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Al vele jaren wordt er door omwonenden van het 

kruispunt Kerkstraat – Achter de Brinken geklaagd 

over de verkeersonveilige situatie op dat punt. De 

aansluiting van het fietspad langs de Borgerweg 

op de Kerkstraat is erg onlogisch en levert vaak 

gevaarlijke situaties op. 

 

Omdat het wegdek nog relatief nieuw is heeft de 

gemeente tot nu toe geen prioriteit willen geven 

aan wijziging van de situatie. Na lang aandringen 

van onder andere Plaatselijk Belang heeft de 

gemeente echter toch besloten om het kruispunt 

aan te pakken. 

 

Voor de zomervakantie zal de rijbaan van Achter 

de Brinken (tussen Kerkstraat en Olde Hof) 

herbestraat worden. Direct na de bouwvak wordt 

dan het kruispunt aangepakt. Het kruispunt wordt 

verhoogd aangelegd, de rijbaan aan het begin van 

de Kerkstraat wordt verbreed en de ligging van 

het fietspad wordt gewijzigd. 

 

Kruispunt Kerkstraat – 
Achter de Brinken 

Nieuw bestemmingsplan 
Gasselte 

In 2008 wordt het bestemmingsplan Gasselte door 

de gemeente Aa en Hunze geactualiseerd. In het 

bestemmingsplan wordt aangegeven waarvoor 

gronden en gebouwen mogen worden gebruikt.  

Het bestemmingsplan geeft bijvoorbeeld aan waar 

gebouwd mag worden (woningen of bedrijfs-

panden),  welke gronden bestemd zijn voor 

agrarisch gebruik, recreatiedoeleinden, bos, 

natuurontwikkeling, wegen enzovoort.  
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Begin juni heeft Plaatselijk Belang een oriënterend 

gesprek met de verantwoordelijke wethouder over 

de procedure voor de vaststelling van het 

bestemmingsplan.  

 

Uiteraard zullen wij erop aandringen dat er in de 

procedure voldoende ruimte wordt vrijgemaakt 

voor overleg en inspraak met alle inwoners door 

middel van één of meer inspraakbijeenkomsten in 

het dorp. 
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Binnenkort begint de provincie Drenthe met de 

afrondende werkzaamheden aan de N34. Bij 

Gasselte moet de tijdelijke rotonde in de N34 

worden verwijderd en moeten de Bosweg en de 

Ingenieur van Veelenweg definitief worden 

aangesloten op de N34. De werkzaamheden 

starten vanaf 19 mei en duren ongeveer acht 

weken. 

 

Het verwijderen van de tijdelijke rotonde betekent 

dat het verkeer vanaf de Bosweg (waaronder het 

vrachtverkeer van de zandwinning) de N34 in die 

periode alleen nog richting Borger op kan rijden. 

Verkeer richting Gieten/Groningen moet bij Borger 

op de rotonde omdraaien en weer richting 

Gasselte rijden.  

Werkzaamheden N34 

De vereniging Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies 

is opgericht om de belangen van de inwoners van 

Gasselte en Kostvlies te behartigen. 

 

Plaatselijk Belang heeft regelmatig contact met de 

gemeente over onderwerpen die in Gasselte en 

Kostvlies leven. De gemeente heeft als doelstelling 

om via de contacten met Plaatselijk Belang de 

inwoners van Gasselte en Kostvlies te betrekken bij 

de beleidsvorming en hen te informeren over 

gemeentelijke activiteiten. Op deze wijze tracht 

het gemeentebestuur te voorkomen dat door de 

gemeentelijke herindeling de afstand met de 

burgers te groot wordt.  

 

Omdat het merendeel van de inwoners lid is van 

Plaatselijk Belang ziet de gemeente de vereniging 

als een serieus aanspreekpunt. Daarom is het 

belangrijk dat het bestuur goed op de hoogte is 

van onderwerpen die u bezig houden, u kunt 

daarvoor altijd contact opnemen met één van de 

bestuursleden (Henk Heijerman, Erik Wilms, Esther 

Venema, Klaas de Vries en Rein van Boven).  

 

Wat doet Plaatselijk Belang? 

Jaarvergadering 

Plaatselijk Belang 
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Hierdoor bestaat het gevaar dat vrachtverkeer 

de sluiproute via het Lutkenend zal nemen. De 

provincie heeft toegezegd dat de politie streng 

zal handhaven en direct zal optreden bij 

overtredingen. 

 

Gedurende één week zal de aansluiting van de 

Ingenieur van Veelenweg op de N34 volledig 

afgesloten zijn. Verkeer voor de N34 moet dan 

eerst naar Borger of via de Gieterweg naar 

Gieten rijden.  

 

Net als in de vorige afsluitingsperiode van de 

N34 zal de politie streng handhaven op de 

wegen tussen Borger en Gieten. 
 

Plaatselijk Belang heeft geen politieke voorkeur, 

maar heeft wel regelmatig contact met de 

lokale politieke partijen om ook aan hen 

duidelijk te maken wat er in Gasselte en 

Kostvlies leeft. Daarnaast is er regelmatig 

overleg met de andere verenigingen voor 

dorpsbelangen in de gemeente Aa en Hunze. 

 

Uitbreiding van het ledenaantal zal de positie 

van de inwoners nog verder versterken. Bent u 

nog geen lid? Voor slechts 4 euro per jaar kunt 

u ons steunen in onze werkzaamheden.  

 

Om lid te worden kunt u contact opnemen met 

het secretariaat. U kunt ook langskomen op 

onze jaarvergadering in het Dorpshuis De 

Trefkoel en daar lid worden. 

 


