teerder is voornemens om in dit pand vier 
woonappartementen te realiseren. Eerdaags 
zal een wijziging van de bestemming aan 

de gemeenteraad worden voorgelegd. 
In eerste instantie hebben wij aangegeven 
niet afwijzend te staan tegenover deze in-
vulling. Wellicht dat deze nieuwe functie 
voorziet in een behoefte van de dorpsbewo-
ners. 

In de afgelopen periode 
heeft het bestuur van 
Plaatselijk Belang 
Gasselte - Kostvlies u 
meerdere keren via een 
nieuwsbrief geïnformeerd 
over onderwerpen die in het 
bestuur aan de orde zijn. 
 
Het lijkt ons juist om u via 
deze nieuwsbrief wederom 
te informeren over een 
aantal actuele onderwer-
pen. 
 
Als bestuur vinden wij het 
belangrijk om te weten wat 
er leeft in het dorp. Wij stel-
len het daarom zeer op prijs 
als u ons informeert over de 
onderwerpen die u bezig 
houden.  

Najaar 2004 



Secretariaat: 
Schulte Alinghlaan 18 
9462 SG  Gasselte 
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Door op de groene kaart uw bankrekeningnummer en 
handtekening te plaatsen maakt u automatische incasso 
voor ons mogelijk. Via de rode kaart kunt u indien nodig 
altijd de automatische incasso weer beëindigen.   
 
Bij de inning van de contributie voor het jaar 2004 (dit 
gebeurt in de tweede week van november) kunt u de groe-
ne kaart meegeven. 
 
De inning van de contributie voor het jaar 2005 zal in juni 
2005 plaatsvinden. Wij vertrouwen erop dat u mee wilt 
werken aan de nieuwe vorm van contributie-inning. 

De contributie voor het jaar 2004 is door de ledenvergade-
ring vastgesteld op € 4,00. Binnenkort zal deze - zoals ge-
bruikelijk - bij u aan huis worden geïnd. 
 
Omdat aan deze wijze van inning nogal wat kosten zijn ver-
bonden, heeft het bestuur tijdens de laatste ledenvergade-
ring groen licht gekregen om bij de inning van de contribu-
tie voor het jaar 2005 over te gaan op automatische incasso. 
 
Bij deze nieuwsbrief hebben wij daarom voor de huidige 
leden een aantal formulieren gevoegd waarop u kunt aange-
ven of u wilt deelnemen aan deze wijze van inning.  

Contributie-inning 2004 en 2005 

Telefoon: (0599) 564576 
Fax: (084) 7475839 
E-mail: plaatselijk.belang@gasselte-kostvlies.nl 

Bestuur: 
Henk Heijerman (voorzitter) 

Erik Wilms (secretaris) 
Marjan Hadderingh (penningmeester) 

Klaas de Vries 
Jellie Martens 

Bezoek onze website! 
www.gasselte-kostvlies.nl 

Ook wij doen mee in de vaart der volkeren. Mede op voor-
spraak van leden zijn wij tot de conclusie gekomen dat een 
website een nuttig, noodzakelijk en mooi medium is om in-
formatie uit te wisselen met de inwoners van Gasselte en 
Kostvlies. 
Wij onderkennen tegelijkertijd dat niet iedereen gebruik kan 
en zal maken van deze mogelijkheid. Daarom zal een 
nieuwsbrief noodzakelijk blijven. 

Via het domein http://www.gasselte-kostvlies.nl kunt u de 
eerste opzet van de website bekijken. Aan de verdere in-
vulling van de website zullen wij de komende tijd gaan 
werken. 
 
Als u belangstelling heeft om ons op technisch of redacti-
oneel gebied te ondersteunen bij het uitbouwen en behe-
ren van de website dan horen wij dat graag van u. 

Website voor Gasselte en Kostvlies 

Zoals bekend zijn de bejaardenwoningen aan de Schulte 
Alinghlaan / Joannus Cuperuslaan afgebroken, deze worden vervan-
gen door een appartementencomplex. 
De bouw van de tien appartementen is momenteel in volle gang. De 
woningcorporatie “De Volmacht” verwacht dat de bouw in het voor-
jaar van 2005 is voltooid. 
 
Voor deze nieuwe huisvesting is veel belangstelling. Wij hopen en 
verwachten dat hoofdzakelijk inwoners van ons dorp een nieuwe 
woonplek in dit complex krijgen toegewezen. Dit zal ook een door-
stroming in de bestaande woningvoorraad tot gevolg hebben. 

Grote zaal in het dorp 
Momenteel is een mogelijke uitbreiding van het dorpshuis nog 
steeds onderwerp van gesprek tussen het gemeentebestuur en het 
dagelijks bestuur van het dorpshuis. Wij wachten de berichtgeving 
hierover af. 
In ons periodiek overleg met de gemeente kaarten wij de noodzaak 
van een grote zaal steeds weer aan, daarnaast onderkennen wij ook 
dat voor de realisatie ervan een bijdrage vanuit het dorp noodzake-
lijk zal zijn. 

Ouderenhuisvesting aan de Schulte 
Alinghlaan / Joannus Cuperuslaan 


