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Al geruime tijd zijn Plaatselijk Belang 
Gasselte-Kostvlies en Stichting 
Dorpshuis, samen met Stichting 
Welzijn en enkele jongeren, bezig 
met een initiatief om een Jongeren 
Ontmoeting en Activiteiten Plaats 
(JOAP) te realiseren. Het idee is om 
de JOAP een plek te geven op het 
grasveld naast het dorpshuis. 
 
In overleg met de jeugd is gekozen 
voor een pannakooi (voetbalveldje) 
en een klein afdakje om te kunnen 
schuilen bij slecht weer. Panna 
voetbal is een vorm van straat-
voetbal op een klein veldje waarbij 
één tegen één tot vijf tegen vijf, maar 
bij voorkeur twee tegen twee 
spelers, door middel van voetbal 
trucs proberen de tegenstander af te 
troeven. Een groot verschil met het 
echte voetbalspel is dat de bal niet 
uit kan gaan of achter kan raken. 

Jongeren Ontmoeting en Activiteiten Plaats 

Elke week worden 300 
Nederlanders buiten het 
ziekenhuis getroffen door 
een circulatiestilstand van 
het hart. Op dit moment 
overleeft maar 5 tot 10 
procent van deze slacht-
offers. Snelle alarmering, 
reanimatie en defibrillatie 
binnen 6 minuten geeft 
slachtoffers betere 
overlevingskansen en dus 
weer een toekomst. 
 
In Drenthe lopen vele 
honderden AED-bedieners 
rond. Er is echter één 
probleem: vrijwel niemand 
kent ze of weet waar zich 
een AED bevindt. De 
Vereniging Hartveilig 
Drenthe maakt zich sterk 
voor het instellen van 

Actieve AED in Gasselte 

Snelle alarmering, rea-
nimatie en defibrillatie 
binnen 6 minuten geeft 
slachtoffers betere 
overlevingskansen. 
 

 

  

Op 13 september is in het dorpshuis 
een informatieavond gehouden over 
de JOAP. Hoewel enkele bewoners 
bezorgd waren over mogelijke 
overlast van de jeugd, stond het 
overgrote merendeel van de 
aanwezigen positief tegenover het 
plan. Als de gemeente toestemming 
verleent voor de aanleg, dan zal 
Plaatselijk Belang daarom verder 
gaan met de realisatie van de 
pannakooi en het afdakje.  
 
Op verzoek van de omwonenden 
zullen er - in overleg met de 
gemeente, Stichting Welzijn en de 
wijkagent - goede schriftelijke 
afspraken worden vastgelegd over 
de omgang met eventuele overlast. 
Als blijkt dat de JOAP daadwerkelijk 
structurele overlast veroorzaakt dan 
zullen we niet aarzelen om de JOAP 
weer te verwijderen. 

Diverse sponsoren ondersteunen het 
plan: het Oranjefonds, het Rabobank 
Coöperatiefonds, de gemeente Aa 
en Hunze en Woningstichting De 
Volmacht. Met deze bijdragen 
kunnen de kosten van de realisatie 
van de JOAP geheel gedekt worden. 
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen 
over de JOAP? Aarzelt u dan niet 
om contact op te nemen met één 
van de bestuursleden (zie achter-
pagina). 

  

actieve AED’s in Drenthe. 
Actief houdt in dat de 
locaties van de AED’s en 
de bedieners zijn 
aangemeld bij de AED 
Locator. Bij een melding 
stuurt de meldkamer een 
ambulance en hulp-
verlening op weg en roept 
tegelijk 10 AED-bedieners 
op die in de buurt van de 
AED wonen. Het doel is 
om de reanimatie binnen 6 
minuten te starten. 
 
Plaatselijk Belang wil in 
samenwerking met de 
EHBO vereniging ook in 
Gasselte een Actieve AED 
groep oprichten. Hebt u al 
een opleiding reanimatie/ 
AED-bediener gevolgd of 
wilt u een opleiding 

hiervoor volgen (twee 
avonden), en bent u bereid 
om als hulpverlener deel 
te nemen aan de Actieve 
AED groep? Meldt u zich 
dan aan bij één van de 
bestuursleden van 
Plaatselijk Belang (zie 
achterpagina) of bij de 
EHBO vereniging (Ida de 
Vries, 564484). Bij 
voldoende belangstelling 
zal er een voorlichtings-
avond georganiseerd 
worden.  
 
De EHBO vereniging 
verzorgt de opleiding 
reanimatie/AED-bediener, 
Plaatselijk Belang neemt 
de kosten van dit initiatief 
voor haar rekening. 

De pannakooi 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al jaren geleden heeft de 
ANBO gevraagd om een 
goede aansluiting van het 
Brummelpad op het 
Grotenend. Hoewel de 
gemeente positief stond 
tegenover het plan, 
ontbrak het lange tijd aan 
de benodigde financiën.  

Gasselte beschikt alweer 
een hele tijd over een 
prachtig OV-knooppunt 
aan de N34. Tijdens de 
aanleg bleek al snel dat 
de bereikbaarheid van het 
knooppunt sterk te 
wensen overliet en dat dit 
punt ook weinig aandacht 
had bij de gemeente. 
 

Bereikbaarheid OV-knooppunt 

Aansluiting Brummelpad op Grotenend 

Openbare basisschool De 
Dobbe beschikt sinds april 
2010 over het Drents 
verkeersveiligheidslabel. 
Om de omgeving van de 
school nog veiliger te 
maken voor de school-
gaande kinderen heeft de 

Fietspad langs Achter de Brinken 
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De verlichting liet langer 
op zich wachten, maar nu 
is het fiets/voetpad ook 
voorzien van lantaarn-
palen. De verlichting is in 
principe gedimd, maar 
gaat door middel van een 
drukknop bepaalde tijd op 
volle sterkte branden. 

Plaatselijk Belang heeft 
zich sterk gemaakt voor 
een goede en sociaal 
veilige bereikbaarheid van 
het knooppunt. Dit 
resulteerde al snel in een 
halfverhard fiets/voetpad 
in de richting van het 
knooppunt vanaf het 
Lutkenend. 

Plaatselijk Belang heeft 
het idee echter regelmatig 
op de agenda gezet in het 
reguliere overleg met de 
gemeente. Na jaren 
wachten is het nu dan zo 
ver, de gemeente start 
binnenkort met de aanleg 
van een halfverhard pad 

naast de huidige 
keienweg. Wij hopen dat 
dit zal leiden tot een 
toenemend gebruik van 
het Brummelpad, zodat 
fietsers de gevaarlijke 
Gieterweg eenvoudig 
kunnen mijden. 

school de wens geuit voor 
een fietspad langs Achter 
de Brinken. Plaatselijk 
Belang ondersteunt dit 
initiatief van harte. De 
gemeente heeft inmiddels 
toegezegd dat een half-
verhard fiets/voetpad van 

de Borgerweg naar de 
school op korte termijn 
gerealiseerd kan worden. 
In een later stadium zal 
het fiets/voetpad worden 
doorgetrokken naar 
Hoogte der Heide. 

Wat doet Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies? 

De Vereniging Plaatselijk Belang 
Gasselte-Kostvlies is opgericht om 
de belangen van 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 beleids-
vorming en hen te informeren over 
gemeentelijke activiteiten. Op deze 
wijze tracht het gemeentebestuur te 
voorkomen dat door de gemeen-

telijke 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.  
 
Plaatselijk Belang heeft geen 
politieke voorkeur, maar heeft wel 
regelmatig contact met de lokale 
politieke partijen om ook aan de 

politiek duidelijk te maken wat er in 
Gasselte en Kostvlies leeft.  
 
Enkele voorbeelden van initiatieven 
die Plaatselijk Belang heeft 
gerealiseerd of wil gaan realiseren 
vindt u hierboven. Een ander 
initiatief is de realisatie vorig jaar van 
het speeltuintje aan de Schulte 
Alinghlaan/Vicarislaan. Tevens geeft 
Plaatselijk Belang financiële steun 
aan activiteiten zoals bijvoorbeeld 
het dorpsontbijt, het dobbedansen 
en het herstel van het dak van de 
kerk. 
 


