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Midden in de Samenleving!

h.a.h. in Borger-Odoorn e.o.

Speciale bijlage over de gemeenteraadsverkiezingen in deze krant
In het hart van deze ‘Week in Week uit’ kunt u een speciale bijlage lezen met
informatie over de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart a.s. worden gehouden.
Op 14 en 15 maart kunt u trouwens ook al uw stem uitbrengen bij 4 stembureaus in BorgerOdoorn.

De Streekboer opent eerste afhaalpunt in
Borger-Odoorn bij De Kaasbank in Borger
Vanaf 3 maart kunnen mensen voor alle boodschappen
rechtstreeks van de boer terecht bij De Kaasbank in Borger.
De Streekboer opent dan het eerste afhaalpunt van De
Streekboer in de gemeente Borger-Odoorn.

In restaurant Het Land van Bartje
Angela Levinga uit 2e Exloërmond is
12,5 jaar zelfstandig werkend kok in Ees

Lees verder op pagina 21.

Belastingaangifte: de
bibliotheek helpt je op weg

Belastingspreekuren in de
gemeente Borger-Odoorn
Voor 1 mei moet bijna iedereen belastingaangifte doen.
Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Daarom helpt de
bibliotheek mensen op weg.
De bibliotheek organiseert belastingspreekuren en daar kunnen
klanten gebruikmaken van een computer en printer. Iedereen
is van harte welkom.
Lees verder op pagina 29.

6-7-13-14 mei a.s.

Grote Muziekfeesten in
Onstwedde

met o.a. Jannes, Ancora,
Mooi Wark en Q Music The Party
Op 6 en 7 en 13 en 14 mei 2022 worden er in Onstwedde 4
grote Muziekfeesten georganiseerd. Plaats van handeling
is de overdekte MuziekArena op het evenemententerrein
in Onstwedde.
Lees verder op pagina 28.

Op 1 september 2009 begon Angela Levinga uit 2e Exloërmond als zelfstandig
werkend kok in het restaurant op vakantiepark Landal Het Land van Bartje in
Ees. Nog altijd werkt ze er met ontzettend veel plezier. Omdat het een heuse
mijlpaal is besloten haar collega’s haar afgelopen maandag in het zonnetje te
zetten.
De 2e Exloërmondse
zag die dag als een
werkdag zoals iedere
andere, maar eenmaal
op haar werkplek te
zijn gekomen raakte ze
compleet overdonderd.
Ze werd meteen
gefeliciteerd, er hingen
slingers in de keuken,
er was een foto met een
felicitatietekst op haar
werkplek bevestigd en er
stond een taart met een
afbeelding van haar in
het midden klaar. “Echt,
dit had ik niet verwacht.
Maar wat ontzettend
mooi dit. Iedereen
hartstikke bedankt”,
sprak Levinga.
Lees verder op
pagina 30.
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verkiezingen.
Daarom vindt
De
gemeente informeert:

op 4 februari om 10.00
uur een openbare zitting plaats van het centraal
stembureau, op het gemeentehuis in Exloo. Daarin
wordt onder meer besloten over de kandidatenlijsten en
aanduidingen van de politieke partijen.

Door weer en wind:
calamiteitenploeg Borger-Odoorn
Vorige week raasden stormen Dudley, Eunice en Franklin over ons land. Ook in Borger-Odoorn richtten zij de nodige schade
aan. Van omgewaaide bomen over de openbare weg tot wateroverlast: onze calamiteitenploeg is dag en nacht in touw geweest om de
meldingen op te lossen.

Meer informatie hierover vindt u op www.borgerodoorn.nl/verkiezingen. Daar leest u de komende
weken ook meer over de verkiezingen, net als in deze
gemeenteberichten in Week in Week uit.
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In totaal kregen we op het gemeentelijk calamiteitennummer in het weekend ongeveer
70 meldingen waar we acuut op moesten reageren. Ook de meldkamer meldde onveilige
situaties. De meldingen die we op vrijdagnacht en zaterdag kregen gingen vooral over
omgewaaide bomen en hinderlijke takken op
de openbare weg. Storm Franklin ging ook
gepaard met veel neerslag. Dat leidde tot een
tiental meldingen van wateroverlast in sloten
en kolken, en rioolproblemen in de gemeente.
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Op dit moment zijn alle ploegen van onze buitendienst in de hele gemeente
aan het werk om de schade te herstellen en op te ruimen. De komende
dagen gebruiken we ook om de meldingen die bij ons Klantcontactcentrum
binnenkomen zo snel mogelijk op te lossen. Op de maandagmiddag na de
storm waren dit al ruim 75 meldingen.
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Dinsdag 1 maart 2022

Het woonvraagstuk vraagt om flexibele en nieuwe oplossingen
Colofon

Dinsdag 1 maart ‘22
Jaargang 50 nummer 9
Week in Week uit verschijnt
elke dinsdag huis-aan-huis in
Borger, Bronneger, Bronnegerveen,
Buinen, Buinerveen, Drouwen,
Drouwenermond, Drouwenerveen,
Ees, Eesergroen, Eeserveen,
Exloërveen, 1e Exloërmond,
2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk,
Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond,
2e Valthermond, Westdorp,
Zandberg, Gieten, Gieterveen,
Gasselte, Gasselternijveen,
Schoonloo.
Elke dinsdag liggen extra
exemplaren Week In Week Uit
op de volgende adressen:
Bakkerij van Veenen, Exloërweg 8, Valthe. Slagerij Drent,
Zuiderdiep 54, 2e Exloërmond.
Hunzebergen,Valtherweg 36,
Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat
50, Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 55a, 7875 AB Exloo. Spar,
Hoofdstraat 49, Exloo. Geerts
Warenhuis, Zuiderhoofdstraat 9,
Exloo. Tankstation, Drentse Poort
1, Nieuw-Buinen. Gemeentehuis
Aa en Hunze, Spiekersteeg 1,
Gieten. Jumbo Abbas, Stationsstraat 37, Gieten. Tourist info,
Hoofdstraat 24 a, 9531 AG Borger.
Bruna, Grote Brink 3, Borger. AH,
Hoofdstraat 35, Borger, Camping
de 7 Heuveltjes, Odoornerstr. 25,
Ees (bak) (alleen in de periode van
1 april t/m 15 oktober), Camping
Het Verlaat, Zuiderdiep 510, Valthermond (alleen in de periode
van 15 maart t/m 15 oktober)
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CDA Borger-Odoorn in week van het wonen
voorgelicht over nieuwe woonvormen
De nieuwe woonvisie moet
nog worden goedgekeurd
in onze gemeente
maar het CDA BorgerOdoorn laat zich graag al
voorlichten over nieuwe
woonvormen. Zo kregen
we een college van een
zeer enthousiaste student
projectontwikkeling,
Matthijs uit Capelle
aan den IJssel, over
diverse mogelijkheden
voor betaalbare
starterswoningen. Margreet
Wegman: ‘Mooi dat
studenten meedenken over
woonoplossingen voor
hun leeftijdsgenoten. Zijn
enthousiasme en ideeën
verrasten ons. We houden graag contact met Matthijs.’
De CDA-fractie ging ook op bezoek bjj
Gert. Gert woont in een tiny house in
Beilen op het Lievelingeveld. Een bijzondere
woonomgeving waar iedereen zelf een kavel
kan uitzoeken en ook de grootte daarvan
kan bepalen. De enige voorwaarde: 25% mag
maar worden bebouwd. In dit project vind
je veel kleine huizen. Margreet Wegman,
CDA-raadslid: ‘We
waren allemaal verrast
over de ruimte in het
huis van Gert. Alles
is aanwezig op 50 m2
met veel lichtinval. Het
huis werd compleet
gebouwd in een
fabriek inclusief de

badkamer, keuken en de vloertegels.
In één dag plaatsten ze het huis op een
aantal betonnen platen. Twee dagen later na
het aansluiten van het water en elektriciteit
woonde Gert in zijn huis. En het is ook nog
eens energieneutraal . Op het dak liggen 36
zonnepaneeltjes daardoor zin zowel woon- als
energielasten laag.’
Voor het CDA zijn deze woonvormen zeker
opties voor onze gemeente. Niet alleen voor
starters maar ook voor mensen die deze
woonvorm ambiëren. In de raad hebben
we al kennis gemaakt met initiatiefnemers.
We hopen dat deze en andere woonvormen
gaan bijdragen aan een oplossing voor het
woonvraagstuk in onze gemeente.

Om de week in Het Hunzehuys van 14.00 – 15.30 uur

Welzijnsorganisatie Andes gaat
koffiemiddagen organiseren in Borger

Vanaf dinsdag 8 maart
zal Welzijnsorganisatie
Andes om de week een
koffiemiddag organiseren.
Een moment waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten
voor de gezelligheid, voor een
goed gesprek of een spelletje.
Onder het genot van een kop
koffie of thee andere mensen
ontmoeten en leren kennen.
Op deze middagen is iedereen
die daar behoefte aan heeft
van harte welkom.
Dinsdag 8 maart a.s. van
14.00-15.30 uur is dan de eerste
koffiemiddag, daarna om de
week in Het Hunzehuys aan
de Molenstraat 3 in Borger. De
koffiemiddagen zijn kosteloos en
iedereen die er behoeft aan heeft
is van harte welkom.
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Naar het gemeentehuis?
Maak een afspraak!

’

Een bezoek aan onze balie gaat op afspraak.
Zo bent u snel aan de beurt en kunnen wij
u goed van dienst zijn.
’
’
’
’

Ga naar www.borger-odoorn.nl/afspraak
Geef aan waarvoor u komt
Kies een beschikbare datum en tijd
Liever telefonisch? Bel dan T 14 0591

% www.borger-odoorn.nl/afspraak

% www.borger-odoorn.nl

’

perceel M 2157, het kappen van
13 bomen ten behoeve van
herinrichting groen
24-02-2022, Algemene
Plaatselijke Verordening
Borger-Odoorn 2022
24-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Borger,
Graanspieker 33, het oprichten
van een woning
24-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning: Klijndijk,
Hoofdweg 7, Verwijderen van
een tuinhuis en vervangen door
een garage
23-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Eesergroen, Oude Maatsweg 1,
het veranderen van de bestemming van 'beheerderswoning'
naar 'particuliere woning'

’ 23-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Drouwen,
Gasselterstraat 7-134, het plaatsen van een schuur/blokhut
’ 23-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Valthermond, Noorderdiep 73,
het oprichten van een woning
en het aanleggen van een uitrit
’ 23-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
gemeente Borger-Odoorn,
Nieuw-Buinen, Zuidelijke
Tweederdeweg 21, het vervangen
van de bestaande mestsilo
’ 22-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Valthermond, kadastraal
nummer: ODN N 3505 , het
wijzigen van een eerder
verleende vergunning met

’

’

’

’

betrekking tot de realisatie van
zonnepark Valthermond
22-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning: Valthe,
Hoofdstraat 62, het aanpassen
van de voorgevel
22-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Drouwenerveen, Zuideind 39,
het realiseren van een
machineberging
22-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Buinerveen, Zuidonder kavel 26,
het tijdelijk plaatsen van een
woonunit
22-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Exloërveen, Exloërveen 20, het
bouwen van een mantelzorgwoning

’ 22-02-2022, Aanvraag
omgevingsvergunning:
Exloërveen, Exloërveen 13, het
bouwen van een woning na
sloop oude boerderij
’ 22-02-2022, gecoördineerde
besluiten bestemmingsplan
‘Buitengebied, Zuideind 39
Drouwenerveen’ en omgevingsvergunning machineberging
'Zuideind 39 Drouwenerveen'
’ 21-02-2022, Drouwenermond,
perceel aan de Verbindingsweg,
het inrichten en ontbranden van
een paasvuur (aanvraag)
’ 21-02-2022, Verleende
omgevingsvergunning:
Klijndijk, Hoofdweg 19 B, het
plaatsen van zonnepanelen
◀
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Wijkagenten
Wijkagenten Borger-Odoorn zijn
bereikbaar via 0900-8844 of politiebureau Exloo (open: maandag
t.m. vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur,
aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn:
Hans Walvius. hans.walvius@
politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e
Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen.
Arjan Katerberg. arjan.katerberg@
politie.nl. Gebied: Nieuw-Buinen,
Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen.
Kobie Eefting. kobie.eefting@
politie.nl. Gebied: Borger, Bronneger,
Drouwen, Buinen, Ees , Westdorp,
Eesergroen en Ellertshaar.
Ben Uneken.
ben.uneken@politie.nl: Gebied:
Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloo,
Odoornerveen.
Wijkagenten Aa en Hunze zijn
bereikbaar via 0900-8844 of
politiebureau Gieten (open: ma.
en di. 13.00 tot 17.00. wo. en do.
van 09.00 tot 13.00 uur).
- Theo Dieterman, gebied Gieten
en Gasselte
- Louw Koster, gebied Rolde
- Eric Speelman, gebied Annen

Adverteren
in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
Weekenddiensten
Ziekenhuis
Refaja Stadskanaal: 0599 - 654 654
Scheper Ziekenhuis Emmen:
0591 - 691 911.
Voor afspraken (0591) 691 111
Huisartsen
Borger-Odoorn, Valther- en
Exloërmonden, Schoonoord e.o.
Spoedgevallen na 17.00 uur en ‘s
weekends: 0900-1120112.
Tandartsen
Borger/Rolde/Gieten/
Gasselte/Westerbork/Beilen:
Tel: 0900-1012345.
Apotheken Info: 0599-238465
Overige hulpdiensten
Alarm 112
Politie 0900-8844
Overlijden 0800-0242526
Storing el./gas 0800-3366112
Storing water 0591-854200 of
0592-854545
Storing CV: 0599-235909
Storing kabel 0800-0221475
Verloskundige 0592-263060
SOS tel. hulp 0900-0767
Kindertelefoon 0800-0432
Tegen haar wil 0592-347444
Psycholoog 0599-234056
Homeopaat 0599-236088
GGD 0591-656565
Thuiszorg Icare 0522-279748
Samenzorg Thuis- en Kraam-zorg
Nrd-Ned 0900-8998801
Info- en klachtenbureau Gezondheidszorg 0592-243707
Vrijw. thuishulp 0591-585554
Dierenartsen 0591-513151
Dierenbescherming en
Dierenambulance 0900-0245
Diergeneeskundig Centrum ZuidOost Drenthe te Sleen 0591-361368
Zorgkompas Odoorn
(0591) 580271
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Kerkdiensten
Borger
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
Hans Katerberg. www.pgborger.nl.
Vrije Baptistengemeente
Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat): Meer info op:
vrijebaptistengemeenteborger.nl
Levende Christengemeente Connect
Zondag 6 maart 2022 Samenkomst in
MFA Het Hunzehuys, Molenstraat 3
Borger, Ingang achterzijde. P-plaats
bereikbaar vanaf Schultestraat. Inloop
met koffie vanaf 10.00 uur. Aanvang
10.30 uur.
Gasselte
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. L. Roersma.

Restaurant De Gaffel in Valthe ontvangt
Gemeentebelangen Borger-Odoorn
Gemeentebelangen langskwam is
definitief een hamerslag gegeven
op het menu van maart. Tijdens het
gesprek staan we ook even stil bij de
afgelopen twee coronajaren. Amanda
geeft aan dat het voor het gehele team
veel onzekerheid met zich meebracht,
maar dat de creativiteit uiteindelijk de
overhand kreeg: ‘Ons personeel kon
gelukkig ter overbrugging bij COOP
Schippers in Odoorn aan de slag en
in de tussentijd hebben wij gekeken
of we een maaltijd-box konden
ontwikkelen.’

Gasselternijveen
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
v. Elten
Nieuw-Buinen
Christengemeente Chananja, Drentse
Poort 24a. Meer info:
www.chananja.nl
Protestantse gemeente Kerklaan, 09.30
uur: ds. Wouda.
Baptistengemeente: Meer info op
baptisten-nieuwbuinen.nl
Odoorn
Vrijzinnig Hervormde
Gemeente Odoorn, Zondag 13
februari, 10.00 uur. Voorganger:
Helene Westerik. Graag vóór vrijdag
11 februari opgeven bij Willem Mulder
per mail: willemmulder@xs4all.nl of
telefonisch: 06-48717475.
www.vrijzinnigekerkodoorn.nl
2e Exloërmond
Baptistengemeente:
Info: www.bgte.nl
Protestantse gemeente, 09.30 uur:
dhr. van Vondel.
Valthe
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. H.W. Thon, De Hoeksteen.
Valthermond
Baptisten Gemeente, Johan Koerts.
Dienst begint om 10 uur.
Protestantse gemeente, 10.00 uur:
ds. H.W. Thon, De Hoeksteen.
Gieten
Dorpskerk, Gieten.
Protestantse gemeente, 10.00 uur: ds.
J.P. Mellema.
Zandberg
R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23,
Zandberg, Zondag 6 maart 9.30 uur,
Eucharistieviering, voorg. pastoor
J.E.B. Deuling. Woensdag 9 maart 9.00
uur, Eucharistieviering, voorg. pastoor
J.E.B. Deuling. Zie ook
www.heiligkruisparochie.nl/vieringen
Musselkanaal
H.Anthonius van Padua kerk
Sluisstraat 78, 9581 JD Voor
Eucharistievieringen zie
anthoniusparochiemusselkanaal.nl
Baptistengemeente Jabes.
Stadskanaal
Baptisten gemeente Stadskanaal
Noord, Dienst 10.00 uur, ds. Anne de
Vries, te volgen via YouTube onder
baptistenstadskanaal
Oosterkadekerk, Op zondagmorgen 6
maart om 9.30 u. gaat voor ds. W. van
der Wind uit Veele. 6 maart om 19.00
u. ds. J. Hoogstede uit Vlagtwedde. Op
9 maart om 19.30 u. ds. M. F. van Binnendijk. Biddag voor gewas en arbeid.

Als klap op de vuurpijl kon Roderik
dankzij corona een langgekoesterde
wens in vervulling laten gaan. ‘Ik
heb er altijd van gedroomd om een
snackbar te hebben’, lacht hij, ‘in de
Twee zaterdagen per maand kunnen leden van Gemeentebelangen
zomer hebben we de stoute schoenen
Borger-Odoorn een bezoek brengen aan bedrijven binnen onze
aangetrokken en hebben we een
gemeentegrenzen. Op 26 februari stond een bezoek aan Restaurant De aantal maanden de ‘haute friture’
Gaffel in Valthe gepland. Onze leden werden, daags na het loslaten van gehad in Valthe. We schrokken van de
de 1,5-meterregel, hartelijk ontvangen door Amanda Rixtum en Roderik opkomst, mensen stonden soms wel
Seubers, twee lokale horecatalenten.
een uur en een kwartier in de rij’.
Amanda en Roderik vertellen dat
ze sinds zes jaar eigenaar van de
karakteristieke boerderij aan de
Odoornerweg zijn. ‘Ik werk hier al
19 jaar als chef-kok, maar doordat we
het restaurant konden overnemen,
hebben we het helemaal naar onze
eigen hand kunnen zetten. Het ziet
er nu bijna zo uit als we het zouden
willen’, vertelt Roderik onder het
genot van een kop koffie terwijl hun
zeven jaar oude Rhodesian Ridgeback

ons één voor één van onder de tafel
besnuffelt.
Amanda vertelt dat de twee de taken
goed verdeeld hebben. Zij doet het
werk met háár team aan de voorkant
in het restaurant, terwijl Roderik en
zijn koksteam achter de schermen
de gasten van een heerlijk menu
proberen te voorzien. Om precies
te zijn een maandelijks veranderend
verrassingsmenu. Een dag voordat

Na een rondleiding door het
restaurant, langs de wijnverzameling
van Amanda en de tuin met terras
sloten we het leuke en interessante
bezoek af. Gemeentebelangen
put veel inspiratie uit de
creativiteit, bescheidenheid en het
doorzettingsvermogen van Amanda
en Roderik, wat ons betreft is hun
plek in de top 500 restaurants van
Nederland meer dan verdiend!

Daan Hooiveld (Gemeentebelangen) beste raadslid
van Nederland!
door Johan Nijmeijer, Gemeentebelangen B-O
In de Week In Week Uit mochten we lezen dat twee huidige raadsleden
van de gemeente Borger-Odoorn zijn genomineerd voor ‘beste
raadslid van Nederland’. Omdat een raadslid eenvoudig kan worden
genomineerd (er komt geen jury aan te pas), heeft Gemeentebelangen
deze verkiezing aan zich voorbij laten gaan.
Echter, we hebben gezien dat iemand
Daan alsnog heeft genomineerd.

Fantastisch. Binnen één dag mocht
Daan meer dan de 100 stemmen
noteren. Een record! Natuurlijk is het
zo dat de andere kandidaten reeds
twee weken langer op een verkiesbare
plek hebben gestaan.

Het is logisch dat zij mogelijk
wat meer stemmen hebben weten
te bemachtigen. Het maakt niet
uit! Daan is en blijft, naar onze
bescheiden mening, het beste raadslid
van Nederland. Hij staat voor een
frisse wind in het lokale politieke
landschap. Is scherp, doelmatig,
sociaal en vooral een raadslid met
gevoel voor de inwoners die hij
vertegenwoordigt! Kies daarom Daan
Hooiveld, Lijst 1, Gemeentebelangen
Borger-Odoorn.

Inzameldozen stonden ook in Borger en Odoorn

Decemberactie Lions club goed
voor 1482 pakken koffie

De jaarlijkse inzamelingsactie van Douwe Egberts punten is weer
succesvol verlopen. Lionsclub Westerwolde Semslanden heeft in onze
regio de actie gecoördineerd. Voor elke 500 punten doneerde Douwe
Egberts een pak snelfiltermaling koffie voor de voedselbank. De grote
inzameldozen stonden in de maand december bij supermarkten in onze
regio, zowel in Zuid Oost Groningen als in Borger en Odoorn.
De actie leverde maar liefst 990
pakken koffie op voor de voedselbank
Zuid Oost Groningen en 492 pakken
koffie voor Zuid Oost Drenthe. De

volgende actie staat weer gepland
voor december 2022. Het blijft dus
de moeite waard om de zegeltjes te
bewaren.
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Politie zoekt getuigen van diefstal
scootmobiel in Nieuw-Buinen
Op 23 of 24 februari is vanuit het appartementencomplex de Wanne te NieuwBuinen een scootmobiel gestolen.
De scootmobiel is blauw van kleur, merk en type Excel Excite 3 Galaxy. Toen het
voertuig is gestolen, was deze voorzien van een oranje zichtbaarheidsvestje. De
scootmobiel werd van binnen uit het complex weggenomen. Heeft iemand informatie
over deze diefstal, of weet iemand toevallig waar deze scootmobiel nu is?
Wilt u dan contact opnemen met de politie ? www.politie.nl / 0900 8844 .

Drie woninginbraken in Gieten
Afgelopen week, van 23 op 24 februari zijn er in 3 woningen inbraken gepleegd in
Gieten. Dit was aan de Kerspelstraat, de Pallert en de Noord-es.
Heeft u die nacht iets gezien wat u niet vertrouwd, of bent u getuige geweest van één van
de inbraken? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Voor de inwoners van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen

Uitnodiging verkiezingsavond in
Drouwen

Alle inwoners van Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen zijn maandag 7 maart
om 19.30 uur van harte welkom in het Meester Hekmanhoes in Drouwen voor een
politieke avond. Alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen
hebben toegezegd mee te doen aan deze avond. We zullen met hen in gesprek
gaan aan de hand van stellingen en er is ruimte voor het publiek om vragen te
stellen. Daarnaast is er een leuke quiz.
Er zijn een aantal spelregels
Hoewel de coronamaatregelen versoepeld zijn zullen we een deel van de zaal inrichten
voor mensen die toch graag wat afstand houden. We verwachten dat iedereen hier met
respect mee omgaat. In tegenstelling tot wat er in de dorpskrant stond is aanmelding niet
meer nodig maar om een beetje een inschatting van de opkomst te kunnen maken vinden
we het toch fijn als u via Dorpsbelangen-dbb@live.nl of onze facebookpagina (via
evenementen) laat weten dat u van plan bent te komen.
We starten om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Koffie en thee is gratis, andere
consumpties komen voor uw eigen rekening. We hopen op een informatieve gezellige
avond en een hoge opkomst.

Vrijdag 4 maart a.s. terrein van het voormalige
Bebinghehoes aan de Schoolstraat

PvdA Borger-Odoorn organiseert
vrijdag 4 maart een woonprotest in
Exloo

De PvdA Borger-Odoorn organiseert vrijdag 4 maart een woonprotest. De partij
komt daarmee in actie voor de grote woningnood in Borger-Odoorn. Het is
bijna onmogelijk om een huis te vinden in Borger-Odoorn. Als er al een woning
te koop is, is het onbetaalbaar. Starters hebben daarmee al bijna helemaal geen
mogelijkheden om een woning te vinden. Ook ouderen hebben bijna geen
mogelijkheden, want levensloopbestendige huizen zijn er veel te weinig. Naast
de problemen in de particuliere sector is er ook in de huursector een groot tekort
aan woningen. De wachtrijen voor sociale huurwoningen zijn enorm. Mensen
die graag in onze gemeente willen blijven wonen zien daardoor veel te weinig
mogelijkheden. Of je nu jong bent of oud, of je nu wilt kopen of je wilt huren,
het ontbreekt domweg aan de mogelijkheden.
De gemeente Borger-Odoorn loopt enorm achter bij het bouwen van nieuwe huizen. In
vergelijking met andere gemeenten in Drenthe staat Borger-Odoorn onderaan in de lijst.
En dat geldt evengoed voor de bouw van huurwoningen in de sociale huursector.
Vrijdag 4 maart organiseert de PvdA Borger-Odoorn een woonprotest in Exloo.
Lijsttrekker Peter Zwiers licht toe: “Tussen 15:00 en 17:00 laat de PvdA zien dat het
anders kan. We presenteren onze woonplannen en laten locaties zien waar volgens ons
gebouwd kan worden. Niet alleen in de grootste dorpen, maar ook in de kleinere dorpen.
Blijven wonen in eigen dorp is het uitgangspunt. Het is tijd dat de woningnood met zo
groot mogelijke spoed wordt aangepakt. Dit college heeft vier jaar lang amper iets gedaan
aan de woningnood.”
Het woonprotest vindt plaats op het terrein van het voormalige Bebinghehoes in Exloo
aan de Schoolstraat. De PvdA hoopt op een hoge opkomst, waarmee duidelijk wordt dat
de woningnood in Borger-Odoorn een serieus probleem is dat moet worden aangepakt.
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In samenwerking met combicoach Petra van den Bosch

Wandelgroep ‘De Zandlopers’ organiseerde
wandelingen rondom Valthe
Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T. 06-27325957
E. info@bertwever.nl - www.bertwever.nl

Vakmanschap en service voor een scherpe prijs!

Leden van Rabobank mogen
stemmen

Rabobank helpt
maatschappelijke
gebouwen met nieuwe
zonnepanelen op het dak
De coöperatieve Rabobank gaat maatschappelijke
gebouwen zoals bijv. scholen, theaters, bibliotheken
en buurthuizen financieel helpen om zonnepanelen op
het dak te leggen. In Groningen en Drenthe hebben 36
maatschappelijke gebouwen zich aangemeld om kans
te maken op 50% korting op de installatie en aanschaf
van zonnepanelen. Rabobank leden kunnen sinds 28
februari bepalen welk gebouw nieuwe zonnepanelen op
het dak krijgt.
Welk gebouw verdient zonnepanelen? Rabobank wil een
bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving en het
versnellen van de energietransitie. Daarom investeert de
bank een deel van het coöperatief dividend, een fonds
om de regio te versterken, in het verduurzamen van
maatschappelijke gebouwen. Voor het maatschappelijk
gebouw met de meeste stemmen betaalt Rabobank de helft
van de aanschaf- en installatiekosten. Zo zorgen we samen
voor een groenere omgeving en een lagere energierekening
voor verenigingen en stichtingen. Uw stem telt Lid van de
Rabobank? U kunt stemmen tot en met 31 maart op uw
favoriete maatschappelijke gebouw in uw regio. Stemmen gaat
makkelijk via de Rabobank App of via
www.rabo-zonnepanelen.nl

Afgelopen maandag vonden in en
rond Valthe drie winterwandelingen
plaats. De organisatie was in handen
van Wandelgroep ‘De Zandlopers’ en
combicoach Petra van den Bosch van
de gemeente Borger-Odoorn. Er was
een wandeling van tien kilometer die
onder meer door het Hunzebos ging,
een van vijf kilometer rond Valthe
langs het hunebed en door bos en
veld en een van drie kilometer door
de dorpskern.
38 mensen namen aan de wandeltochten
deel, waarvan dertig na afloop een
overheerlijke lunch in het dorpshuis,
waar ook de start en finish was,
nuttigden. Het doel van de sportieve
activiteit die op 11 april a.s. ook vanuit
Ees plaatsvindt is elkaar ontmoeten,
lekker bewegen en het onderlinge
contact bevorderen. Doordat drie
afstanden werden aangeboden was
er de mogelijkheid dat veel mensen
zouden kunnen deelnemen. Zowel
Van den Bosch als de mensen van

de wandelgroep waren na afloop
zeer tevreden over het verloop van
de wandelochtend en de lunch in de
voormiddag. “Heel fijn om weer met
elkaar te kunnen wandelen en vooral
ook het na afloop weer met elkaar te
kunnen lunchen. Er heerste een heel
gezellige sfeer waarbij iedereen met
iedereen kletste.”

Wie aan de wandeltochten vanuit Ees
wil meedoen kan zich opgeven bij U
kunt zich opgeven bij Petra van den
Bosch. E-Mail: p.vandenbosch@borgerodoorn.nl of via het telefoonnummer
06-11394301. Op de foto de
wandelgroep die de vijf kilometer liep.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Potgrondactie vv EEC op zaterdag 19 maart
De potgrondactie van vv EEC gaat Zaterdag 19 maart a.s. plaatsvinden. We
gaan dit jaar wederom verkopen aan de hand van bestellingen en u kunt de
potgrond bestellen via mail of telefoon.
Wij komen het 19 maart dan persoonlijk
bij u thuis bezorgen. U hoeft hiervoor
niet thuis te blijven. Daarnaast is het
ook mogelijk om af te halen bij het

sportpark aan de Schoolstraat 13 te Ees.
Bestellingen kunnen gedaan worden
via potgrond@vveec.nl (vermeld uw
naam en adres bij de bestelling) of

via telefoon 06 – 55 17 63 47 (Roelof
Wanders). De traditionele zakken van
30 liter + 20% zijn dit jaar niet meer
leverbaar daarom verkopen we nu
zakken van 20 liter. De prijzen van
de potgrond zijn: 1 zak voor €2,50, 3
zakken voor €7,- en 4 zakken voor €9,-

Door Carnavalsvereniging ’t Meul’ndobbegie

Bloemen voor 80 plussers in Gasselte

Een grote groep met leden van de
carnavalsvereniging met ook prins Erik
toog langs de huizen en begon bij het
Maandhoes. Daar wonen immers de
meeste ouderen. De bewoners waren
maar wat blij met de bloemen en
spraken van ‘een geweldige actie’ en ‘een
sympathiek gebaar’. Dat gold ook voor
de mensen die nog ‘op zichzelf ’ wonen.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36

Carnavalsvereniging ’t Meul’ndobbegie
deed het graag voor de ouderen. Prins
Hadders ook. “Prachtig dat het gewoon
weer kon zoals anders. Hier doe je het
toch voor? Wat een waanzinnig carnaval
en het doet ons ook erg goed dat de
ouderen ons gebaar zo waardeerden.
Een bosje bloemen is altijd goed
immers”, sprak de prins (Erik Hadders).
Het afgelopen weekend was er weer volop carnaval in Nederland. Ook
in Gasselte was dat het geval. Vanwege de aangepaste maatregelen,
waardoor meer mogelijk is, was er dus volop blijdschap bij de Gasselter
carnavalsvereniging ’t Meul’ndobbegie. Ze had een prachtig programma
gerealiseerd: de sleuteloverdracht op donderdag, daarna drie dagen carnaval
en op zaterdagochtend werden maar liefst 107 bossen bloemen aan de 80+ers in het dorp bezorgd.

Prins Hadders, Adjudant Keizer,
Grootvorst Alwin, Grootvorstin Hilda,
de Raad van Elf, meesters, bestuur en
feestcommissie danken iedereen voor
het mooie weekend dat men heeft
mogen beleven en ze kijken al uit naar
volgend jaar. (Week in Week uit / Gerry
Grave)
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PvdA Borger-Odoorn presenteert actieplan ‘Fijn oud
worden thuis’
De PvdA in Borger-Odoorn
heeft zaterdag haar actieplan
gepresenteerd om mensen in
een vertrouwde en passende
omgeving fijn oud te kunnen
laten worden. Ina PoppenEnsing en Simone van Dijk
hebben de afgelopen tijd
onderzocht wat er allemaal
nodig is om de inwoners
van Borger-Odoorn op een
goede manier thuis oud te
kunnen laten worden. Bij de
PvdA waren vele berichten
binnen gekomen van oudere
mensen die graag zouden
willen verhuizen naar een
kleinere woning of een
meer levensloopbestendige
woning. Die mogelijkheden
zijn er bijna niet in de
gemeente, waardoor mensen
of in hun te grote en
onpraktische woning blijven
of naar een andere gemeente verhuizen. Dit was voor de PvdA de reden om
te onderzoeken hoe dit anders kan.
Ina Poppen-Ensing en Simone van Dijk
hebben oplossingen gepresenteerd op
het gebied van bouwen en verbouwen,
voorzieningen in de buurt, veiligheid
in en om het huis en verbeteringen
in de zorg. Zo wil de PvdA meer
levensloopbestendig bouwen, maar
ook meer kansen bieden voor
het splitsen van woningen, ruime
mogelijkheden voor zorgunits aan of

bij huis en voorrang voor senioren bij
seniorenwoningen in de huursector.
Seniorenwoningen worden nu niet altijd
toegekend aan senioren en de PvdA
Borger-Odoorn wil dat veranderen.
Al eerder stelde de PvdA hier in de
gemeenteraad vragen over.
De PvdA wil verder dat de gemeente
hulp biedt als er vragen zijn rondom

Datum 15e Spelweek in
Buinerveen bekend
Het duurt nog even maar de datum van de 15e spelweek
in Buinerveen is nu al bekend.
Van woensdag 24 augustus t/m zaterdag 27 augustus wordt
het dit jaar georganiseerd. Dus noteer het vast in uw agenda.

overheidsregelingen. Teveel mensen
raken nu verstrikt in aanvraagprocedures
voor toeslagen en zorghulpmiddelen
en krijgen daardoor niet waar ze recht
op hebben. Daarnaast zijn bijna al deze
procedures digitaal en met regelmaat erg
ingewikkeld. Hulp is dan zeer welkom.
Ina Poppen- Ensing en Simone van Dijk
blijven alert op extra oplossingen om te
kunnen zorgen dat mensen ook echt fijn
oud kunnen worden thuis.

Activiteiten in het dorpshuis in 2e Exloërmond
De komende weken zijn er weer verschillende activiteiten waaraan u
kunt deelnemen. Het “Samen Eten” start weer op woensdag 9 maart om
17.30 uur. De kosten zijn € 7,50 exclusief de drankjes. Daarvoor krijgt u
een 3 gangen menu voorgeschoteld. Opgeven is noodzakelijk voor de
inkoop van de verse producten, dat kan telefonisch 0599-202609 of via
dorpshuis2emond@outlook.com
Op donderdagmorgen van 10.00 uur
tot 12.00 uur is er de mogelijkheid om
in het dorpshuis een kopje koffie te
drinken en dorpsgenoten te ontmoeten.
Elke keer is er een activiteit. Het
programma voor de komende weken is:
3 Maart: Bingo (1e donderdag van
de maand). 10 Maart: Vragen naar
aanleiding van de kaarten van een
kaartspel. 17 Maart: De film “De Kleine
Waarheid”. 24 Maart: Verschillende
quizzen en meerkeuze vragen (trainen
van het brein). 31 Maart: Paasstukje
maken (hiervoor graag opgeven op
donderdagmorgen of via 0599-202609
i.v.m. inkoop). We hopen u daar te
ontmoeten.
In maart wordt er weer op een aantal
avonden een reanimatiecursus gegeven

in het dorpshuis. De onderstaande data
is nog plaats om: Voor starters op 22
maart aanvang om 19.00 uur. Voor de
opfriscursus op 10 maart, aanvang om
19.30 uur. Zo nodig wordt er nog een
extra avond gepland. Aan de cursus
zijn geen kosten verbonden, alleen de
consumpties zijn voor eigen rekening.
Opgeven kan bij Janneke Groenewold,
06 55890136 of via
dorpshuis2emond@outlook.com
Op 18 maart is er weer een lang
verwachtte bingo
Er worden 9 rondes en een super
ronde gespeeld. Kosten € 10,00 voor
de Bingokaarten, inclusief de koffie
of thee. Andere drankjes voor eigen
rekening. We starten om 19.30 uur.

U bent van harte welkom aan het
Noorderdiep 33 in 2e Exloërmond.

IJS 0,PR .40
17
€

AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI Pro
Line navi/airco/15”LM /Cruise/PDC
April 2018 - Wit - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 25.665 km
Nieuwprijs: €25.660,-

IJS 9,PR .99
18
€

FORD FIESTA 1.0 EcoBoost STLine navi/clima/17”LM /cruise/
sportpakket
Juli 2020 - Zwart metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
13.213 km - Nieuwprijs: €24.550,-

IJS 0,PR .70
17
€

OPEL CORSA 1.2 GS Line navi/
airco/16”LM /camera/pdc - Juni
2020 - Grijs metallic - Stof - Benzine
Handgeschakeld - 34.490 km
Nieuwprijs: €24.440,-

IJS 0,PR .90
32
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo
Buss Elegance navi/clima /cruise/
pdc - Januari 2021 - Wit
Stof - Benzine - Automaat
17.077 km - Nieuwprijs: €39.980,-

IJS 0,PR .80
16
€

KIA RIO 1.0 TGDI DynamicLine
navi/airco /16”LM/camera
Januari 2020 - Bruin metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
35.553 km - Nieuwprijs: €22.480,-

DE SHOWROOM
IS WEER OPEN

VAN 09.00 TOT 18.00 UUR!
WILT U LIEVER EEN AFSPRAAK?
BEL OF MAIL NAAR:
TELEFOON: 0599 - 23 44 57
MOBIEL: 06 - 12 29 33 03
MAIL: VERKOOP@AUTOCENTRUMBORGER.NL

WIJ DOEN ONDERHOUD
AAN ALLE MERKEN & TYPE
AUTO’S & CAMPERS!
IJS 9,PR .99
21
€

OPEL ASTRA 1.2 Elegance 17”LM/
Clima/cruise /Navi
Januari 2020 - Blauw metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
13.112 km - Nieuwprijs: €38.520,-

IJS 9,PR .99
30
€

BMW 1-serie - 118i Automaat
High Exec. navi/leder/17”LM /
clima/camera
Juli 2020 - Zwart metallic - Leder
Benzine - Automaat - 33.297 km
Nieuwprijs: €43.220,-

IJS 0,PR .40
19
€

KIA STONIC 1.0 T-GDi ComfortPlusLine Navigator /cruise/17”LM/
camer - 88kW (120PK) - Januari
2019 - Zwart metallic - Benzine Handgeschakeld - Stof - 34.254 km
Nieuwprijs: €24.220,-

IJS 0,PR .90
1
34
2
€

OPEL1-serie
BMW
ASTRA-ST
118i
1.2Automaat
Ultimate
High Exec. navi/leder/17”LM
navi/clima/cruise/17”LM
camera/
/
clima/camera - November 2020
pdc/trekhaak
Juli 2020
Blauw
metallic
- Zwart
- Stof
metallic
- Benzine
- Leder
Benzine - Automaat
Handgeschakeld
- 36.976
- 33.297
kmkm
Nieuwprijs: €36.920,€43.220,-

IJS 0,PR .90
42
€

BMW 5 SERIE 520i High Executive navi/leder/clima /17”LM
November 2019 - Zilver metallic
Leder - Benzine - Automaat
18.948 km - Nieuwprijs: €70.440,-

IJS 0,PR .70
20
€

KIA STONIC 1.0 T-GDi DynamicLine navi/airco/17”LM /camera/roofrailcruise - Januari 2020 - Grijs/
oranje - Stof - Benzine - Handgeschakeld - 34.908 km
Nieuwprijs: €25.220,-

IJS 9,PR .99
21
€

AUDI A3 Limousine 1.0 TFSI
Automaat Sport navi/airco/17”LM
/cruise/pdc
Juli 2017 - Grijs metallic
Stof - Benzine - Automaat
58.475 km - Nieuwprijs: €36.220,-

IJS 9,PR .99
25
€

PEUGEOT 3008 1.2 PureTech GT
Line Navi/clima/19”LM /camera/
cruise/panodak - September 2018
Wit metallic - Half leder - Benzine
Handgeschakeld - 42.565 km
Nieuwprijs: €42.380,-

IJS 0,PR .90
23
€

OPEL GRANDLAND X 1.2 Turbo
Online Ed. Plus navi/clima/17”LM /
pdc/cruise
Mei 2019 - Zilver metallic
Stof - Benzine - Handgeschakeld
42.485 km - Nieuwprijs: €35.220,-

IJS 0,PR .70
37
€

BMW X1 sDrive20i Automaat
Orange Edition III navi/leder
/18”LM/Panodak/Clima
Mei 2019 - Zilver metallic
Leder - Benzine - Automaat
45.863 km - Nieuwprijs: €55.880,-

IJS 9,PR .89
21
€

DT T
R
WO ACH
W
R
VE

NISSAN QASHQAI1.2 Business
Ed. navi/clima/panodak /17”LM/
cruise/trekhaak
Juni 2018 - Wit metallic - Half leder
Benzine - Handgeschaked - 43.801
km - Nieuwprijs: €32.350,-
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IJsvereniging De Zietak in Klijndijk
bestaat 82 jaar

Het bestuur van de ijsvereniging met v.l.n.r.: Hans Homan, Jan Westerink en Gertjan de Vries.
Op 24 februari 1940 werd IJsvereniging De Zietak in Klijndijk opgericht. Ruim acht
decennia later bestaat de ijsvereniging nog altijd en hoopt men ieder jaar weer op
ijs waarop men kan schaatsen. De huidige winter heeft het er niet in gezeten en
gelooft het bestuur er voor wat betreft dit schaatsseizoen ook niet meer in. Vol plezier
kijkt men echter terug op het vorige schaatsseizoen waarin veelvuldig kon worden
geschaatst en het jaar ervoor toen de tachtigste verjaardag werd gevierd.
Het was net voor het begin van de
maatregelen. Nu, twee jaar later, lijken betere
tijden aan te zijn gebroken, maar werd nog
geen uitbundig feest gevierd. Wél kwam
een deel van het bestuur afgelopen zaterdag
even bij elkaar. Ze spraken over vele jaren
IJsvereniging De Zietak, de toekomstplannen
en de aanstaande werkzaamheden die er
gaan plaatsvinden. Het lek in de ijsbaan
is verholpen, het snoeien nog niet en dus
zal men er snel mee gaan beginnen en wel
later deze maand. Ook zal er een nieuwe
lichtinstallatie komen en zo zijn er nog meer
dingen. Veel hangt van geld en een goede
organisatie af en dus zal men ook in de nietwintermaanden regelmatig bij elkaar komen.

Het bestuur is erg actief, innovatief en denkt
vooruit. “Ja, we zijn van alles van plan. Om
de simpele reden dat we hier een topijsbaan
voor Klijndijk willen houden. En het moet
een ijsbaan zijn die er over vele jaren nog
altijd is. We doen het voor u.
Tot eind maart kunnen mensen trouwens
hun statiegeldflessen inleveren bij supermarkt
Coop Schippers in Odoorn. Door op
de donatieknop te drukken wordt aan
de ijsvereniging ten gunste van nieuwe
lichtmasten gedoneerd.” (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Leefbaar Borger-Odoorn schetst
ideaalbeeld voor 2026
Zoals u elders in deze uitgave van de WiWu heeft kunnen lezen schetst LBO een
ideaalbeeld voor 2026. Vanuit dat ideaalbeeld valt op te maken dat het welzijn en de
leefomgeving van de inwoners binnen onze prachtige gemeente te allen tijde voorop
hoort te staan. Naast belangrijke onderwerpen zoals wonen, de energietransitie,
openbaar groen en onze wegen zet Leefbaar in op een veranderende bestuurscultuur.
Want het moet gewoon anders! Transparantie van wat een gemeente doet is in de
ogen van LBO ontzettend belangrijk om het lage vertrouwen, dat inwoners hebben in
gemeente en overheid, weer te laten stijgen.
Daarnaast zien wij overal veel opmerkingen
van inwoners verschijnen met vooral de vraag
wat al die partijen dan de afgelopen 4 jaar
hebben gedaan. En die vraagt begrijpt LBO
volledig. Volgende week komt er dan ook een
verantwoording met de belangrijkste punten
van wat LBO heeft bereikt de afgelopen 4
jaar. Kiest u ook voor verandering?

Stem dan 14, 15 of 16 maart op Leefbaar
Borger-Odoorn.
Wilt u meer weten over LBO? Neem dan
eens een kijkje op onze website
www.leefbaar-borger-odoorn.nl of volg ons
op sociale media.

Dit jaar geen Drentse Veteranendag
Dit jaar zal de Drentse veteranendag op 9 april niet doorgaan. Ondanks de recente
Corona - versoepelingen vindt het bestuur van de stichting Drentse veteranen de
risico’s te groot. De veteranendag zou gehouden worden in De Bonte Wever in Assen.
Bij te verwachten meer dan 500 deelnemers
is sprake van een evenement, waar bij
binnenkomst een Corona-toegangsbewijs
moet worden gecontroleerd. Verder moet
iedereen een vaste zitplaats hebben, terwijl er
traditioneel een rijsttafel geserveerd wordt.

De uitvoerbaarheid van deze maatregelen
is voor de organisatoren niet te garanderen.
Op 9 april om 10.00 uur zullen bij het
Monument van de Drentse veteranen bij het
Provinciehuis aan de Westerbrink in Assen als
huldebetoon bloemen worden gelegd.

Grote oefenzaal bij Fysio Centrum in
Klijndijk
Sinds een aantal maanden heeft Fysio Centrum Klijndijk, aan de Hoofdweg 43, ook
een grote oefenzaal tot haar beschikking.
Inrichting oefenzaal
In deze oefenzaal hebben we apparatuur en
oefenmateriaal geplaatst zodat we vanaf nu
ook alle patiënten kunnen behandelen die
ruimere oefenfaciliteiten nodig hebben. Zoals
bijv. revalidatie totale heup of knie.
De apparatuur, waaronder de loopbanden
zijn geschikt voor laag belastbare patiënten.
Verder hebben we hier de beschikking
over saturatiemeters en bloeddrukmeters.
Daardoor kunnen ook oncologie , COPD
en COVID patiënten binnen deze setting
gerevalideerd worden. Overigens starten we
ook met oefengroepjes voor patiënten die
voor langere tijd willen blijven oefenen.
Breed aanbod van specialisaties
In Klijndijk hebben we inmiddels een breed
aanbod aan specialisaties. Naast algemene
fysiotherapeuten zijn er collega’s aanwezig
op het gebied van manuele therapie,
bekkentherapie, sport, oedeemtherapie,
claudicatio en Dry Needling. De praktijk

voldoet aan de vereisten van alle verzekeraars
op het hoogste niveau en deze worden
tweejaarlijks gecontroleerd middels een audit.
Naast de genoemde behandelingen
kunt u in Klijndijk terecht voor het
maken van echo’s en behandelingen met
radiale en gefocusseerde shockwave. De
fysiotherapeuten werken multidisciplinair en
kunnen ook gebruik maken van de expertise
in Beilen. Kortom een breed aanbod aan
mogelijkheden.
Interesse
Mocht u bewegingsklachten hebben, dan
helpen wij u graag. U kunt ons centrale
nummer in Beilen bellen voor meer
informatie of een afspraak.
Hoofdweg 43, 7871 TC Klijndijk
Centraal nummer: 0593-524059
info@fysiocentrumbeilen.nl
www.fysiocentrumbeilen.nl
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Familieberichten
kunt u inleveren
tot maandagmiddag
14.00 uur bij de Bruna
in Borger.
De Bruna is maandag
om 13.00 uur geopend.

‘Participatie moet echt beter’

CDA Borger-Odoorn schuift aan tafel
bij viertal agrariërs uit Borger-Odoorn
Een week later dan gepland – vanwege de storm stelden we het even uit – schoven
vier landbouwers vrijdagavond aan tafel bij de CDA-kandidaten. Wat volgde was een
boeiend gesprek over beeldvorming, regelgeving, participatie en de loketten van de
diverse overheden.
Op de vraag hoe de agrariërs in Borger-Odoorn het
boerenleven ervaren komt het gesprek vanzelf op
gang. Het is jammer dat door de politiek en de media
boerenbedrijven te maken krijgen met een negatieve
beeldvorming. Maar dat weerhoudt de boeren er niet
van om door te gaan. Als voedselproducent zijn ze
onmisbaar, er moeten 9 miljard mensen gevoed worden
in de wereld. In Nederland gaat het om 17,5 miljoen
mensen. Wie gaan dat doen? Corona en de oorlog in
de Oekraïne laten zien dat lokaal voedsel produceren
steeds belangrijker wordt. De steeds weer nieuwe
regels zorgen soms voor frustratie en ook wel eens
moedeloosheid. Maar als je trots bent op wat je doet,
dan blijf je er voor gaan.
Wat zou de gemeente voor de agrariërs kunnen
betekenen?
De participatie bij bestemmingsplanwijzigingen in
agrarisch gebied vraagt om verbetering. Wonen en
recreëren in een agrarische omgeving klinkt mooi,
maar heeft ook consequenties in bepaalde seizoenen.
Het gesprek mag daar wel wat dieper over worden
gevoerd. Dat vraagt om een meer pro-actieve houding
vanuit de gemeente en visie. Dat geldt ook voor
aanpassingen van verkeerssituaties en de gevolgen voor
landbouwverkeer. Wat wordt bijvoorbeeld verwacht
van het landbouwverkeer bij de nieuwe afslag van de
Hoofdstraat naar de Koesteeg in Borger? Ook is de

staat van diverse plattelandswegen
niet goed. Hiervoor heeft onder
andere het CDA met succes
een motie ingediend voor extra
middelen van € 200.000. Als
ondernemer kijkt men kritisch naar
de hoofdprijzen die betaald worden
voor wegenrenovatie. Een euro
kan je maar één keer uitgeven, het
is belangrijk dat zoveel mogelijk
wegen kunnen worden aangepakt.

“Loving Her Was Easier”
Uit de vele kaarten, lieve berichten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes
blijkt dat velen mooie herinneringen hebben aan onze allerliefste

Truus Beijersbergen-den Heijer
De fijne herinneringen, anekdotes en verhalen die u met ons deelde,
zijn voor ons een enorme steun. Wij bedanken u daarvoor hartelijk.
Onze speciale dank gaat uit naar de mensen van Buurtzorg en
huisartsenpraktijk NoorderEs in Odoorn, in het bijzonder dokter Derksen,
voor hun liefdevolle zorg toen dit het hardst nodig was.

Is er toekomstperspectief voor agrariërs in onze
gemeente?
Unaniem geven ze aan dat er zeker
toekomstperspectief is. Maar dat vraagt wel dat er
voor de agrariërs ontwikkelmogelijkheden blijven.
Innovaties vragen wel om investeringen en dat kan
alleen als daar ruimte voor langere termijn wordt
geboden in de visie van de gemeente en de overheid.
Wat het CDA Borger-Odoorn betreft gaan we voor een
goed toekomstperspectief en mag de samenwerking
worden verstevigd tussen de agrariërs, overheden en
belangenverenigingen. Nu zijn er veel verschillende
loketten waar bijvoorbeeld vergunningen moeten
worden aangevraagd. Deze wachten allemaal weer op
elkaar. Dat zit een efficiënte bedrijfsvoering soms wel
in de weg. Dat zouden we graag anders zien.

Familie Beijersbergen

Na een afnemende gezondheid is uit ons midden weggenomen

Mevrouw Rieki Woortman-Baas
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.
Bewoners Buunerheerd
Nieuw-Buinen, 23 februari 2022

Na een afnemende gezondheid is uit ons midden weggenomen

Dhr. Jakob Hofman
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.
Bewoners Buunerheerd
Nieuw-Buinen, 24 februari 2022

Familieberichten kunt u inleveren
tot maandagmiddag 14.00 uur bij
de Bruna in Borger.
De Bruna is maandag om 13.00 uur geopend.
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Ingezonden brief | Voorgenomen herinrichting van de N34 tussen Emmen en de Punt

Maar het kan beter!

Geachte partijvoorzitters,
Namens een groep van 20 betrokken inwoners van
Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen wil ik u het
navolgende onder de aandacht brengen:
De politieke partijen in de gemeenten Tynaarlo, Aa
en Hunze en Borger-Odoorn worden - met het oog
op de komende gemeenteraadsverkiezingen - deze
periode alle benaderd door bewoners-groepen die zorg
hebben voor hun leefomgeving, gezien de Provinciale
verdubbelingsplannen van de N34. Het gaat om de
bescherming van de kwetsbare natuur in relatie tot de
voorgenomen herinrichting van de N34, de veiligheid van
de weggebruikers en de aantasting van het woongenot van
honderden mensen die in de buurt van de N34 hun huis
hebben. Drie issues die nauw met elkaar verweven zijn en
een evenredige aandacht verdienen.

Ten tweede: Inhalen levert geregeld gevaarlijke situaties
op. Nu kan er op verschillende weggedeelten nog worden
ingehaald; voor de andere geldt een inhaalverbod. Bij
gedeeltelijke verdubbeling ontstaan vanzelf nieuwe
vernauwingen waar het met druk verkeer dringen wordt.
Een algeheel inhaalverbod is nog steeds een lucratieve
optie.

alle gevolgen van dien zal grote schade toebrengen aan
dit unieke gebied. Het gebied zal verder verschralen en als
toeristische attractie achteruit gaan. Een tweestrooksweg
met een maximum snelheid van 80 km/uur geeft natuur,
milieu en het landelijke karakter meer kans.

Woongenot
De voorgaande issues zijn algemene onderwerpen die staan
voor veiligheid voor verkeer en bescherming van kwetsbare
Een derde verbetering kan zijn om overal een maximum
natuur. Dan zijn er nog de bewoners van onze dorpen.
snelheid in te voeren van 80 km/uur. Zeker nu er binnen
onze gemeente meer werk gemaakt zal gaan worden om op Niet minder belangrijk is het woongenot voor veel mensen
die enerzijds langs of binnen gehoorsafstand van de N34
een aantal wegen tussen de dorpen de maximum snelheid
te verlagen naar 60 km/uur en in bebouwde kommen naar leven en aan de andere kant de mensen die willen wonen in
een gezonde natuurlijke flora- en faunarijke omgeving.
30 km/uur zal met 80 km/uur op de N34 bij gebruik van
die weg de door de Provincie gewenste tijdwinst blijven
bestaan. In Friesland en met name in Overijssel is men veel De geluidsoverlast bestaat al jaren en is toegenomen
gedurende de laatste decennia. Die zal absoluut erger
consequenter in het behoud van tweestrookswegen met
een maximum van 80 km/uur. Daar zijn goede ervaringen worden bij een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 met
de daarop volgende grotere verkeersstromen die 100 km/
mee.
In het coalitieakkoord van 2019 van het Provinciebestuur
uur rijden en volgens verwachting harder. Kijk wat dat
van Drenthe staat: ‘Wij doen een variantenstudie voor
betreft eens naar de grote wegen in met name het westen
een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen Een vierde maatregel kan zijn om middelen in te zetten
en midden van ons land. De drukte, het voortdurend
die automobilisten wijzen op hun verantwoordelijkheid,
en De Punt [1], met prioriteit voor de aanpak van het
voortrazende verkeer is bijzonder stress-verhogend. Daar
zoals bijvoorbeeld nu ook al gebeurt met spandoeken.
knelpunt Gieten’. Dit standpunt is gebaseerd op de
Het zou goed zijn eerst na een afgesproken aantal jaren te zitten onze bewoners niet op te wachten.
uitkomst van een Quick Scan van Royal Haskoning/
evalueren, welke gevolgen deze aanpassingen hebben voor
DHV dd 16 mei 2017 met als voornaamste conclusies dat
de veiligheid en dus het voorkomen van ongelukken, vóór Al eerder is genoemd dat door de druk op het centrum
de ‘weginfra’ beter scoort dan de ‘spoorinfra’ en dat het
van Borger bij een verdubbeling van de N34 het woongedeeltelijk verdubbelen van de N34 het beste scoort. Deze er al of niet besloten wordt tot gedeeltelijke verdubbeling
en leefgenot verder zal worden aangetast. Ten gunste
van de N34.
conclusies zijn door Gedeputeerde en Provinciale Staten
van het woongenot van omwonenden is opnieuw een
overgenomen; het coalitieakkoord is het gevolg daarvan.
tweebaansweg met een maximum snelheid van 80 km/uur
Natuur en milieu
te verkiezen boven de vierbaans weg met 100 km/uur max.
Het Natuurplatform Drentsche Aa heeft zich in een mail
Voor wat de ‘spoorinfra’ betreft is in het rapport
dd 26 januari 2022 gericht tot de gemeente Tynaarlo.
de aanname gemaakt dat het spoortraject EmmenTen tweede zou het in verband met de geluidsoverlast in
De inhoud van zijn boodschap is even relevant voor de
Stadskanaal-Groningen er niét zou komen. Maar dat ligt
gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn, die deze mail beide gevallen (vier stroken en twee stroken) een goed idee
nu anders. Er zijn inmiddels duidelijke aanwijzingen, dat
later ook hebben gekregen. Niet alleen vanwege het feit dat zijn om langs de N34 ter hoogte van geluidsgaten in de
politieke partijen het realiseren van dit spoortraject hoog
buurt van bewoonde locaties een bosrand aan te leggen
op de agenda hebben staan en er ook voor willen gaan; ook het Nationaal Park zich uitstrekt tot op het grondgebied
van ongeveer 100 meter breed en het liefst in combinatie
van onze gemeente, maar ook omdat de geleverde
het Provinciaal Bestuur probeert inmiddels realisatie van
met aanvullende geluidswerende maatregelen.
dit plan te bevorderen. Hiermee is een belangrijke aanname informatie te steekhoudend is om te negeren.
onder het Provinciaal coalitieakkoord weggevallen. De
Conclusies
In hun boodschap aan de gemeente Tynaarlo staat: ‘ De
spoorlijn gaat er hoogstwaarschijnlijk wel komen, terwijl
Het bovenstaande biedt goede perspectieven voor een
gemeente Tynaarlo moet alles in het werk stellen om de
de Provincie nadrukkelijk en onverkort blijft aansturen
partiële verdubbeling van de N34 over haar grondgebied te veilige N34, een meer milieuvriendelijke oplossing én een
op gedeeltelijke verdubbeling van de N34, ondanks de
voorkomen. Belangrijke Natura 2000 gebieden, Drentsche meer aangename toekomst voor onze inwoners, welke ook
vele bezwaren, niet alleen van natuur- en aanverwante
nog eens geld-besparend kunnen zijn.
Aa (4000 ha) en Zuidlaardermeer, vallen binnen de
organisaties, maar ook van veel inwoners van Drenthe.
gemeentegrenzen evenals de Vijftigbunder in Midlaren en
Arcadis stelt in deze periode een Milieu Effect Rapportage De Strubben Kniphorstbos in Schipborg. Al deze gebieden Slimme maatregelen zorgen voor een win-win situatie. De
combinatie van maatregelen vormt een prachtig alternatief
hebben reeds te maken met een funeste overbelasting
met alternatieven op aan de hand van het ruim een jaar
voor de huidige Provinciale plannen. Ongelijkvloerse
aan stikstof. Verdubbeling van de N34 zal leiden tot meer
geleden genomen besluit van Provinciale Staten. In dit
kruisingen, inhaalverbod, 80 km/uur. Dit drietal zien wij
neerslag van stikstof in een brede strook langs de N34.
onderzoek heeft men het begrip ‘alternatieven’ vernauwd
het liefst uitgebreid met de aanleg van bosranden langs
Zoals ook het geval is op de N33 na verdubbeling, door
tot een keuze tussen de vier voorgestelde varianten van
een aantal trajecten van de N34, in combinatie met andere
partiële verdubbeling. Door deze beperking blijven andere harder rijden.
geluidswerende maatregelen.
milieuvriendelijker alternatieven, die uitgaan van het
Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor
behoud van de tweestrooksweg, buiten beschouwing. De
Daarmee verzoeken wij onze politieke partijen met klem
het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste
variant 80 km/uur wordt niet onderzocht en zo is er ook
afstandsgrens van 25 kilometer gelden, is afgelopen zomer namens ons, burgers, deze alternatieven tot de hunne te
geen onderzoek naar de gevolgen van de stikstoftoe- of
maken. Wij verzoeken u - het liefst gezamenlijk met de
door het rijk besloten. Hier vallen ook infrastructurele
afname bij verschillende maximum snelheden.
gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze - een dwingend
projecten onder zoals de verdubbeling van de N34.
beroep op de Provincie te doen haar huidige plannen voor
Veiligheid voor het verkeer
de N34 te herzien. Het gaat per slot van rekening om dát
De provincie geeft aan dat het noodzakelijk is de veiligheid Alle 14 Drentsche Natura 2000 gebieden vallen binnen
deze nieuwe 25 KM grens rond de N34. Daarvan is 22.622 deel van de weg, dat geheel door deze drie gemeenten
op de weg te verbeteren. Daar staan wij uiteraard ook
loopt, van Emmen tot de Punt.
ha nu al zwaar belast met stikstof. Onderzoek van o.a.
volledig achter. De enige variant evenwel die daarvoor
Natuurmonumenten heeft aangetoond dat planten en
wordt aangedragen is gedeeltelijke verbreding tot vier
Al met al ziet het verzoek er concreet als volgt uit:
stroken van de N34 met behoud van de maximum snelheid insecten in deze gebieden sterk zijn achteruitgegaan of
totaal verdwenen. Iedere verhoging van de stikstofneerslag
van 100 km/uur.
Maak u sterk voor
zal dit proces verder versnellen.’
1. het behoud van de huidige N34 met twee rijstroken;
De gedeeltelijke verdubbeling zal leiden tot meer personen2. het instellen van een inhaalverbod op de N34 voor
De onderbouwing van hun streven staat beschreven in de
en vrachtverkeer; de bekende aanzuigende werking. De
alle verkeer m.u.v. hulpdiensten met functionerende
‘Zienswijze Natuurplatform Drentsche Aa, Reactie op de
snelheden zullen stijgen boven de 100 km/uur. Dit blijkt
alarmsignalen;
concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke
ook uit onderzoek m.b.t. de verdubbeling van de N33.
3. het instellen van een maximum snelheid van 80
verdubbeling N34’ [3]. Die is zeer de moeite waard om
[2] De provincie geeft zelf aan dat er tot 2040 geen
km/uur voor alle verkeer m.u.v. hulpdiensten met
capaciteitsprobleem is (mits het knooppunt rotonde Gieten te lezen, omdat met cijfers wordt aangetoond wat een
functionerende alarmsignalen;
gedeeltelijke verdubbeling van de N34 betekent en omdat
wordt opgelost).
er hele praktische alternatieven worden benoemd die beter 4. het stimuleren van maatregelen die te hard rijden en
voor natuur en milieu en tevens veiligheidsverhogend zijn. inhalen frustreren;
De voorgenomen gedeeltelijke verdubbeling van de N34
Het is een notitie uit 2020, die nog steeds bijzonder actueel 5. de aanleg van bosranden langs de N34 ter hoogte van
en daarbij de toename van het verkeer zal de dorpskern
geluidsgaten;
is.
van Borger extra belasten. Er zal meer verkeer komen
6. een combinatie met andere geluidswerende
door het centrum richting Nieuw-Buinen/Stadskanaal vice
maatregelen;
Onder de genoemde natura 2000 gebieden valt eveneens
versa. Wat dat betreft kan het vele geld dat beschikbaar
7. het aansturen op evaluatie van de nieuwe situatie
het Drouwenerzand. Vervolgens kunnen we voor
is voor de N34 beter besteed worden aan een oplossing
(waarbij kruisingen ongelijkvloers zijn, waar een
de toekomst ook De Branden noemen als kwetsbaar
voor de verkeersoverlast in Borger. De veranderende
inhaalverbod geldt en de max snelheid 80 km/uur is) na
natuurgebied, dat waarschijnlijk dit jaar in ontwikkeling
omstandigheden geven reden voor de gemeenten om met
een afgesproken aantal jaren om te bezien of op deze wijze
wordt genomen. Ter bescherming van de natuurlijke
de Provincie alsnog te kijken naar alternatieven:
‘de goede veilige weg wordt bereden’;
omgeving zijn op de eerste plaats de meest voor de hand
8. de samenwerking te zoeken met de gemeenten
liggende maatregelen het beperkt houden van verkeer en
In deze periode worden ten eerste de vier gelijkvloerse
Tynaarlo en Aa en Hunze om zo met de Provincie opnieuw
het beperken van de maximum snelheid.
kruisingen vervangen door drie ongelijkvloerse. Het
om de tafel te gaan.
knelpunt bij Gieten zal - op basis van de resultaten van de
Ten tweede is De Hondsrug, waar de N34 overheen
MER - aanpassing krijgen, iets waar niemand op tegen is.
Namens 20 inwoners van Drouwen, Bronneger en
loopt, een uniek gebied in Drenthe en heeft een enorme
aantrekkingskracht op tienduizenden toeristen, die jaarlijks Bronnegerveen
Waar veel ongelukken bij de gelijkvloerse kruisingen
hun rust komen zoeken. Dit gebied is een UNESCO
hebben plaatsgevonden, verdienen al deze verbeteringen
Geopark; in Nederland het enige gebied met een dergelijk Albert de Jong, Drouwen,
hun kans te krijgen aan te tonen dat hiermee de weg een
predikaat. Een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 met E.mail: albertjcdejong@gmail.com
heel stuk veiliger zal zijn dan voorheen.

De gemeente informeert:

Verkiezingskrant
%

Alles over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart

Het mag weer!
Met de versoepeling van de coronamaatregelen worden veel dingen
weer een stuk gemakkelijker. Dat geldt ook voor het stemmen. Op
16 maart bent u van harte welkom om uw stem uit te brengen voor
de gemeenteraadsverkiezingen. Op 14 en 15 maart ook al trouwens:
bij vier stembureaus in Borger-Odoorn kunt u dan al terecht. U
kunt kiezen uit kandidaten van acht partijen, die allemaal hun eigen
standpunten hebben over wat goed is voor Borger-Odoorn. Of het
nu gaat om afval, duurzaamheid, wonen, verkeer, jeugd of veiligheid:
de gemeente doet heel veel verschillende dingen in uw leefomgeving.
De gemeenteraad neemt daar belangrijke besluiten over. En door te
stemmen hebt u daar invloed op. Bent u er nog niet uit? Dan biedt
onze StemWijzer op borger-odoorn.stemwijzer.nl uitkomst. Of lees
eens verder in deze verkiezingskrant. Want u zult zien: er valt een
hoop te kiezen.
Jan Seton

Burgemeester

Alles over het stemmen
Op woensdag 16 maart vinden de
gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Deze keer kunt u ook al eerder uw stem
uitbrengen: vier stembureaus zijn al op
maandag 14 en dinsdag 15 maart open.
Wie mag stemmen?

U mag stemmen voor de
gemeenteraadsverkiezingen als u:
▶ op 16 maart 2022 achttien jaar
of ouder bent
▶ niet bent uitgesloten van het kiesrecht.
Wanneer kan ik stemmen?

Op 14, 15 of 16 maart tussen 7.30
en 21.00 uur.
Waar kan ik stemmen?

U kunt zelf kiezen bij welk stembureau in
de gemeente Borger-Odoorn u stemt.
Maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022

• Borger: sporthal De Koel, Molenstraat 3
• Nieuw-Buinen: voetbalvereniging
Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 156
• Odoorn: De Oringer Marke,
Hoofdstraat 9
• Valthermond: MFA ’t Brughuus,
Vrijheidslaan 11
Woensdag 16 maart 2022

• 1e Exloërmond: buurthuis De Badde,
1e Exloërmond 56j
• 2e Exloërmond: Odeon Cultuurhuis,
Zuiderdiep 123-124
• 2e Exloërmond: Hunsowhal,
Zuiderdiep 33
• Borger: ontmoetingscentrum ‘t Anker,
Hoofdstraat 9
• Borger: sporthal De Koel, Molenstraat 3
• Borger: cultuurpodium VanSlag,
Hoofdstraat 34

• Buinen: hotel Hartlief, Hoofdstraat 83
• Buinerveen: dorpshuis De Viersprong,
Hoofdstraat 1
• Drouwen: dorpshuis Meester
Hekmanhoes, Schoolstraat 10a
• Drouwenermond: dorpshuis Assekolke,
Zuiderdiep 37
• Drouwenerveen: dorpshuis Het Vertier,
Hoofdstraat 16a
• Ees: Eeserhof, Dorpsstraat 2
• Exloo: gemeentehuis, Hoofdstraat 50
• Klijndijk: dorpshuis Oes Hokkie,
Wanstraat 7
• Nieuw-Buinen: verenigingsgebouw
In Het Tussendiep, Kerklaan 2
• Nieuw-Buinen: voetbalvereniging
Nieuw-Buinen, Zuiderdiep 156
• Odoorn: De Oringer Marke,
Hoofdstraat 9
• Odoornerveen: dorpshuis, Zuidzijde 16c
• Valthe: Ons Dorpshuis, Hoofdstraat 54
• Valthermond: MFA ‘t Brughuus,
Vrijheidslaan 11
• Valthermond: Akkervarken,
Noorderdiep 592
• Westdorp: dorpshuis WestdorpEllertshaar, Borgerderstraat 2a

Op wie kan ik stemmen?

Kunt u zelf niet stemmen?

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Stempas overdragen
Op de achterkant van uw stempas kunt
u een andere kiezer uit de gemeente
Borger-Odoorn machtigen om uw stem
uit te brengen. Dit kan tot en met de dag
van de stemming zelf, door allebei een
handtekening te zetten. De gemachtigde
moet bij het stemmen een kopie van uw
identiteitsbewijs meenemen. Wilt u bij
nader inzien toch zelf stemmen? Dan kunt
u gewoon met uw eigen stempas gaan
stemmen en vervalt de volmacht.

Bijzondere stembureaus

Identiteitsbewijs verlopen?

(alleen toegankelijk voor bewoners en het
personeel woonachtig binnen de gemeente
Borger-Odoorn):
• Borger: Borgerhof, Grote Brink 2
• Odoorn: De Paasbergen, Paasbergen 1
Moet ik nog rekening houden
met coronamaatregelen?

Voor bezoekers aan het stembureau gelden
in principe geen coronamaatregelen meer.
Wij verzoeken u wel gepaste afstand te
bewaren. Voor wie toch nog voorzichtig
wil zijn, hebben wij mondkapjes en
desinfectiegel beschikbaar.

Uiterlijk deze week wordt de kandidatenlijst
huis aan huis bezorgd. Dit is een overzicht
van alle deelnemende politieke partijen met
hun kandidaten waarop u kunt stemmen.
Dit overzicht kunt u ook bekijken op
www.borger-odoorn.nl/verkiezingen.
▶ uw stempas
▶ uw identiteitsbewijs (paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs)
Uw stempas hebt u uiterlijk vorige week
per post ontvangen, als u op 31 januari
2022 in de Basisregistratie Personen
van de gemeente Borger-Odoorn stond
ingeschreven.
Stempas kwijt of beschadigd?

Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dat kan via www.borger-odoorn.nl/
verkiezingen of aan de balie van het gemeentehuis (op afspraak) tot 11 maart 17.00
uur. Vindt u na het aanvragen van een vervangende stempas alsnog uw oude stempas
terug? Dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Deze is dan namelijk niet meer geldig.
Om te kunnen stemmen mag uw identiteitsbewijs op 16 maart 2022 maximaal 5 jaar
verlopen zijn. Dat betekent dus dat u kunt
stemmen met een paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs dat geldig is tot 17 maart 2017
of later.
Identiteitsbewijs kwijt?

Dan kunt u uw stem uitbrengen door een
verklaring van vermissing van de gemeente
te tonen. Daarnaast moet u een pasje of
document met uw naam en foto laten zien,
bijvoorbeeld de lidmaatschapskaart van een
sportvereniging.

Dan kunt u iemand anders die kiesgerechtigd is uw stem laten uitbrengen. Deze
gemachtigde mag niet meer dan twee
machtigingen aannemen en moet uw stem
tegelijk met zijn of haar eigen stem
uitbrengen. Dit kan op twee manieren.

Schriftelijke volmacht aanvragen
U kunt ook tot en met 11 maart 2022 een
schriftelijke volmacht bij ons aanvragen.
Dat kan digitaal via www.borger-odoorn.nl/
verkiezingen. De gemachtigde ontvangt vervolgens een schriftelijk volmachtbewijs per
post. U hoeft bij de schriftelijke volmacht
geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te
sturen, dit is namelijk al door de gemeente
gecontroleerd. Een schriftelijke volmacht
kunt u alleen afgeven aan een inwoner van
de gemeente Borger-Odoorn.
Let op: een schriftelijke volmacht kunt u
niet meer intrekken. Uw stempas wordt bij
de volmacht namelijk ongeldig verklaard.
Raakt het schriftelijk volmachtbewijs kwijt?
Dan kan er niet meer met de volmacht
gestemd worden.

StemWijzer ▶ Hoe denken de partijen over vers
Thema
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De gemeente moet
zorgen dat bijles
gratis is voor kinderen
van wie de ouders of
verzorgers weinig geld
hebben.

De gemeente moet
zorgen dat de
belasting op huizen,
gebouwen en grond
(ozb) gelijkblijft.

In Borger-Odoorn
mogen er geen grote
evenementen meer
bijkomen.

De gemeente moet
strengere regels
opstellen voor
de huisvesting
van buitenlandse
seizoenarbeiders.

Van de nieuw te
bouwen woningen
moet minimaal
30% een sociale
huurwoning zijn.

De gemeente moet de
grijze container voor
restafval vaker legen.

De gemeente moet
geld beschikbaar
stellen voor bewoners
die een lokaal netwerk
willen opzetten om
zelf hun zorg te
organiseren.
In Borger-Odoorn moet
meer cameratoezicht
komen.

geen van beide

oneens

eens

eens

Toelichting: “Dit is onmogelijk, omdat
de gemeente geen invloed heeft op het
bijzonder onderwijs. Als wij hiervoor
zouden kiezen, krijgen alleen kinderen van
het openbaar onderwijs bijles.”

Toelichting: “Het onderwijs moet alle
kinderen gelijke kansen en onderwijs op
maat bieden, zodat geen kind buiten de
boot valt.”

Toelichting: “Alle kinderen verdienen een
gelijke kans op goed onderwijs en een
goede ontwikkeling van hun talenten.
Het is niet je afkomst die telt maar je
toekomst.”

Toelichting: “Door de
met een laag inkomen
in hun ontwikkeling v
kansengelijkheid.”

oneens

eens

eens

eens

Toelichting: “Indien mogelijk, ziet
Gemeentebelangen deze belasting het
liefste dalen. ”

Toelichting: “De VVD vind dat gemeentelijke
belastingen geen sluitstuk van de begroting
mogen zijn en gaat voor zo laag mogelijke
belastingen.”

Toelichting: “Dit betekent dat de ozb niet
meer stijgt dat de inflatie.”

Toelichting: “Het CDA
een financieel stabiele
Hierdoor weten inwon
zijn.”

oneens

oneens

eens

oneens

Toelichting: “Dat is afhankelijk van het
evenement en de impact dat deze heeft op
de omgeving.”

Toelichting: “Boerenrock maar ook
evenementen bij Poolshoogte om maar een
voorbeeld te geven, moeten mogelijk blijven
en houden onze gemeente levendig en dus
aantrekkelijk.”

Toelichting: “Evenementen moeten
passen bij de schaal van de gemeente
Borger-Odoorn. Er zou best eens een mooi
evenement kunnen zijn dat we nu nog niet
kennen, dat erg goed past bij de gemeente
Borger-Odoorn. ”

Toelichting: “Er moet
voor nieuwe ontwikke
die beoordeeld worden
waarde.”

eens

oneens

eens

oneens

Toelichting: “Bij Gemeentebelangen is
niet bekend om hoeveel seizoenarbeiders
het gaat, dus wij kunnen hier geen
onderbouwd antwoord op geven.”

Toelichting: “Dit is de
verantwoordelijkheid
van de werkgevers binnen de wettelijk
gestelde kaders.”

Toelichting: “Buitenlandse
seizoenarbeiders hebben ook recht op
menselijke leefomstandigheden.”

Toelichting: “Wij volg
landelijk beleid.”

▶

geen van beide

oneens

eens

eens

Toelichting: “Dat is afhankelijk
van het absolute aantal woningen
dat er gebouwd wordt. ”

Toelichting: “IWe moeten bouwen naar
behoefte, daar moeten we niet op voorhand
een percentage aan koppelen.”

Toelichting: “Er is grote behoefte aan
meer sociale huurwoningen in onze
gemeente. De wachtlijsten zijn gewoonweg
te lang. Een van de speerpunten van het
verkiezingsprogramma van de PvdA.”

Toelichting: “Er is een
sociale huurwoningen
Het CDA Borger-Odoorn
ervoor dit beter in bala

▶

oneens

eens

oneens

oneens

Toelichting: “De gemeentelijke doelstelling
is om de hoeveelheid restafval te
verminderen, dus dan is het verhogen van
de frequentie ook niet mogelijk. ”

Toelichting: “De VVD wil dat dit 1x in de
drie weken blijft. 1 x in de 6 weken zoals
nu is besloten beperkt onze inwoners
teveel in hun vrijheid. Dit gaat zorgen voor
problemen en meer zwerfvuil. ”

Toelichting: “De restcontainer raakt steeds
minder vol. Juist de PMD container raakt
steeds voller.”

Toelichting: “Het CDA
rentmeesterschap. We
duurzaam omgaan me
en streven ernaar gron
steeds meer te hergebr

eens

oneens

eens

eens

Toelichting: “Dergelijke
bewonersinitiatieven juichen wij
van harte toe.”

Toelichting: “De gemeente kan
bij een goed initiatief wel ondersteunen
met het opzetten van de plannen.”

Toelichting: “De PvdA wil zorg met de
menselijke maat. Lokale initiatieven
die dit mogelijk maken wil de PvdA
ondersteunen.”

Toelichting: “Het CDA
ontwikkeling van zorg
positief. Het is een verd
vorm van noaberschap

oneens

eens

geen van beide

eens

Toelichting: Geen toelichting gegeven

Toelichting: “Maar alleen als er zich
situaties voordoen waar tijdelijk
cameratoezicht kan bijdragen aan de
veiligheid/woongenot.”

Toelichting: “Cameratoezicht kan een
overweging zijn als dit bijdraagt aan het
gevoel van veiligheid van inwoners en op
diefstal/vandalismegevoelige plaatsen
zoals busstations en pleinen.”

Toelichting: “Wij wille
bieden van cameratoe
preventief en draagt b
veiligheidsbeleving en
opsporing van daders.

▶
▶

▶

▶

▶

▶

Doe de StemWijzer met alle 30 stellingen op borger-odoorn.stemwijzer.nl
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eens

eens

eens

oneens

Toelichting: “Ontwikkelachterstanden
kunnen hiermee vroegtijdig worden
gesignaleerd en gericht methodisch worden
ondersteund. Bijlessen moeten er voor
alle kinderen zijn die dit nodig hebben.
Het gratis aanbieden moet voor iedereen
gelden ongeacht inkomen om verschil te
voorkomen. Het kind is uitgangspunt.”

Toelichting: “GroenLinks is hiervan
uitgesproken voorstander. Dit ook om de
situatie te doorbreken dat alleen ouders
met een goedgevulde portemonnee hun
kinderen examentraining en bijles kunnen
laten geven. Daarmee wordt immers de
sociale afstand tussen groepen kinderen
alleen verder vergroot.”

Toelichting: “Iedereen moet dezelfde
kansen krijgen.”

Toelichting: “Hiervoor zijn reeds regelingen
en daarnaast zou dit initiatief bij de
scholen moeten liggen.”

eens

oneens

geen van beide

oneens

Toelichting: “IWij vinden dat belastingen
niet mogen worden gebruikt om de
gemeentelijke begroting sluitend te krijgen.
Een lastenstijging voor inwoners moet tot
het noodzakelijke worden beperkt en mag
de stijging van de prijsindex niet te boven
gaan.”

Toelichting: “Het bevriezen van de ozb
is wat GroenLinks betreft niet aan de orde.
Deze belasting volgt in principe
qua hoogte de loon- en prijsontwikkeling
(indexatie).”

Toelichting: “De ozb belasting
moet in goed evenwicht blijven
met andere ontwikkelingen.”

Toelichting: “Wij willen geen valse
verkiezingsbeloftes doen. Wij zullen daarom
ook niet beloven dat de ozb niet zal stijgen
in de komende vier jaar. Dat betekent niet
dat wij de ozb willen laten stijgen, maar
wel dat wij het besef hebben dat de ozb een
van de weinige (grote) inkomstenbronnen
van de gemeente is.”

oneens

geen van beide

oneens

oneens

Toelichting: “Wij willen dat initiatieven van
burgers, verenigingen en organisaties door
de gemeente zo actief mogelijk worden
ondersteund. Het organiseren van meer
grote evenementen moet mogelijk zijn
zolang hierdoor geen overlast voor mens en
dier ontstaat.”

Toelichting: “GroenLinks wil de weg
voor een groot nieuw evenement niet
volledig afsluiten; wel moet het daarbij
uitdrukkkelijk gaan om een duurzaam
evenement dat niet belastend is voor mens,
dier en in het algemeen de onmiddellijke
omgeving en de natuur daarbinnen.”

Toelichting: “Uiteraard dienen ze aan de
gemeentelijke voorwaarden te voldoen.”

Toelichting: “Elke aanvraag moet goed
beoordeeld worden.”

eens

eens

oneens

oneens

Toelichting: De huisvesting van arbeiders
en dus ook buitenlandse seizoenarbeiders
dient te voldoen aan de kwaliteitsnormen
die we voor onszelf ook normaal vinden.

Toelichting: “Gelukkig komen bij ons
niet de mensonterende toestanden qua
huisvesting voor zoals elders in het land.
We moeten de situatie ook in een gemeente
als de onze echter goed in de gaten blijven
houden. Daarom eens.”

Toelichting: Geen toelichting gegeven

Toelichting: Geen toelichting gegeven

eens

geen van beide

geen van beide

oneens

Toelichting: “Wonen moet ook een
vrije keuze blijven en daarom is het
goed als er voldoende en betaalbare
(levensloopbestendige) huurwoningen
worden gerealiseerd voor lagere inkomens,
starters, jongeren en ouderen.”

Toelichting: “Hoe raar het ook lijkt, deze
stelling is te beperkt. Immers: het gaat niet
alleen om betaalbare huren, maar ook om
betaalbare woningen in de koopsector. En
dan hebben we het nog niet over andere
coöperatieve woonvormen. De gemeente
moet op dat totale terrein de regie weer
terugkrijgen.”

Toelichting: “Het aantal beschikbare
sociale huurwoningen moet passen
bij de vraag. De gemeente dient hier
goede afspraken over te maken met de
woningcorporaties.”

Toelichting: “Wij kijken liever naar de
daadwerkelijke vraag en aanbod voor wat
betreft woningen en zien de nieuwbouw
daarop aangepast. Wij stellen liever op
voorhand geen percentage vast.”

eens

oneens

oneens

oneens

Toelichting: “Niet blij zijn wij met het in
2021 genomen besluit door de raad om de
ophaalfrequentie van ‘de grijze bak’ te
verlagen van 3 naar 6 weken.“

Toelichting: “Het is juist de inzet van
GroenLinks om de hoeveelheid afval die
in de grijze container moet aan de bron
verder terug te dringen. Daar past niet in
dat overgegaan wordt tot vaker legen.”

Toelichting: “Onderzoek naar alternatieve
vormen van inzameling is beter.”

Toelichting: “De huidige frequentie zou
voldoende moeten zijn wanneer afval op
de juiste manier wordt gescheiden. De
AfvalWijzer app kan bijvoorbeeld hierbij de
inwoners nog meer helpen en voorzien van
informatie.”

eens

eens

eens

oneens

Toelichting: “Wij ondersteunen
burgerinitiatieven die de sociale
verhoudingen, de gezondheid en het
welzijn van burgers bevorderen. Wij vinden
dat initiatieven als dorpscoöperaties,
zorgcoöperaties en noaberhuzen door de
gemeente mede ondersteund dienen te
worden.”

Toelichting: “GroenLinks is hier warm
voorstander van. Vooral ook omdat dit
bijdraagt aan langere zelfstandigheid
en kwaliteit van dagelijks leven.
Hieraan moet vormgegeven worden
in samenspraak tussen onder meer
zorgverzekeraars en gemeente.”

Toelichting: ”De gemeente moet zeker
faciliteren en dit mag ook best geld kosten
maar moet geen “automatisme” zijn.”

Toelichting: “De gemeente kan faciliteren,
maar dit hoeft wat ons betreft niet een
financieel karakter
te hebben.”

oneens

oneens

oneens

oneens

Toelichting: “De gemeente dient de
mensen te stimuleren om zich aan de regels
te houden en zo bij te dragen aan een
plezierige woonomgeving. Wij zien hiervoor
eerder een rol weggelegd voor de boa’s dan
voor camera’s.”

Toelichting: “De situatie rond openbare
orde en veiligheid in Borger-Odoorn
maakt het gelukkig niet nodig extra
cameratoezicht te realiseren. Bovendien is
GroenLinks geen voorstander van een “bigbrother-is-watching-you”- maatschappij.
Wij gaan voor de menselijke maat.”

Toelichting: Geen toelichting gegeven

Toelichting: “Wij zien geen reden voor
meer cameratoezicht.”

Doe de StemWijzer met alle 30 stellingen op borger-odoorn.stemwijzer.nl

LIJST

PvdA

Van de lijsttrekkers
BorgerOdoorn
blijft goed
wordt beter.

Daan
Hooiveld

kies
es

Stem
PvdA

Borger-Odoorn

Een groot hart voor onze gemeente...

Hoi! Mijn naam is Daan Hooiveld,
ik ben 24 jaar en woon al mijn hele
leven in Odoornerveen. Sinds 2017
ben ik lid van Gemeentebelangen
Borger-Odoorn en sinds 2019
ben ik raadslid namens de
partij. Ik vind het een eer om
Gemeentebelangen als lijsttrekker
te mogen vertegenwoordigen en
hoop inwoners te enthousiasmeren
voor ons DNA! Gemeentebelangen
is politiek vóór, dóór en mét
inwoners van Borger-Odoorn en we
hebben een groot hart voor alles en
iedereen in onze prachtige en unieke
gemeente.

De VVD in Borger-Odoorn zat de
afgelopen vier jaar in de coalitie
en daar zijn we trots op, er is
veel bereikt. Van krimp- naar
groeigemeente. Onze wethouder
Nynke Houwing heeft er hard aan
getrokken om woningbouw weer
mogelijk te maken. In alle dorpen is
onderzocht waar er mogelijkheden
zijn, nu kunnen we aan de slag.
Ook moeten we de wegen, fietsen wandelpaden aanpakken. Ons
minimabeleid moet op niveau
blijven. Aantrekkelijk blijven voor de
toerist. Aandacht voor ondernemers,
onze boeren, die mede ons
landschap bepalen. Borger-Odoorn is
goed maar wordt beter.

Daan Hooiveld, lijsttrekker

STEM CDA
BORGER-ODOORN
Ankie Huijing
100% lokaal

IEDEREEN TELT, VAN JONG TOT OUD

Op de PvdA kun je bouwen!
En bouwen is nodig. Jong en oud
moet betaalbaar kunnen blijven
wonen in eigen dorp. De PvdA wil
de gemeente voor iedereen nog
mooier maken. Met betaalbare
woningen, aanpak van (energie)
armoede, een groene omgeving en
aandacht voor mensen die extra
steun nodig hebben.
De PvdA wil zorgen dat u in uw
eigen huis fijn oud kunt worden en
alle kinderen kansen krijgen zich
te ontwikkelen. Borger-Odoorn is
mooi. Daar passen geen nieuwe
windmolens en zonneparken bij.
Hier staat de PvdA voor!

Heb jij al een keuze gemaakt voor 16
maart? Ik wel. Ik stem 16 maart met
volle overtuiging op CDA BorgerOdoorn. Waarom? Daar heb ik vijf
redenen voor. Het CDA staat voor
een samenleving waarin iedereen
telt. Met een passende woning
voor iedereen in veilige en sociale
buurten. Goede zorg telt, bereikbaar
voor jong en oud. Ruimte voor
ondernemers telt, zonder onnodige
regels. En een verzorgde groene en
duurzame gemeente telt. Een stem
op het CDA Borger-Odoorn is een
stem op een actieve en enthousiaste
partij met 100% lokale inzet! Meer
weten? www.cdaborgerodoorn.nl

Peter Zwiers, lijsttrekker

Ankie Huijing, lijsttrekker

Janny Hofsteenge, lijsttrekker

Kies voor verandering!

Hier en Nu
SAMEN VOOR BORGER-ODOORN

Stem 16 maart
Leefbaar Borger-Odoorn

Lijst 5

GL_poster-Verkiezingsbord.indd 1

Politiek. Afgeleid van het Griekse
woord polis, dat stad, gemeente
betekent. Het gold toen, het is nu
2000 jaar later nog steeds zo: veel
van wat in gemeentelijk politiek
opzicht gebeurt raakt je als inwoner
rechtstreeks. Alle reden kortom om
op 16 maart a.s. te gaan stemmen.
Stemmen voor onze nieuwe
gemeenteraad.

Annemiek de Groot, lijsttrekker

Pieter de Groot, lijsttrekker

GroenLinks gaat graag weer 4 jaar
door. Groen, om een positieve
invloed te kunnen uitoefenen
op natuur en milieu, klimaat en
duurzaamheid. En natuurlijk ook
als rode partij, met een sociaal en
menselijk hart; en dit al onder het
motto: u, jij, wij allemaal. Iedereen
hoort erbij! GroenLinks voor een
menselijk, eerlijk en duurzaam
Borger-Odoorn. Jullie toch ook
op 16 maart?

13-12-2021 11:51

De ChristenUnie Borger-Odoorn is
een partij die lokaal geworteld is,
met kandidaten uit verschillende
mooie dorpen die onze gemeente
rijk is. Het vertrouwen in “de
politiek” is afgenomen weten
we, daarom wil de ChristenUnie
beginnen met naar u te luisteren.
Dit zijn geen loze woorden,
wij willen namelijk dat de
gemeenteraad vaker vergadert in
dorpshuizen. Dicht bij u, zodat u
de mogelijkheid krijgt om door
een inloopuurtje in gesprek te
gaan met raadsleden. Vertrouwen
krijgen start volgens ons met
luisteren. Hopelijk spreekt u
dit aan. Geeft u ons de kans om
hiervoor te strijden? Geef uw stem
dan aan de ChristenUnie!

Ons motto is “Hier en Nu”. Het
“Hier” slaat op onze mooie
gemeente waar wij met z’n allen
trots op mogen zijn. Een gemeente
waar wij ons thuis voelen, kunnen
leren, werken en oud willen worden.
Alleen zijn dit juist de thema’s die
steeds vaker onder druk komen te
staan en daarom dan ook het “Nu”.

Erik Braam, lijsttrekker

John Goeree, lijsttrekker

Het is nu het moment om te zorgen
dat deze thema’s de aandacht
krijgen die zij verdienen om te
waarborgen dat wij ons hier thuis
blijven voelen, blijven ontwikkelen,
een goede baan blijven vinden
en oud kunnen worden. Wij gaan
samen voor Borger-Odoorn.

’ Kijk op www.borger-odoorn.nl/verkiezingen
’ Doe de Stemwijzer op www.stemwijzer.nl
’ Neem contact met ons op via
verkiezingen@borger-odoorn.nl of
telefoonnummer 14 0591

Taken

De gemeenteraad heeft
3 belangrijke taken:
1. De kaders vaststellen voor het
beleid van de gemeente. Dus de
grote lijnen van wat we willen
bereiken, en hoeveel geld daar
voor beschikbaar komt. Wat de
gemeente daar precies mee gaat
doen, is de uitvoerende taak van
het college van B&W.
2. Controleren of het college van
B&W zijn taken goed uitvoert.
3. De inwoners van de gemeente
vertegenwoordigen.

Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Of wilt u eerst meer weten
over de onderwerpen die in onze gemeente spelen, en hoe de politieke
partijen daarover denken? Doe dan onze StemWijzer op borger-odoorn.
stemwijzer.nl. Hier kunt u 30 stellingen beantwoorden met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. De stellingen gaan over bijvoorbeeld duurzame energie, wonen en veiligheid. De StemWijzer vergelijkt vervolgens
met welke partijen u de meeste overeenkomsten hebt. U kunt ook
de toelichting van de partijen bij hun standpunten lezen. Op die
manier kunt u beter bepalen welke partij het best bij u past.

Doe de StemWijzer met alle 30 stellingen op borger-odoorn.stemwijzer.nl

De gemeenteraad van BorgerOdoorn bestaat uit 21 raadsleden.
Op dit moment zijn 8 politieke
partijen vertegenwoordigd in de
gemeenteraad. De samenstelling
van de raad wordt elke vier jaar
opnieuw door inwoners bepaald
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Raadsleden krijgen een
vergoeding voor hun werk. Dat is
te weinig om van te kunnen leven,
dus meestal hebben ze ook nog een
andere baan. Dat betekent dat het
raadswerk vooral in de vrije tijd
plaatsvindt.
Raadsvergaderingen

Elke maand, met uitzondering van
de zomervakantie, komt de gemeenteraad bijeen in de besluitvormende raadsvergadering. Die
wordt voorgezeten door de burgemeester. In deze vergadering worden de besluiten genomen. In de
oordeelsvormende raadsvergadering wordt de besluitvormende
raadsvergadering voorbereid. Er
is dan gelegenheid voor het stellen van politieke vragen aan burgemeester en wethouders, en ook
aan andere fracties. De oordeelsvormende raadsvergadering wordt
voorgezeten door een raadslid.
Rol burgemeester

StemWijzer: welke partij past bij u?
Meer weten over de verkiezingen?

Elke gemeente in Nederland
heeft een gemeenteraad en een
college van burgemeester en
wethouders (B&W). Dit samen
noemen we het gemeentebestuur. Tijdens de verkiezingen
worden de nieuwe gemeenteraadsleden gekozen. We leggen
hier in het kort uit hoe de gemeenteraad werkt.

Samenstelling

STEM

In het politieke systeem is maar
weinig aandacht voor de zaken die
er echt toe doen. Veel inwoners
zijn daardoor hun vertrouwen in de
politiek kwijtgeraakt. Echter, Leefbaar
Borger-Odoorn doet wat zij belooft.
Wij gaan naar onze inwoners toe,
bieden een luisterend oor en denken
mee in oplossingen. Zo pakken wij
onze rol als volksvertegenwoordigers
op. Dit zien wij als grote kracht van
Leefbaar Borger-Odoorn. Politiek
bedrijf je niet alleen, dat doe je
samen met de inwoners. Zeker in een
veranderende samenleving waarbij
participatie er toe doet. Uw stem telt
en kan het verschil maken. Leefbaar
Borger-Odoorn is de lokale partij van
Borger Odoorn die het echt anders
doet. Stem daarom op 16 maart, voor
de verandering, op Leefbaar BorgerOdoorn, wij nemen uw zorgen
serieus en bieden perspectief.

Hoe werkt de
gemeenteraad?

De burgemeester is voorzitter
van het college van B&W én de
gemeenteraad. In het college
van B&W mag de burgemeester
meestemmen over besluiten,
in de gemeenteraad niet.
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Gezing en Geplaas door Hadders en
Sandman in het ATLAS Theater

Dinsdag 1 maart 2022

GroenLinks: Een bibliotheek in onze
Willibrordkerk?
Onafhankelijke informatie: als dat ooit belangrijk was is dat nu wel, in deze tijden van
fake news. GroenLinks besprak recent in de raad de Bibliotheeknota, een beleidsvisie
tot het jaar 2025. Een lezenswaardig stuk met de o zo toepasselijke titel “meer dan
boeken”.
Inderdaad, onze gemeentelijke bibliotheek
biedt met haar 4 lokaties en maar liefst
7 bibliotheken op school veel meer dan
boeken. Naast het doorgeven van kennis
en informatie gaat het ook om ook het
stimuleren van taalontwikkeling. En worden
onze inwoners ondersteund bij hun digitale
vaardigheden.

GroenLinks is blij met de centrale plaats
van onze bibliotheken in de verschillende
leefgebieden van Borger-Odoorn. Denk
alleen al aan de belangrijke functie die ze
Muzikant Bert Hadders en schrijver Herman Sandman beschrijven de haat-liefde
verhouding met het land van hun vaders; de Veenkoloniën. Het resultaat is een portret vervullen als trefpunt en ontmoetingsplek.
met verhalen en liedjes van de streek en zijn inwoners, met al hun eigenaardigheden.
Wat dit laatste betreft: GroenLinks is bezorgd
dat de beschikbare ruimte voor de bibliotheek
Voor de Groningers en Drenten een feest
alcoholverslaving, maar overleefden. De
in Borger onder druk staat. En daarmee
der herkenning, voor boetenstoanders een
een zingt alles van zich af, de ander doet dat
juist de rol die onze bibliotheek wil hebben
openbaring. De een is Drent, de ander
met verhalen. Een ode aan de schoonheid
als ontmoetingscafé en kennismakingsplek
Groninger, maar met een gedeelde haatvan het land en de bewoners, met al hun
voor muziekuitvoeringen. Want daar is
liefde verhouding met het land van hun
eigenaardigheden
vaders, de Badlands van het Noorden.
Een wereld van leegte, windmolens en
Bert Hadders en Herman Sandman staan
filterkoffie, waar elke zandstorm het einde
op vrijdag 11 maart met hun voorstelling
van de wereld aankondigt en het leven net
‘Gezing en Geplaas’ in het ATLAS Theater.
de Duitse Lotto is: Ohne Gewähr. Hadders
Kaarten voor deze voorstelling zijn te koop
en Sandman balanceerden in de achterkamer via atlastheater.nl
van de beschaving op de rand van een

ruimte voor nodig. Waarom dan niet de
vestiging in Borger onder te brengen in de
Willibrordkerk? Een kerkgebouw met een
nieuwe centrale plek in de samenleving voor
ontmoeting, boeken, muziek en andere
cultuurvormen? Wij kunnen ons daar veel bij
voorstellen! GroenLinks zal het idee warm
houden!
Pieter de Groot. 06.13750704
Metze Geertsma. 06.51514186
Peter Zoeteman. 06.52091499
Lees ons programma op: borgerodoorn.
groenlinks.nl

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36

Uitslag Bridgeclub DES 2 Exloo
Donderdag 24 februari is DES 2 ook weer gestart met de competitie
Lijn A
1e mv Didi van Aacken & hr Hendrik v.Veen
2e de hrn Gezinus de Leeuw & Sjef Heeren
3e mv Fenny Bruins & hr Geert Joosten

56.37%
55.04%
54.62%

Lijn B
1e het ep Annie en Henk Veenema
65.29%
2e de hrn Luuk Duisterhout & Herman Meppelink 52.31%
3e de dms Coos de Bildt & Petra Visser
47.21%
We spelen elke donderdagavond in De Oringer Marke te Odoorn.
Wie interesse heeft om te gaan bridgen, ook beginnende bridgers, kunnen
voor inlichtingen terecht bij Pieter Bokhoven tel. 0591-346454 of
bcdes.secr@gmail.com
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De Streekboer opent eerste afhaalpunt in
Borger-Odoorn bij De Kaasbank in Borger
Vanaf 3 maart kunnen mensen voor
alle boodschappen rechtstreeks van
de boer terecht bij De Kaasbank in
Borger. De Streekboer opent dan het
eerste afhaalpunt van De Streekboer
in de gemeente Borger-Odoorn.
Door Eline Lohman
Klanten kunnen wekelijks tot woensdag
10.00 uur de boodschappen van
lokale boeren rechtstreeks bestellen
via www.destreekboer.nl en op de
donderdagmiddag tussen 16.00 en 18.00
uur afhalen bij De Kaasbank. Sandra
Ronde richtte in 2015 De Streekboer op.
Zij verbaasde zich altijd over het feit dat
er zoveel moois in de omgeving groeit
en bloeit maar dat het in de praktijk
nog zo lastig is om uit de streek te
eten. “Een rondje langs de zuivelboer,
fruitteler, tuinder en kippenboer om aan
al je weekboodschappen te komen, is
een week leuk. Maar daarna wil je deze
producten het liefste gewoon op één
plek kunnen krijgen.”

Uitslagen Bridgeclub
Borger
Uitslagen van de afgelopen week in het Anker 21 t/m 24
Februari 2022.
Maandag 1e Lijn 21 Februari A-lijn
1 Roelie & Tjasso Roossien
2 Willy & Gerard Arends
3 Ans & Sicco de Jong

61,60%
60,49%
56,74%

Dinsdagavond 1e Lijn 22 Februari A-lijn
1 Herman Scheltinga & Wim Gersen 62,50%
2 Gedeelde 2e Plaats Eric Machiels & Frans Musters en
Lidy & Frejo Blaauw
57,64%
B-lijn
1 Rietje Kiewiet & Gerda Hoeksma
2 Roelie Bouwknegt & Geert Brands
3 Greetje Lunshof & Herman Meppelink

67,50%
63,75%
57,50%

Woensdagavond 23 Februari Online Stepbridge A-lijn
1 Henk Loman & Harrie de Bie
67,93%
2 Neeltje Tack & Henny Schmidt
63,28%
3 Theo Gloudemans & Rob Bouwman
58,01%
Donderdagmiddag 24 Februari A-lijn
1 Anneke Tapper & Jaco Bergenhenegouwen 65,36%
2 Else Bos & Herman Akkerman
61,72%
3 Mans Meinders & Roelof Jans
55,99%
B-lijn
1 Rieky & Tinus Zinger
2 Hellen Caspers & Janny Jans
3 Fenny & Han Brouwer

74,50%
57,69%
53,58%

Adverteren in
Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
TE HUUR!

GARAGEBOXEN

Biologische boerderij
“de Morene”

in Exloo, Valthermond
en Tweede Exloërmond
Per direct beschikbaar!

aardappelen,
groenten en fruit

info@boxinvest.nl
www.boxinvest.nl
Tel.: 0251-218026

Lemenweg 4a
Drouwen
tel. 0599-564563

Sandra besloot het aanbod in de
regio te inventariseren en dit op een
webshop te zetten en ervoor te zorgen
dat de consument een krat met lokale
boodschappen van verschillende boeren
op een afhaalpunt in de buurt kan
ophalen. Zo ontstond De Streekboer.
“Wij vinden het belangrijk dat de boer
zich kan richten op kwaliteit in plaats
van kwantiteit en daarvoor is een eerlijke
prijs van belang. Nog te vaak krijgt
een boer de kostprijs betaald voor zijn
product en dat komt de voedselkwaliteit
niet ten goede. Naast dat producten
rechtstreeks van de boer kopen verser
en eerlijker is, is het ook gewoon veel
leuker.” De Streekboer richt zich op

Foto: Herman van Oost
boeren en consumenten uit Drenthe,
Groningen en Friesland.

zal zijn.” Aaltje’s winkels – zij heeft
vestigingen van De Kaasbank in Borger,
Orvelte, Coevorden en Ter Apel –
Aaltje Leusink is erg blij dat het eerste
sluiten perfect aan op De Streekboer.
afhaalpunt in Borger-Odoorn bij haar in “Wij verkopen kaas en delicatessen
De Kaasbank is. “Ik heb De Streekboer en proberen ook streekproducten
gevraagd om ook een afhaalpunt in
te verkopen.” Op 3 maart opent De
Borger-Odoorn te realiseren. Omdat
Streekboer haar eerste afhaalpunt met
ik denk dat er zeker animo voor
een proeverijtje.
streekproducten van De Streekboer

GroenLinks: Lokaal, landelijk of allebei?!
Het zal nu al niemand ontgaan zijn: binnenkort, 16 maart a.s., zijn de
verkiezingen voor de gemeenteraad. In onze gemeente Borger-Odoorn zijn
daarbij stemmen te verdelen voor 21 zetels over in totaal 8 partijen. Partijen
die het hele spectrum vertegenwoordigen: van 2 lokale tot 6 ook landelijk
vertegenwoordigde partijen.
Sinds de opkomst nu al weer
tientallen jaren geleden van de eerste
lokale partijen (onze goede collega
Gemeentebelangen bijvoorbeeld bestaat
hier al zo’n 66 jaar) woedt altijd in
verkiezingstijd weer de discussie over
waar de voorkeur naar uitgaat: een
lokale of een landelijke partij. Lokale
partijen roepen dan altijd dat ze beter
in de gemeenschap geworteld zijn
(altijd komen dan die “vieze poten in de
modder” weer om de hoek). Omgekeerd
pronken de landelijke partijen op
hun beurt met hun “lijntje naar Den

Haag”. Wie heeft er gelijk? Niemand of
iedereen?
Wat GroenLinks betreft is er geen
verschil tussen lokale en landelijke
partijen. Ook landelijke partijen
staan binnen hun gemeente met die
poten in diezelfde modder en weten
dondersgoed wat er lokaal speelt. En
omgekeerd zijn veel leden van lokale
partijen vaak ook lid van een landelijke.
En kennen daarmee de weg naar Den
Haag net zo goed.

Maar tot slot: natuurlijk zijn wij er als
GroenLinksers trots op dat onze partij
recent in de Eerste Kamer een motie
aangenomen kreeg om de bezuinigingen
op de jeugdzorg met maar liefst € 500
miljoen terug te draaien. Daar hebben
wij in Borger-Odoorn straks ook baat
bij!
Pieter de Groot. 06.13750704
Metze Geertsma. 06.51514186
Peter Zoeteman. 06.52091499
Lees ons programma op:
borgerodoorn.groenlinks.nl

D66 vraagt aandacht voor de verkeerssituatie ter
hoogte van uitrit Puur Exloo
De fractie van D66 heeft diverse signalen ontvangen inwoners uit
Odoorn, Exloo en Valthe waarin zorgen worden geuit over de inrichting,
overzichtelijkheid en ingebruikname ten aanzien van de nieuw ontstane
(verkeer)situatie ter hoogte uitrit bij Puur Exloo.
Onze fractie vindt het belangrijk dat
de verkeersveiligheid in onze gemeente
zo optimaal mogelijk is, juist ook voor
fietsers en wandelaars.
Daarom heeft onze fractie volgende
vragen gesteld aan het college om
aandacht te vragen voor deze situatie.
1. Waarom is er voor gekozen om ‘een
slinger’ door te voeren ter hoogte van
deze uitrit?

2. Kunt u toelichten waarom deze
‘ingreep’ leidt tot verhoging van de
veiligheid van de verkeerssituatie?
3. Bent u voornemens om deze
situatie binnenkort te gaan evalueren?
Mocht u nadere aanvullingen of
suggesties hebben dan kunt u ons
raadslid Martin Hoogerkamp daar
natuurlijk voor benaderen.
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Good-old Richard Wieringh scoorde twee keer

Gieten

GKC wint ruim van De Treffer ‘16

Donderdag 3 maart
19:30 Weerdinge 1

VV Gieten

Vrijdag 4 maart
22:00 REUZ 3

Gieten 3 Futsal

Zaterdag 5 maart
08:30 LEO JO8-1
09:00 Gieten JO8-2
09:00 Gieten/Eext JO13-1
09:00 Gieten JO11-1
09:00 Gieten JO9-1
09:00 Fit Boys JO12-1
10:00 SJS JO7-1
10:10 BBC JO7-1
10:15 Wildervank JO15-2G
10:20 Gieten JO7-1
10:30 Gieten/Eext JO17-1JM
10:30 ZVC ‘14 JO10-3
10:30 WVV JO15-3
10:30 Nieuw Buinen JO13-1
10:45 LEO MO15-1
12:30 Gieten/Eext JO19-2
14:00 Bellingwolde JO12-1
14:30 Gieten/Eext JO15-3
15:00 Gieten/Eext JO19-1

Gieten JO8-1
LTC JO8-4
Hoogezand JO13-1
Valthermond JO11-1
BEW JO9-1
Gieten/Eext JO12-1
Gieten JO7-1
Gieten JO7-1
Gieten/Eext JO15-1
Sweel JO7-1
ONR JO17-1
Gieten JO10-1
Gieten/Eext JO15-2
Gieten/Eext JO13-2
Gieten/Eext MO15-1
Asser Boys JO19-1
Gieten/Eext JO12-2
Drenthina JO15-2JM
Borger JO19-1

Zondag 6 maart
10:00 Gieten 2
10:00 Gieten 6
10:00 Gieten 7
10:00 Smilde’94 2
14:00 VV Gieten

Actief 2
Kwiek 6
Hoogezand 5
Gieten 5
Ter Apel ‘96 1

sv Borger
Zaterdag 5 maart 2022		
09:00 Borger JO13-1
Annen JO13-1
09:00 Borger JO13-3JM
SJS JO13-1JM
09:00 Borger JO11-2
Borger JO11-1
09:00 Borger JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO9-2
11:15 Borger JO13-2
LTC JO13-3
11:15 Borger JO9-1
Assen FC JO9-2
11:30 Borger JO15-2
FC Klazienaveen MO15-1
14:30 Borger 1
SJS 1
14:30 Borger 2
Hoogeveen 2
14:30 Borger 3
Sweel 2
08:45 Stadskanaal JO11-2
Borger JO11-3JM
09:00 Borger JO11-2
Borger JO11-1
09:00 Musselkanaal JO11-2
Borger JO11-4
10:00 FC Zuidlaren JO8-2
Borger JO8-1
10:30 Musselkanaal JO15-1
Borger JO15-1
15:00 ST Gieten/Eext JO19-1 Borger JO19-1
Zondag 6 maart 2022		
10:00 Borger 2 zo.
EEC 2

Afgelopen zondag schreef GKC uit Gasselte drie punten aan het totale
aantal bij. Dat was ook wel nodig, want het team behaalde uit zes
wedstrijden zeven punten: iets te weinig voor het team van scheidend trainer
Cees Huizing. De Treffer’16 uit 2e Exloërmond werd met 4-0 verslagen.

Zaterdag 5 maart		
9.00 HOC JO10-1
Sellingen JO10-1
9.00 De Treffer’16 JO8-1JM
HOC JO8-1
9.00 SJO Fc Meerdijk JO11-2
HOC JO11-2
9.30 HOC JO11-1
Onstwedder Boys JO11-2
10.00 SJO Dalen/DSC JO13-2JM St HOC/Valtherb. JO13-1
10.30 St HOC/ Valtherb. JO15-1 Fc Klazienaveen JO15-3
10.30 DZOH JO12-1
HOC JO12-1JM
11.05 SJS JO9-2
HOC JO9-1
11.45 Hoogezand JO17-2
HOC JO17-1
12.00 LTC Vr1
St HOC/ Valtherm. Vr1
14.00 HOC JO17-2
SJO SWB JO17-1
14.30 St HOC/ Valthermond Vr3 Raptim Vr1
14.30 St HOC/ Valthermond Vr2 Hoogeveen Vr1
		
Zondag 6 maart		
10.00 Ruinen 2
HOC 2
10.00 VKW 3
St HOC/ Valtherboys 4
10.00 st HOC/ Valtherboys 5
DSC’65 2
10.00 St HOC/ Valtherboys 6
HODO 3
10.00 DSC’65 3
St HOC/ Valtherboys 7
14.00 HOC 1
SVV’04 1

De Treffer ‘16
Donderdag 3 maart 2022 				
20:00 Valther Boys 1
De Treffer ‘16 1
Zaterdag 5 maart 2022 				
09:00 De Treffer ‘16 JO8-1JM
HOC JO8-1
10:30 Actief JO17-4JM
De Treffer ‘16 JO17-1
11:00 De Treffer ‘16 MO17-1
Ter Apel ‘96 FC MO17-1
12:00 Nieuw Buinen JO9-1
De Treffer ‘16 JO9-1JM
Buinen 3
Zandpol 1

GKC speelde absoluut niet denderend,
maar wél goed genoeg om De Treffer’16
eronder te krijgen. De Gasselters
brachten later een wel heel ervaren
man in de ploeg: Richard Wieringh,
de man die meer dan honderdveertig
goals in twee decennia GKC 1 maakte.
Hij zorgde met een vrije trap die hij
geweldig binnenschoot voor het tweede
doelpunt van de thuisploeg. Kort erop
scoorde hij wederom. In de slotfase
schoot Grieto Korthuis het kwartet
treffers van Gasselter makelij vol.
GKC-De Treffer’16 4-0
16. Pit 1-0, 66. Wieringh 2-0, 72.
Wieringh 3-0, 88. Korthuis 4-0.

Op de nederlaag valt niet zo gek veel
af te dingen, hoewel het begin van de
wedstrijd niet eens zo verkeerd verliep
voor de Mondkers: twee behoorlijke
kansen, maar even later de goal voor
GKC van Quinten Pit die wel heel
gemakkelijk kon scoren. “Ik had het
nog moeten zien als wij de eerste goal
hadden gemaakt”, sprak De Treffer’16trainer Ludie Hulshof die twee weken
geleden nog met zijn team tegen

koploper Buinerveen stuntte door te
gelijk te spelen. Deze keer zat dat er
dus niet in. Daarvoor miste hij te veel
ervaren basisspelers. “We speelden met
vier jongens van zestien jaar die voor de
eerste keer meededen. Ze zijn allemaal
van goede wil, maar nog erg jong. Tot
aan de rust ging het nog wel redelijk,
maar daarna was het niet best. GKC
won ook terecht hoor.”

GKC: De Vries; Van het Hof, Veldman,
Hogenboom en Niemeijer; Pit (80.
Lahuis), Lubbers (46. Zondag) en
Schuiling; Korthuis, Van der Werf
(55. Wieringh) en Van der Helm. De
Treffer’16: Eefting, Zwinderman (58.
Scholing), Bergmann, Van Lottum en
Zuur; Kuiper (80. Nick Bolk), Arnoldus,
Filips (80. Peter Bartelds) en Wouter
Bartelds; Wiering en Mika van der Veen.
(Week in Week uit / Gerry Grave)

Bijzondere bijeenkomst voor sportclubs Gieten
Ben jij een trainer of coach bij een sportclub in Gieten? En wil jij dat het
nog beter gaat met de kinderen? En dat het voor jou nog leuker wordt?
Kom dan op woensdagavond 23 maart aanstaande naar de humoristische
theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’. Dankzij de gemeente Aa en
Hunze zijn de kaartjes gratis. Maar vol is vol, dus meld je nu aan!
Werken aan betere prestaties, minder
incidenten, minder kinderen die
afhaken en meer plezier voor jou als
trainer of coach. Daarover gaat deze
theatervoorstelling van de stichting
Positief Coachen, omarmd door
sportkoepel NOC*NSF.

de gemeente Aa en Hunze de trainers
/ coaches en ook de bestuurs- en
commissieleden van alle sportclubs in
Gieten graag deze voorstelling laten
zien. Deels gebaseerd op de succesvolle
schouwburg-versie ‘Wel winnen, hè!’,
die in het verleden ook in onze regio te
zien was. De uitvoering op woensdag
Het zijn stuk voor stuk zeer actuele en
23 maart 2021 vindt plaats in de kantine
urgente thema’s in de sport. Daarom wil van VV Gieten. De inloop is vanaf

vv Buinerveen

HOC

Zondag 6 maart 2022
10:00 De Treffer ‘16 2
14:00 De Treffer ‘16 1

Dinsdag 1 maart 2022

Zaterdag 5 Maart			
Annen JO 15-2
BBC JO 15-1
12.00 uur
BBC JO 12-1
Veendam 1894 JO 12-3 11.00 uur
Valthermond JO 10-1 BBC JO 10-1
09.00 uur
BBC JO 07-1
Sweel JO 07-1
10.00 uur
		
Zondag 6 Maart
HH Combi 1
Buinerveen 1
14.00 uur
Buinerveen 2
Buinen 2
10.00 uur

Gasselternijveen
Donderdag 3 maart 2022
Gasselternyveen 1

Buinen 1

19:30

Zaterdag 5 maart 2022
HS’88 JO9-3JM
Bellingwolde JO10-1
SJO ZVC ‘14 JO13-1JM
SJO ZVC ‘14 JO8-1
SJO ZVC ‘14 JO15-1
SJO ZVC’14 JO17-1
SJO ZVC ‘14 JO12-2
SJO ZVC ‘14 VR1
VV Sleen JO7-1
VKW JO7-1
SJO SWB JO15-1
BATO JO14-1
Borger JO9-2
SJO ZVC ‘14 JO9-3
SJO ZVC ‘14 JO10-3
Stadskanaal JO10-2
Scheemda SC JO12-1

SJO ZVC ‘14 JO9-1JM
SJO ZVC ‘14 JO10-2
CEC JO13-1
FC Zuidlaren JO8-3
SJO SWB JO15-1
Nieuw Buinen JO17-1
Peize JO12-2
LEO (Loon) VR1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO7-1
SJO ZVC ‘14 JO15-1
SJO ZVC ‘14 JO14-1JM
SJO ZVC ‘14 JO9-2
Ter Apel ‘96 JO9-2JM
Gieten JO10-1
SJO ZVC ‘14 JO10-1
SJO ZVC ‘14 JO12-1JM

08:45
11:30
09:00
11:00
14:00
09:00
11:00
14:00
10:00
10:20
10:30
08:45
09:00
09:00
10:30
08:45
10:00

Zondag 6 maart 2022
Gasselternyveen 4
Wijster 1
Gasselternyveen 2
Wedde 3

Annen 6
Gasselternyveen 1
EHS’85 2
Gasselternyveen 3

10:00
14:00
11:00
10:00

19.15 uur, de voorstelling zelf is van
19.30 tot 20.45 uur. Vervolgens is er
gelegenheid om informeel na te praten.
Een unieke kans voor de sportclubs,
trainers en leiders om elkaar na
anderhalf jaar coronacrisis weer te
ontmoeten.
De toegang is gratis. Wel moet je je van
tevoren aanmelden. Dat kan via
www.datschietlekkeropzo.nl. Daar is ook
meer info over de voorstelling te vinden,
zoals de trailer.

Overige voetbaluitslagen
in de regio
Valthermond
Yordi van der Laan 2x

Gruno

7-0

Rolder Boys
SC Erica
Gieterveen
Gasselternijveen

Nieuw-Buinen
Gieten
Bareveld
Titan

3-0
1-3
5-2
1-2

Buinen
Albert Stevens 2x
Bram Komduur 2x

Vios

5-0

Nieuw-Buinen
3-3-2022
20:00 Nieuw Buinen 1
GVAV-Rapiditas 1
			
5-3-2022
09:30 Nieuw Buinen MO8-1
Wildervank JO8-2JM
10:30 Nieuw Buinen JO13-1
ST Gieten/Eext JO13-2
10:30 Nieuw Buinen JO11-1
Pekelder Boys JO11-1
12:00 Nieuw Buinen JO9-1
De Treffer ‘16 JO9-1JM
13:00 Nieuw Buinen JO15-1
SJO NWVV/Titan JO15-1
09:00 Pekelder Boys JO12-1JM
Nieuw Buinen JO12-1
09:00 SJO ZVC’14 JO17-1
Nieuw Buinen JO17-1
09:00 Loppersum SC MO13-1
Nieuw Buinen MO13-1
10:30 Gorecht MO19-1
Nieuw Buinen MO19-1
11:00 SJO Pekela 2000 JO10-1JM Nieuw Buinen JO10-1
12:00 SJO JVZ MO15-1
Nieuw Buinen MO15-1
12:30 Annen MO17-1
Nieuw Buinen MO17-2
13:00 ST VAKO/Tynaarlo VR1 Nieuw Buinen VR1
			
6-3-2022
14:00 Nieuw Buinen 1
Stadskanaal 1
10:30 Twedo 2
Nieuw Buinen 2
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CDA Borger-Odoorn in gesprek over BIZ-regeling PvdA Borger-Odoorn tegenstander van

Womansfashion scoort online goed in
onderzoek naar samenvoegen scholen in
Coronatijd, maar wil graag meer reuring Valthermond en 2e Exloermond
in het dorp
De PvdA Borger-Odoorn is fel tegenstander van het voorstel om te onderzoeken
of de 4 basisscholen in Valthermond en 2e Exloërmond samen kunnen gaan in 1
gezamenlijk schoolgebouw.

Lianne van Womansfashion ontvangt de CDA fractie aan de gezellige tafel midden in
de modezaak. Aan mode voor dames is geen gebrek in Borger. Maar Lianne ziet ze
niet als concurrenten, maar als een krachtig modeplein.
Online verkopen gaat goed
Lianne: ‘Samen organiseren we modeshows
die al ruim van te voren zijn volgeboekt. Ik
zou de shows graag op het plein organiseren.
En dan live uitzenden via Facebook. Krijg
je nog een breder publiek. In Coronatijd
deed ik regelmatig een mini-show live via
Facebook. Jong en oud gaf reacties. Ik heb
zelfs klanten vanuit Veendam en Groningen.
Dat zou je niet denken.’ Die aandacht ervaart
de onderneemster niet van uit de gemeente.
Ik heb hier nog niemand gezien. Alleen een
doosje lekkers in de Coronatijd.’
Meer evenementen
De mode-onderneemster zit vol ideeën. ‘Ik
zou graag wat meer organisatiekracht zien
hier in Borger. Een preuvenement of een

bijzonder kermis. In Sellingen hebben ze het
schildersfestival. Iets wat jaarlijks terugkomt.
Dat trekt mensen naar ons gezellig centrum.
Mijn klanten vinden de uitstraling van
Borger echt fijn’ zegt Lianne. In Borger is
nu de BIZ-regeling van kracht. Daardoor
betalen ondernemers naar m2 een bijdrage.
Die middelen worden in gezet om de
aantrekkingskracht voor winkels te vergroten.
Wat Lianne betreft komt er voor komend
zomerseizoen een kalender met allerlei
activiteiten wat veel reuring brengt.’ Wat het
CDA betreft zou de gemeente de reuring
kunnen stimuleren door mee te denken in
wat mogelijk is en via de Tip het onder de
aandacht te brengen bij bezoekers en ook
inwoners.

Ingezonden brief
Het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties, het OSO bracht in september
2021 een manifest uit met aanbevelingen aan de politieke partijen in BorgerOdoorn voor de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van maart 2022
met als thema: “zorg dat u de wereld van de senioren kent” en maak daar
beleid op. Speerpunten zijn onder meer: mobiliteit en verkeersveiligheid, goede
ouderenzorg, betaalbaar wonen, digitalisering zonder uitsluiting.
Van bijna alle fracties kregen we reacties en met de meeste hebben we zeer plezierige,
inhoudelijke gesprekken gevoerd. Opvallend was, dat één fractie, Leefbaar BorgerOdoorn, niet reageerde en juist die fractie, die in haar programma heeft staan, dat ze
met de inwoners samen een toekomstvisie voor 2040 op wil stellen en dat ze daarin
onderscheidend zijn.
De gesprekken leveren ook resultaten op: Zo is er een motie van het CDA aangenomen,
door de hele raad gesteund, om opnieuw een ouderen- adviseur nieuwe stijl aan te stellen.
En onlangs werd een motie van GroenLinks aangenomen, ook weer raadsbreed gesteund
met als inhoud het bij voorrang aanpakken van de slechte en gevaarlijke voet- en
fietspaden, trottoirs en wegen. Het OSO heeft daar al jaren voor gepleit. De veiligheid is
in het geding. Er komen steeds meer ouderen en de rollator dichtheid groeit. Het OSO
krijgt signalen, dat het oversteken over de doorgaande wegen in de dorpen problemen
geeft. (GroenLinks spreekt in haar verkiezingsprogramma zelfs over de ondertunneling
van de weg door Borger). Prima. De veiligheid op voetpaden, maar ook op fietspaden en
wegen moet voorrang krijgen in de beleidsplannen van onze mooie gemeente!
Namens het bestuur van het OSO,
Harry Kapinga, voorzitter. Tel. 0599-236263

Gemeentebelangen liet o.a. in een
raadsvergadering weten te willen onderzoeken
of de 4 basisscholen in Valthermond en 2e
Exloërmond in de toekomst samengebracht
kunnen worden in 1 gezamenlijk
schoolgebouw voor beide dorpen. Ook
kwam Gemeentebelangen met de optie van
1 openbare school voor beide dorpen samen
en 1 christelijke school voor beide dorpen
samen.

Borger-Odoorn. Immers, wat betekent dit
voor andere kleinere scholen in de gemeente
Borger-Odoorn? Deze onrust willen we niet
als PvdA.

Dit plan moet van tafel
De PvdA Borger-Odoorn roept
Gemeentebelangen dan ook op dit voorstel
van tafel te halen. Daarnaast vraagt de PvdA
aan ouders en inwoners om duidelijk te
maken dat een onderzoek naar 1 gezamenlijke
De Partij van de Arbeid Borger-Odoorn vindt school voor Valthermond en 2e Exloërmond
dit een onverstandig en slecht voorstel. Er is
ongewenst is.
geen enkele reden om de scholen te sluiten.
Valthermond en 2e Exloërmond hebben
Genoeg andere uitdagingen
beide 2 basisscholen die prima functioneren. Volgens de PvdA hebben de scholen in deze
De beoordelingen van de scholen zijn goed
coronatijd al meer dan genoeg uitdagingen
en de leerlingenaantallen zijn op orde. Nu de te verwerken. Leerkrachten en schoolleiding
krimp voorbij is, verwacht de PvdA dat de
doen er alles aan om leerlingen een fijne
leerlingenaantallen ook weer zullen groeien.
schooltijd te bezorgen. Lijsttrekker van
Zeker als er geïnvesteerd gaat worden in
de PvdA Peter Zwiers vindt het dan ook
betaalbare woningbouw in beide dorpen. Dan onbegrijpelijk dat Gemeentebelangen tot
krijgen immers ook jongeren weer de kans
twee keer toe dit voorstel ter sprake brengt.
om te blijven wonen in eigen dorp.
“Scholen zijn gebaat bij rust en ruimte om
hun eigen onderwijsontwikkeling vorm
De PvdA Borger-Odoorn heeft contact
te geven. Vanuit de scholen en vanuit de
gezocht met de directeuren van de 4
dorpen is geen enkel verzoek gekomen om te
basisscholen en de overkoepelend bestuurder. onderzoeken om 4 scholen samen te brengen
Het blijkt dat Gemeentebelangen de
in 1 gebouw.”
directeuren van de scholen niet op de hoogte
heeft gebracht van dit voorstel. De PvdA
Scholen en ouders zelf aan zet
vindt dat onvoorstelbaar.
Wat de PvdA betreft is het aan de
schooldirecties, samen met de onderwijsteams
Onzekerheid voor andere scholen
en de Medezeggenschapsraad (de ouders),
Valthermond en 2e Exloërmond zijn na
om te bepalen of samengaan past bij de
Borger en Nieuw-Buinen de grootste
ontwikkeling van het onderwijs. De politiek
dorpen van de gemeente Borger-Odoorn.
moet daarvoor vooral niet met voorstellen
Het voorstel van Gemeentebelangen om te
komen die niet met de scholen zijn
onderzoeken of de scholen samen kunnen
besproken. Dat geeft alleen maar onnodige
gaan brengt ook grote onzekerheid voor
onrust.
de andere basisscholen in de gemeente

Meul´ndobbers in Gasselte zijn het
carnaval vieren nog niet verleerd
Na 2 jaar was het zover, er mocht
weer carnaval gevierd worden.
Dat betekende dat Gasselte weer
veranderde in Meul´ndob. Onder
leiding van Prins Hadders werd
er vier dagen weer uitbundig feest
gevierd.
Het carnaval werd afgetrapt met 2 stunts.
Woensdagavond werd de Spiekeriek
die voor de gemeenteraadsverkiezingen
door Aa en Hunze reist stiekem uit
Gasselternijveen weggehaald en naar
Gasselte gebracht. Op donderdag werden
er kavels uitgegeven voor het Tiny House
project Meulenend. Inwoners van Aa en
Hunze konden in de Schakel van vorige week
lezen dat er een nieuw project gerealiseerd
zou worden in Gasselte. De scherpe lezer
kon op meerdere plekken lezen dat het
bericht niet echt was. Zo hoefden er geen
vergunningen aangevraagd te worden, was
het een pilot voor 11 jaar en moesten de
geïnteresseerden bij drukte opstellen in 1
rij waarbij te 1 armlengte afstand moesten
houden (een polonaise dus). Met deze
stunt werd aandacht gevraagd voor het
woningprobleem dat ook in Gasselte speelt.
Donderdagavond werd de sleutel van het
dorp door locoburgemeester Heijerman
overgedragen, werden de raad van Elf en
rest van het gevolg geïnstalleerd en een
kleintje carnaval gevierd. Vrijdagavond kon
de jeugd griezelen in het bos tijdens een
spooktocht. Op zaterdagochtend werden alle
inwoners van 80 jaar en ouder verrast met
een mooi bosje bloemen. Zaterdagavond
was het de beurt aan alle volwassen leden

van de vereniging. In een mooi gevulde zaal
duurde het feest als vanouds tot in de late
uurtjes. Ook werden de Kei en Edikson
nog uitgereikt. De Kei ging naar Jan Willem
en Grietjes Braams omdat zij al 40 jaar de
kranten bezorgen in het dorp. De Edikson
ging naar de ‘jeugd van Gasselte’ omdat een
grote groep jongeren graag in Gasselte wil
blijven wonen maar geen huis kan krijgen. De
kinderen mochten tijdens het kindercarnaval
weer los gaan.
Juegdprins Dorian en jeugdprinses Elle
konden na 2 jaar hun scepters overdragen
een nieuw paar: jeugdprins Ward Mulder
en jeugdprinses Annelin Moes. De
meulendobbers sloten het weekend af met
haringhappen in de residentie. Prins Hadders,
adjudant Keizer, de raad van elf en de rest
van het gevolg kijken terug op een mooi
carnavalsweekend en gaan gelijk door met de
volgende activiteiten als het paasvuur en het
jubileum. In het weekend van 20 mei zal het
44 jarig bestaan van de vereniging uitbundig
gevierd gaan worden. Hopelijk wederom
zonder coronamaatregelen.
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De ChristenUnie neemt het initiatief voor Invallers Mazeau en Kenter schoten Borger naar gelijkspel
Onstwedder Boys en Borger in evenwicht
een Digitaal Bouwloket
in wedstrijd met twee gezichten
De ChristenUnie neemt het initiatief voor een Digitaal
Bouwloket voor onze inwoners, dit kan bijdragen tot het
sneller vinden van een geschikte kavel.
Afgelopen zomer is er per leefgebied
een thema-avond wonen georganiseerd.
De verschillende dorpsbelangen hebben
mogelijke inbreidingslocaties aangedragen.
Inbreidingslocaties zijn open plekken in onze
dorpen waar nieuwe huizen gebouwd zouden
kunnen worden. Dit heeft een zeer gevarieerd
scala aan mogelijke locaties opgeleverd.
Samen met onze inwoners kijken naar
mogelijkheden, de ChristenUnie vindt dat
een goede aanpak. Naast de plannen van
projectontwikkelaars, particulieren en andere
partijen vindt de ChristenUnie dat alle
inwoners een kans moet krijgen om mee te
denken.

om een digitaal
bouwloket te
ontwikkelen.
De ChristenUnie is namelijk van mening
dat het participatieproces waarbij onze
inwoners bouwlocaties aan kunnen dragen
niet eenmalig moet zijn. Vandaar dit digitaal
bouwloket waarbij onze inwoners op elk
willekeurig moment een bouwlocatie onder
de aandacht kan brengen van de gemeente.

Dit digitaal bouwloket dient beschikbaar
te zijn voor alle inwoners, organisaties en
andere stakeholders. Dit bouwloket behelst
een aantal functies. Naast het aandragen
van een bouwlocatie kan hier ook een
Gezien de veranderingen op de woningmarkt overzicht verkregen worden van alle huidige
waarbij sprake is van een tekort aan woningen bouwlocaties in onze gemeente. Op deze
en dat het thema wonen een belangrijk
wijze faciliteren we als gemeente onze
onderwerp is voor onze inwoners heeft de
inwoners maximaal op het gebied van wonen,
ChristenUnie daarom het initiatief genomen en dat is wat de ChristenUnie voorstaat.

De wedstrijd tussen
Onstwedder Boys en
Borger is zaterdag
geeindigd in een 2-2
gelijkspel. Op basis
van de hele wedstrijd
was dat resultaat voor
beide ploegen verdiend
te noemen. Al hadden
zowel de Boys als Borger
de volle buit kunnen
pakken, maar was dat
wellicht voor een van
beide ploegen teveel van
het goede geweest. Met
(Foto A.Oldenbeuving)
het punt schoten beide
ploegen uiteindelijk niet
heel veel op, gezien het feit dat een aantal concurrenten wel drie punten pakten.
Op het zwaar te bespelen hoofdveld van Onstwedder Boys kwam het deze middag niet op
goed voetbal aan. Daarwas de grasmat simpelweg te slecht voor, want veelal als er voor ballen
over de grond werd gekozen hobbelde de bal alle kanten op. Niet verwonderlijk was het dan
ook dat de snelle openinstreffer van Onstwedder Boys uit een lange bal voortkwam. Sven
Jaegers zag zijn dieptebal over het Borgerder-duo
Tim Edens en Wiljan Vos vallen, waarna de alerte
Anne Wilzing de bal knap mee nam en evenzo
afrondde: 1-0. Een minuut later had het ook 1-1
kunnen staan, maar Onstwedder-goalie Rein
Koudstaal bracht redding op de inzet van Hendrik
Gustin.
Onstwedde troeft Borger af
Het bleek verder ook eigenlijk het enige wapenfeit
van Borger in de eerste helft, dat zich voor rust
veelal door de thuisploeg liet aftroeven. Onstwedder
Boys zat er kort op, won veel meer duels dan de
gasten, die overal een stapje te laat leken te komen.
De 2-0 van de Boys was dan ook tekenend voor
het spel van Borger. Na een corner bracht doelman
Edwin Haandrikman redding op een schot van
Sem Niewenhuis. De afgeslagen bal kwam terecht
bij Wilzing, die zonder enige moeite twee apatisch
reagerende tegenstanders voorbij liep en de bal strak
in de korte hoek langs de kansloze Haandrikman
schoot. Tot aan de rust kon Borger er verder niks
tegenover zetten en dus zat Onstwedder Boys
verdiend met een 2-0 voorsprong aan de thee.
Ander Borger
Na de pauze kwam er een totaal ander Borger uit de
kleedkamer, dat nu wel de mouwen opstroopte en
een stuk feller oogde dan in de eerste helft. Daarbij
speelde het ingevallen duo Benjamin Mazeau en
Luuk Kenter een belangrijke rol. Mazeau zag na
enkele minuten spelen al een inzet gestopt worden
door Koudstaal, maar scoorde even later wel de 2-1.
Het gaf Borger nog meer energie en Onstwedde
wist niet goed meer onder de druk van de gasten
uit te komen. Na iets meer dan een uur spelen werd
het 2-2, waarbij de andere invaller Luuk Kenter
wegdraaide bij zijn tegenstander en de bal hard in
het dak van het doel schoot.
Kansen op de winst
Vervolgens kregen beide ploegen nog grote
kansen op de winst. Borger speelde erg ver naar
voren en dat leverde de thuisploeg nog twee
enorme mogelijkheden op. Eenmaal werd de bal
door Wilzing alleen voor doelman Haandrikman
overgeschoten en eenmaal bracht Borger-verdediger
Matthijs Brink redding op de doellijn na een inzet
van Harm Visser.
Aan de andere kant leek Borger op 2-3 te komen via
Mazeau, maar zag de invaller zijn doelpunt wegens
vermeend buitenspel afgekeurd worden. Daarnaast
mocht Onstwedder-goalie Koudstaal niet klagen
dat hij slechts geel kreeg, nadat hij de doorgebroken
Gijs Roda onderuit haalde buiten zijn zestien. Zo
waren er voor beide ploegen nog mogelijkheden op
de winst, maar was dat teveel van het goede geweest.
Na afloop konden beide partijen wel leven met
een punt, maar wil men echt nog mee gaan strijden
om de titel dan zullen zowel Onstwedder Boys als
Borger de komende weken een goede serie met
winstpartijen moeten gaan neerzetten. Anders
lijkt alleen de strijd te resten om een eventuele
nacompetitieplek. En daar komen nog veel ploegen
voor in aanmerking in de zaterdag vierde klasse D.

Waarom?

Beste
kiezers
De afgelopen vier jaar was de VVD een coalitiepartij
in onze gemeente. Een periode waarin veel op ons is
afgekomen met problemen in de jeugdzorg, Wmo en
we zijn overvallen door de coronacrisis. Ondanks al
deze uitdagingen laten we een financieel gezonde gemeente achter, daar zijn we trots op! Over ‘Waarom?
Daarom!’ en de successen van de afgelopen periode
in dit voorwoord meer.
Onze plattelandsgemeente met landbouw, recreatie
en (kleine) ondernemers als pijlers van onze economie is goed door deze crisis gekomen en daar heeft
deze coalitie actief aan bijgedragen. Zo staan naast
plattelandswegen nu ook (brede) fietspaden goed op
de agenda en kan er uitvoering worden gegeven aan
het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)
dankzij de inzet van de VVD.
Onze wethouder heeft samen met haar collegeleden
in de afgelopen tijd de lokale woningmarkt weer op
de gang gebracht. We zijn van een krimpgemeente
getransformeerd naar een groeigemeente waarbij we
naast de groeikernen Borger en Nieuw-Buinen ook
woningbouw in de overige kernen weer mogelijk maken.
Met het binnenhalen van de regiodeals hebben we
mogelijkheden gecreëerd om met name in het Mondengebied aan de slag te gaan met leefbaarheid en
verduurzaming. Door ons sterk te maken voor een
sporthal en een nieuwe school voor voortgezet onderwijs in Borger geven we onderwijs, sport en bewegen
de ruimte en het geld die het verdient. Dit beleid willen
we de komende jaren doorzetten!
Onze uitgangspunten, dus onze liberale waarden, zijn
hét grote verschil met de andere partijen. Wij krijgen
geen dictaten van bovenaf, hoeven niet te luisteren
naar “Den Haag” (dat is eerder andersom), wij verschillen af en toe flink van mening omdat we een brede volkspartij zijn maar wat ons bindt zijn onze liberale
waarden. Vanuit deze waarden leven wij en kijken we
tegen vraagstukken aan.
In dit programma zijn de liberale waarden vooropgesteld. We hebben er daarom voor gekozen niet álle
onderwerpen die er spelen uit te werken, maar slechts
een paar. Als je begrijpt wat onze waarden zijn, zul
je bij elk onderwerp dat de komende vier jaar op de
agenda staat begrijpen hoe we erover denken. Daarom dus: ‘Waarom? Daarom!’
Daarnaast geven we uiteraard een aantal concrete
punten aan waar we mee aan de slag gaan. Deze
punten komen vooral voort uit gesprekken met onze
leden en onze huidige én toekomstige lokale liberale
politici. Wij zijn klaar voor een nieuwe periode als lid
van de coalitie.

Vrijheid

• Onze gemeente is bij uitstek geschikt voor kleine
zelfstandigen met of zonder personeel. We willen
dit stimuleren. Bij vragen willen we dat er voor ons
bedrijfsleven één loket is waarbij de gemeente vooral
meedenkt met de mogelijkheden en niet onnodig op
de rem gaat staan.

• De gemeente moet geen extra regels (bijvoorbeeld in
de landbouw) bovenop de landelijke en Europese
regels opleggen.
• Het provinciaal beleid om van Drenthe een fietsprovincie te maken moeten we lokaal invullen door
onze fietspaden te verbreden en goed te onderhouden. Doorfietsroutes naar onze buurgemeenten
horen hier bij.
• Goede doorstroming via de N34 haalt verkeer uit
onze dorpen en hiermee behalen we een maximaal
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Ieder mens heeft recht op een zo groot mogelijke
vrijheid. Dat betekent dat je je leven mag leiden zoals
je dat zelf wilt. Vrijheid is onmisbaar om jezelf te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. De persoonlijke vrijheid wordt daarom alleen begrensd als je de
vrijheid van een ander schaadt. Daarnaast moeten
we rekening houden met toekomstige generaties.

Wie vrij is om zijn eigen keuzes te maken, moet ook
de gevolgen van die keuzes zelf dragen. Daarom zijn
vrije mensen zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. Als iemand zichzelf niet kan redden, dan helpen
we. Maar ook dan behouden mensen zo veel mogelijk de kans hun eigen keuzes te maken. Dat is namelijk een belangrijk deel van je waardigheid als mens.

1. Economie en bereikbaarheid
Om onze economie te laten bloeien moeten we onze
inwoners zo min mogelijk beperken om te kunnen ondernemen. Regels moeten er vooral op gericht zijn de
grenzen te bewaken zodat de vrijheid van de één niet
de vrijheid van de ander beperkt of de toekomst van
volgende generaties schaadt. In onze gemeente is rust
en ruimte zo’n grens die we steeds moeten bewaken.
Om vrij te kunnen bewegen in onze gemeente is een
mix van goede wegen, fiets- en wandelpaden en openbaar vervoer noodzakelijk.

1. Economie en bereikbaarheid
Vrijheid van ondernemen vraagt om verantwoordelijkheid pakken. We verwachten van de gemeente dat zij
onze (inwoners en) ondernemers hierop wijst en de
regels die er zijn indien nodig handhaaft.

2. Leefomgeving en duurzaamheid
Onze inwoners moeten vrij zijn om hun leven in te
vullen zoals zij dit willen. Dat betekent dat ze moeten
kunnen wonen, werken, leren, sporten en ontspannen.
We kunnen als gemeente verenigingen helpen om toegankelijk te zijn voor mindervaliden en er voor zorgen
dat onze voorzieningen voor iedereen bereikbaar zijn.
Belangrijke voorwaarde om vrij te kunnen zijn is dat je
veilig bent. Daarbij hoort dan zowel in de dorpen als
in het buitengebied ook de verkeersveiligheid. Onze
ervaring is dat onze inwoners vaak veel innovatiever
zijn en sneller acteren dan we als gemeente kunnen.
Daarvoor moeten zij de ruimte krijgen. Bijvoorbeeld bij
duurzaamheidsinitiatieven.

3. Wonen
De gemeente bouwt zelf geen huizen maar kan wel invloed uitoefenen op corporaties, projectontwikkelaars
en particulieren. Doel is zoveel mogelijk te bouwen
waarbij goed gekeken wordt naar de woonbehoeften
van onze inwoners. Daarbij zorgen we ervoor dat de
kernwaarden rust en ruimte niet in gevaar komen.

3. Wonen
Onze inwoners hebben nu onvoldoende keuzevrijheid
als het gaat om wonen. Als gemeente moeten we er
alles aan doen om het woonaanbod divers te houden.
Er moet een goede mix zijn en ruimte voor alternatieve
woonvormen.
4. Sociaal domein
De sociale teams zijn er om onze inwoners te ondersteunen. Hierbij vinden we het belangrijk dat inwoners
eigen keuzes blijven maken en zelf de regie in handen
houden.

2. Leefomgeving en duurzaamheid
Samen zijn we verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Zowel qua leefomgeving als op het vlak van duurzaamheid ondersteunt de gemeente haar inwoners,
ondernemers en verenigingen.

4. Sociaal domein
Als je het alleen niet redt, zullen we je helpen. Maar dat
ontslaat je niet van je eigen verantwoordelijkheid om te
proberen weer op eigen kracht verder te gaan.
Betaald werk zien wij als grootste sociaal vangnet. Niet
omdat je dan geen uitkering meer hoeft te ontvangen,
maar omdat we denken dat mensen er gelukkiger van
worden als ze meedoen en hun verantwoordelijkheid
pakken. We verwachten daarom van je dat je er alles
aan doet om aan de slag te gaan. Dit kan ook in de
vorm van vrijwilligerswerk.

En dus zetten we in op:
• De kracht en ideeën van de inwoners en
bedrijven benutten.

En dus zetten we in op:
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• Om vrij te zijn moet je kunnen meedoen. Scholing is
daarbij een belangrijk middel. We zetten in op goede
schoolvoorzieningen.
• Inzetten op koppeling tussen bedrijfsleven en
onderwijs.

1

Verantwoordelijkheid

effect uit ons Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan
(GVVP). Daarnaast is een verdubbeling veiliger. We
willen daarom lobbyen voor een verdubbeling van de
N34.

• Zo weinig mogelijk regels bij nieuwe initiatieven.
• Inwonersgroepen en verenigingen maken zelf
hun keuzes als het gaat om hun nabije voorzieningen en de energietransitie.
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• De gemeente koopt zoveel mogelijk circulair in.

• De markt ruimte geven tot het plaatsen van
elektrische laadpalen.

• De sociale teams ondersteunen onze inwoners
met een hulpvraag maar mensen houden zoveel
mogelijk de eigen regie. Liefst helpen we
mensen preventief omdat in die fase eigen regie
vaak het meest haalbaar is.

• Onze lokale ondernemers en voorzieningen moeten
goed bereikbaar zijn, ook voor voetgangers,
rolstoelers en gebruikers van rollators.

• Bestaande agrarische gebouwen ook inzetten
voor wonen of wonen met bedrijfsbestemming.

• Het ingezette beleid om in alle dorpen te zoeken
naar nieuwe woonmogelijkheden willen we
voortzetten.
• Met schulden is het moeilijk om vrij te leven. Daarom
moeten we proberen problematische schulden te
voorkomen.
• Verkeersveilige wegen en dorpskernen.
• Ruimte voor initiatieven vanuit de dorpen voor de
energietransitie.
• (Ver)bouwen mogelijk maken in al onze dorpen.

• Meer sociale huurwoningen.

• Woningen voor met name jongeren en ouderen
die in hun eigen dorp een plekje wensen.
• Dorpsbudgetten continueren.
• Het beleid om dorpen en verenigingen zelf
verantwoordelijk te maken voor hun gebouwen
continueren.
• Preventief werken in het sociaal domein.
• Diversiteit van het woningaanbod stimuleren.

D
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Verkiezingsprogramma 2022

Daarom!
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Verdraagzaamheid

Als je zelf van vrijheid geniet, gun je die vrijheid ook
aan anderen. Daarom zijn we verdraagzaam naar anderen, ook als we hun keuzes niet begrijpen of het er
niet mee eens zijn. Alleen als door die keuzes grenzen worden overschreden, grijpen we in. Zo kunnen
we plezierig samenleven.
1. Economie en bereikbaarheid
De gemeente moet niet op de stoel van de ondernemer
gaan zitten en bemoeit zich dus niet met de bedrijfsvoering. We gaan bijvoorbeeld niet bepalen hoeveel
kledingwinkels of restaurants er in een dorp mogen.
De vrijheid van de individuele ondernemer gaat niet
ten koste van het algemeen belang.
2. Leefomgeving en duurzaamheid
Juist onze leefomgeving is een onderwerp dat al onze
inwoners raakt. Groen- of wegenonderhoud, openbare
orde of woningbouw. Het zijn onderwerpen die tot conflicten kunnen leiden. Met de nieuwe Omgevingswet
zal de rol van de gemeente veranderen en de rol van
de inwoners belangrijker worden. Onze inwoners en
ondernemers moeten weten wat er van hun verwacht
wordt en wat ze van de gemeente kunnen verwachten. Dit vergt van de gemeente duidelijke uitleg over
de Omgevingswet.
3. Wonen
Nieuwe inwoners moeten kunnen integreren in onze
dorpen en wijken. We zien hierbij een rol voor de buren, onze plaatselijke verenigingen maar ook de avonden die de gemeente organiseert voor nieuwe inwoners blijven belangrijk.
4. Sociaal domein
Hoewel maar een klein deel van onze inwoners gebruik maakt van het sociaal domein beslaat dit wel
ongeveer de helft van onze gemeentelijke begroting.
Om draagvlak te houden voor deze grote uitgaven is
het belangrijk dat de gemeente een goede uitleg geeft
over deze uitgaven en misbruik aanpakt.

En dus zetten we in op:
• De gemeente kan inwoners ondersteunen
bijvoorbeeld door inzet van opbouwwerkers,
sportcoaches en jongerenwerkers.
• Inzet van welzijnsorganisatie (Andes).
• Koesteren van onze dorpshuizen en
verenigingen.
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• Aanpak misbruik belastinggeld.

• Goede communicatie van de gemeente.
• Integratie nieuwe inwoners.

Janny Hofsteenge

borgerodoorn.vvd.nl
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Sociale
rechtvaardigheid

Iedereen verdient dezelfde kansen om zich te ontplooien. Vervolgens maken mensen zelf de keuzes
in hun leven. Als er door die keuzes verschillen ontstaan, is dat niet erg. Maar het is onrechtvaardig als
mensen al op voorhand minder kansen krijgen. Daarom grijpen we in als dat dreigt te gebeuren.
1. Economie en bereikbaarheid
We vinden het belangrijk dat iedereen kan werken. Te
vaak staan mensen met een beperking nog langs de
kant. Het is belangrijk dat werk-stimuleringsregelingen
benut worden.
Hoewel binnen onze gemeente het autobezit hoog is
kan niet iedereen een auto gebruiken of betalen. Daarom is het belangrijk ons in te blijven zetten voor het
behoud van een vorm van openbaar vervoer.
2. Leefomgeving en duurzaamheid
Er dreigt sociale onrechtvaardigheid te ontstaan bij de
energietransitie. Bij deze transitie is het belangrijk dat
iedereen kan meedoen. De eerste prioriteit is hierbij
het energiezuiniger maken van de woningen. Energie
die je niet gebruikt, hoef je immers ook niet te betalen.
De energietransitie moet haalbaar en betaalbaar zijn.
3. Wonen
Onze woningmarkt moet bereikbaar zijn voor alle inkomens en gezinssamenstellingen. Daarom is diversiteit
qua woningaanbod belangrijk.
4. Sociaal domein
Het beste sociale vangnet is (betaald) werk. Er is in
onze gemeente nog veel onbenut talent. Dit is niet
alleen schadelijk voor hen die niet mee kunnen doen
maar ook voor de rest van de samenleving. We moeten dus zoveel mogelijk mensen mee laten doen. Omof bijscholing is hierbij belangrijk.
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Gelijkwaardigheid

Mensen zijn niet gelijk. We zijn allemaal uniek, en dus
verschillend. Mensen zijn wel gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht op vrijheid en kansen,
wat je geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is. Discriminatie is onaanvaardbaar.
1. Economie en bereikbaarheid
We vinden het belangrijk dat onze inwoners, ongeacht
hun niveau en/of achtergrond, kansen krijgen om te
leren en te werken. Hierbij is bereikbaar onderwijs en
samenwerking met het bedrijfsleven van belang.
2. Leefomgeving en duurzaamheid
We staan voor grote maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan de energie-transitie of de Omgevingswet er gaat veel veranderen in de komende jaren.
Iedereen moet de mogelijkheid aangeboden krijgen
om hieraan bij te dragen. De gemeente moet hierbij actief communiceren met inwoners en bedrijven.
3. Wonen
Jouw kansen op de huizenmarkt zijn nu vooral afhankelijk van je financiële positie. Op gemeentelijk niveau
stimuleren we gelijkwaardigheid met regelingen zoals
de starterslening, verzilverlening en blijverslening.
4. Sociaal domein
Binnen het sociaal domein ligt er vaak een hulpvraag.
Achter iedere hulpvraag zit een mens. Ongeacht je
achtergrond moet je menswaardig tegemoet getreden
worden en het antwoord op de hulpvraag mag niet afhangen van iemands achtergrond.

Focus op positieve ideeën en bijdragen!
En dus zetten we in op:
• Mee blijven doen met het jeugdfonds
sport & cultuur.
• Mee blijven doen met JOGG (Jongeren Op Gezond
Gewicht).
• Hoewel er vele regelingen zijn om onbenut talent
een baan te bieden, maken veel werkgevers en
werknemers hier nog geen of onvoldoende gebruik
van. We verwachten een actieve houding van de
gemeente.
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• Inzetten van onbenut talent, ook in het gemeentehuis of bij gemeentelijke aanbestedingen.
• Verduurzamen van woningen.

• Aanpak laaggeletterdheid via taalhuizen
(ook aandacht voor digitale vaardigheden).

En dus zetten we in op:
• Niet discrimineren.
• Voortzetten en uitbouwen beleid om onderwijs en
bedrijfsleven te verbinden.
• We willen dat de gemeente haar eigen communicatiekanalen goed op orde brengt. Dit vraagt een verbetering van de website en beter gebruik van (sociale)
media. Het is belangrijk dat de gemeente iedereen
bereikt in haar communicatie.
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• Verbeteren digitale dienstverlening van de gemeente.
• Behouden en indien nodig verhogen bestaande
woonleningen.
• Bij burgerparticipatie ook de stem van de nietklagende inwoners/groepen meenemen.

• Voortzetting huidige minimabeleid.

• Samenwerking met buurgemeenten, provincie, rijk en
waterschap om regionale vraagstukken aan te pakken.

• Alle kinderen moeten toegang kunnen hebben tot
kinderopvang/voorschool.

• Behoud en indien nodig verhogen stimuleringsregelingen.

• Voortzetting en indien nodig uitbreiding van
schuldhulpverlening.

Stem op 16 maart op de VVD!
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Herhaalprik tegen corona voor
70-plussers en mensen met een
verminderde weerstand
Ben je 70 jaar of ouder of heb je een verminderde weerstand? Dan krijg je binnenkort
een uitnodiging voor een herhaalprik tegen corona (2e booster). Deze prik moet de
bescherming tegen het coronavirus weer op peil brengen. Je krijgt drie maanden na je
laatste coronavaccinatie een uitnodiging.
Mensen die meer risico lopen om ernstig
ziek te worden als zij besmet worden met
het coronavirus, krijgen binnenkort een
uitnodiging voor een herhaalprik. Maar wat
is dat eigenlijk? En wie lopen er precies meer
risico? In dit artikel worden vier belangrijke
vragen over de herhaalprik beantwoord.
1. Wat is de herhaalprik tegen corona?
Om de effectiviteit van de basisserie (de
eerste en tweede vaccinatie) weer op peil te
brengen zijn alle volwassenen de afgelopen
maanden uitgenodigd voor een extra
vaccinatie, de boosterprik. Vanaf nu wordt
dit de ‘herhaalprik tegen corona’ genoemd.
De herhaalprik tegen corona is een extra
prik die ervoor zorgt dat je weer beter
tegen het coronavirus beschermd bent. De
bescherming van de boostervaccinatie neemt
na verloop van tijd af. De groepen die nu
worden uitgenodigd voor de herhaalprik
tegen corona hebben als eersten de booster
ontvangen, waardoor de bescherming bij hen
het meest is afgenomen.
2. Voor wie is de herhaalprik tegen
corona?
Je kan een herhaalprik tegen corona krijgen
als je 70 jaar of ouder bent of in een
verpleeghuis woont. Ook als je het syndroom
van Down of een ernstige immuunstoornis
hebt, kan je de herhaalprik tegen corona
krijgen. De mensen die de uitnodiging voor
de herhaalprik krijgen, lopen een groter
risico op ernstige ziekte als zij besmet raken
met het coronavirus. De Gezondheidsraad

vindt een herhaalprik voor andere groepen
op dit moment nog niet nodig. Minister
Ernst Kuipers van VWS heeft dat advies
overgenomen. In de tweede helft van maart
wordt gekeken of meer mensen uitgenodigd
moeten worden voor een herhaalprik.
3. Wanneer kan je geprikt worden?
Als je in aanmerking komt, ontvang je drie
maanden na je laatste coronavaccinatie de
uitnodiging voor de herhaalprik. De eerste
mensen hebben al een uitnodiging ontvangen.
Het prikken is gestart in de week van 28
februari.
4. Hoe word je uitgenodigd en door wie
word je geprikt?
Als je 70 jaar of ouder bent krijg, je een
uitnodigingsbrief en kan je online of via
de telefoon een afspraak maken om je te
laten prikken bij de GGD. Als het niet lukt
om naar een GGD-locatie te gaan kan je, in
overleg met de huisarts, ook thuis worden
geprikt. Bewoners van instellingen krijgen
de herhaalprik tegen corona via de eigen
medische dienst van de instelling of de GGD.
Mensen met het syndroom van Down krijgen
de uitnodiging voor de herhaalprik tegen
corona van hun huisarts. Vervolgens kunnen
zij de herhaalprik krijgen bij de GGD of in
de instelling waar ze wonen.
Meer weten over de herhaalprik?
Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl of
bel naar 0800-1351.
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Ingezonden brief
Het overleg Samenwerkende Ouderenorganisatie het OSO stuurde in september
naar alle gemeenteraadsfracties een manifest met als inhoud allerlei zaken,
waarvan het OSO vindt, dat ze belangrijk zijn voor het ouderenbeleid in onze
gemeente Borger-Odoorn. In de pas gepubliceerde stemwijzer is daarvan weinig
terug te vinden. In de diverse partijprogramma’s programma’s is er meer van
overgenomen.
Ingrijpende veranderingen door dubbele vergrijzing
Mevrouw Hedy ‘d Ancona, oud-minister, citeert in haar onlangs verschenen boekje
“Vrolijk Verval” een gedeelte van een lied, gezongen door Adéle Bloemendaal:
Als de balken gaan verzakken
Het behang dat bladdert af
Als de deurscharnieren piepen
zwijgt de huisbaas als het graf
En al kraken je gewichten
Zieke darmen, ziek gebit
De huisbaas valt niet te vermurwen
niet door lekkage, niet door spit
Ze schrijft daarbij: “Dat de mens in zijn lichaam woont en dat het verval niet is tegen
te houden, is waar. Maar voordat de woning onbewoonbaar wordt verklaard, kunnen
we genieten van alles dat het bewonen van dat pandje zo de moeite waard maakt. In dat
oude pandje kun je je bezig houden met dingen waar we eerder nooit tijd voor hadden.
Verheug je dus op je oude dag en als je hem bereikt, dan heb je de plicht om er iets van te
maken”.
Met dit citaat zijn we het manifest voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2022 begonnen en hebben er onder meer het volgende eraan toegevoegd:
Op een humoristische wijze, geeft zij aan dat “het pand” gebreken gaat vertonen.
Dat er onderhoud nodig kan zijn. En het is zo, dat naast anderen, de gemeente voor
dat onderhoud moet zorgen. Mede omdat het rijk veel zaken over de schutting heeft
gegooid, wordt verwacht dat de gemeente als de spreekwoordelijke huisbaas optreedt.
Regeren is vooruitzien. Nederland maakt de komende tijd een sterke vergrijzing
door, een dubbele vergrijzing. Tot 2040 komen er een miljoen 65-plussers bij. Dat is
dan een kwart van de Nederlandse bevolking. Het aantal 80-plussers is over 20 jaar
verdubbeld. Voorwaar ingrijpende ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor de
voorzieningen als de WMO, de participatiewet, de zorg. de huisvesting en het welzijn .
Daarop moeten het rijk en de gemeenten nu al inspelen en niet wachten tot het te laat is.
Gelukkig zijn de meeste 60-plussers en ook de 80-plussers blijvend zelfredzaam en doen
nog volop mee. Maar toch als je ouder wordt……,
Gemeentebestuur kijk en regeer vooruit, zoals een fractie zegt, maak beleid tot 2040
Namens het bestuur van het OSO,
Harry Kapinga, voorzitter.
Tel. 0599 – 23 62 63

Gemeente Aa en Hunze zoekt
stembureauleden
Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14,15 en 16 maart 2022 zoeken we uw hulp.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezing
wordt gestemd wie de komende vier
jaar in de gemeenteraad de belangen
van onze gemeente vertegenwoordigt.
Stembureauleden maken het mogelijk dat

inwoners van onze gemeente hun stem
kunnen uitbrengen. Heeft u zin om mee te
helpen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
op één van de vele stembureaus? Meldt u zich
dan aan via www.aaenhunze.nl/verkiezingen.

Belastingaangifte: de bibliotheek helpt je op weg

Belastingspreekuren in de gemeente
Borger-Odoorn

Voor 1 mei moet bijna iedereen belastingaangifte doen. Dit is niet voor iedereen
gemakkelijk. Daarom helpt de bibliotheek mensen op weg. De bibliotheek organiseert
belastingspreekuren en daar kunnen klanten gebruikmaken van een computer en
printer. Iedereen is van harte welkom.
Belastingspreekuren
De data waarop Belastingspreekuren staan
gepland zijn: 5 en 6 april van 18.00 – 20.30
in Bibliotheek Borger en 7 april van 14.00
– 20.00 in Bibliotheek Nieuw Buinen en 29
maart van 18.00 – 20.30 uur in Bibliotheek
Odoorn. Dit gaat uitsluitend op afspraak en
aanmelden hiervoor kan via de Bibliotheek,
Gea Uil g.uil@biblionetdrenthe.nl of
telefonisch 088-0128000.

Gratis cursussen
De belastingaangifte gebeurt tegenwoordig
digitaal. De bibliotheek biedt gratis cursussen
voor wie dit lastig vindt.

Budgetmaatjes van Welzijnsorganisatie
Andes helpen bij het invullen van de
belastingaangifte. Natuurlijk houden we
rekening met alle regelgeving op het gebied
van corona preventie. Mocht ivm corona
maatregelen de spreekuren niet op de
genoemde data kunnen plaats vinden, dan
komen we met een alternatief.

Voor vragen over het werken met een tablet,
e-reader of smartphone kunnen klanten
terecht bij het Digitaal café.

Wie nog (bijna) nooit met een computer
gewerkt heeft, kan dit leren bij de basiscursus
Klik&Tik. En voor wie graag wil leren hoe je
met DigiD werkt, is er de cursus Aan de slag
met je DigiD.

Voor informatie over de cursussen kunt u
contact opnemen met Gea Uil
g.uil@biblionetdrenthe.nl of telefonisch
088-0128000.
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In restaurant Het Land van Bartje
Angela Levinga uit 2e Exloërmond is 12,5 jaar zelfstandig
werkend kok in Ees
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‘Kom erbij’
bijeenkomst in Exloo:
op weg naar de lente!

Op 1 september 2009 begon Angela
Levinga uit 2e Exloërmond als
zelfstandig werkend kok in het
restaurant op vakantiepark Landal
Het Land van Bartje in Ees. Nog
altijd werkt ze er met ontzettend veel
plezier. Omdat het een heuse mijlpaal is
besloten haar collega’s haar afgelopen
maandag in het zonnetje te zetten.
De 2e Exloërmondse zag die dag als
een werkdag zoals iedere andere, maar
eenmaal op haar werkplek te zijn gekomen
raakte ze compleet overdonderd. Ze werd
meteen gefeliciteerd, er hingen slingers
in de keuken, er was een foto met een
felicitatietekst op haar werkplek bevestigd
en er stond een taart met een afbeelding
van haar in het midden klaar. “Echt, dit had
ik niet verwacht. Maar wat ontzettend mooi
dit. Iedereen hartstikke bedankt”, sprak
Levinga.
Ze voltooide haar opleiding bij Diner-Café
Bussemaker in Exloo. Daarna kwam ze
bij haar huidige werkgever terecht om er
als zelfstandig werkend kok te beginnen.
“Ik werk hier in een fantastisch team en
denk dat ik hier nooit meer weg ga. Koken
is mijn passie. Als de gasten tevreden de
deur uit gaan dan geeft dat een voldaan
gevoel”, waren de woorden van Levinga.

Op donderdagmiddag 10 maart van 14.00
tot 16.00 uur vindt er weer een ‘Kom erbij’
bijeenkomst plaats in het dorpshuis in Exloo.

Ze voert er eigenlijk alle voorkomende
keukenwerkzaamheden uit: van de
bestellingen van producten tot de bereiding
ervan.

“Op naar de volgende twaalf en half jaar.
Of langer”, lachte ze. (Week in Week uit /
Gerry Grave)

Muziek, verhalen, uw verhaal en verhalen
van anderen. Daar gaat het om tijdens deze
bijeenkomsten. Helene Westerik begeleidt deze
bijeenkomst. De vorige bijeenkomst eind 2021
was een succes. Daar waren 10 mensen uit Exloo
bij aanwezig. Er is plek voor nog een aantal extra
mensen. Bijvoorbeeld uw buurman of buurvrouw.
De bijeenkomsten zijn een initiatief van Helene
Westerik en Verzorgd Wonen in Exloo. U hoeft
zich niet op te geven voor deze bijeenkomst. De
bijeenkomst is gratis. Het adres van het dorpshuis in
Exloo is Hoofdstraat 58a. In het dorpshuis worden
de coronamaatregelen in acht genomen.

Persbericht voor Week in Week uit?
Mail het naar
redactie@weekinweekuit.com

Cursus ‘Aan de slag
met je DigiD’ in
Gemeente BorgerOdoorn
D66 zet zich in beweegvriendelijk Exloo en Odoorn
Er is veel gaande op het gebied van binnen- en buitensport in Exloo en Odoorn.
Binnenkort gaat de schop in de grond in voor de aanleg van het nieuwe sportpark
Harm Kuiper in Odoorn. Hiermee komen op termijn de huidige velden en
terreinen van het sportpark in Exloo vrij. Inmiddels wordt er druk nagedacht over
een nieuwe invulling.

Wie kent het niet? Sportpark Exloo,
decennialang de thuishaven van
voetbalvereniging Hunso, tegenwoordig
HOC, zal binnen afzienbare tijd verhuizen
naar het dan gerenoveerde sportpark Harm
Kuiper. Dit roept de vraag op hoe verder
in Exloo, maar ook in Odoorn. Een groep
betrokken inwoners uit Exloo heeft deze
handschoen opgepakt en is gestart om in
samenspraak met inwoners en verenigingen
om te komen tot een nieuwe invulling,
waarin bewegen en sport centraal
staan.
Met de renovatie van het sportpark zal
een belangrijke buitensport, voetballen in
Exloo, voor een groot deel verdwijnen.
Voor beide dorpen Odoorn en Exloo is
het van belang dat sporten (zowel binnen
als buiten) in beide dorpen mogelijk blijft.
Het daarom essentieel dat er 1 veld en een
kleedaccomomdatie beschikbaar blijft voor
(jongere) jeugd. Dit zou prima kunnen

worden gerealiseerd in combinatie met de
kleedkamers van de sporthal.

zich laten informeren door de werkgroep
en is enthousiast over deze plannen.

Het gebied achter het gemeentehuis wil de
initiatiefgroep Sport Exloo zoveel mogelijk
multifunctioneel maken. Een initiatief die
door raadslid Martin Hoogerkamp van
harte wordt ondersteund. De werkgroep
heeft aangegeven gebruik te willen maken
van de bestaande structuur en ligging
van de velden. Voor wat betreft de
speelvoorzieningen wil de werkgroep een
directe verbinding met school maken om
de kans op meer uren bewegen en spelen
te vergroten. Daarnaast moet de school
gebruik kunnen blijven maken van een leeg
oefenterrein voor eigen invulling gedurende
het schooljaar.

De ideeën zijn verzameld en ingetekend op
een tekening. Op de onderstaande tekening
is te zien dat er een multifunctionele
sportvoorziening gerealiseerd kan
worden op het hoofdveld. Het hoofdveld
heeft een ideale maatvoering voor een
multifunctionele skeeler- , wieler-, ijsbaan.
Het binnenterrein is zeer geschikt voor
de school die op een kleine 150 meter is
gelegen. Daarnaast is de werkgroep van
mening dat het gebied waar nu een weg en
parkeerplaatsen staan veel ruimte gecreëerd
kan worden voor meer spelen en bewegen.
Dit gebied is lichtgroen ingetekend en
heeft een directe verbinding met de school.
Er is al gesproken met de gemeente en
subsidiegevers over de plannen en er ligt
een concrete kostenraming van het plan
klaar. Daarnaast ligt er een eerste schets van
het plan.

De behoefte aan parkeren vanuit de
gemeente, de school, het dorpshuis en de
nieuwe Smidswal neemt de werkgroep er in
een keer in mee. De fractie van D66 heeft

Tegenwoordig heeft iedereen een DigiD nodig
om zelf overheidszaken online te regelen.
Bijvoorbeeld voor het online indienen van een
declaratie bij je zorgverzekeraar. Of hoe krijg ik
de QR code op mijn smartphone.
Daarom biedt de Bibliotheek Borger-Odoorn in
de Bibliotheek Odoorn en Bibliotheek Borger, in
samenwerking met de Stichting Digisterker, een
beginnerscursus ‘Aan de slag met je DigiD’ aan.
Cursisten leren hoe ze handig informatie kunnen
vinden en hoe ze iets moeten aanvragen, bijv. bij de
gemeente. Ook krijgen ze te zien wat de overheid
allemaal over haar burgers weet, zoals de opbouw
van de AOW. De overheid vraagt steeds vaker naar
uw DigiD: de persoonlijke digitale sleutel voor de
overheid. In de cursus leren cursisten hoe ze een
DigiD kunnen aanvragen en hoe deze te gebruiken.
Tijdens de cursus wordt ruimschoots aandacht
besteed aan de website van de gemeente BorgerOdoorn: Hoe maak ik een afspraak? Hoe vraag ik
een nieuw paspoort aan?
Deelnemers aan de cursus moeten al wat ervaring
hebben met computers en internet. Ze kunnen
hun eigen laptop meenemen, maar we hebben ze
ook beschikbaar. De cursus duurt 3 dagdelen en
wordt gegeven door docenten die de verschillende
onderwerpen stap-voor-stap uitleggen.
De cursus wordt gegeven:
Bibliotheek Borger – Woensdagmorgen 13 en 20
april en 4 mei van 9.30 – 11.30 uur
Bibliotheek Odoorn – Dinsdagmorgen 12, 19 en 26
april van 9.30 – 11.30 uur
De cursus is gratis en alleen voor inwoners van de
gemeente Borger-Odoorn. Lidmaatschap van de
bibliotheek is niet nodig. Aanmelden kan via de
website van de bibliotheek
www.bibliotheekborger.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bibliotheek Odoorn, Gea Uil 088 – 01 28 235.

31

Gemeenteraadsverkiezingen:
Bibliotheek Borger-Odoorn roept
inwoners op hun stem te laten horen
Wie zijn de toekomstige volksvertegenwoordigers binnen jouw gemeente? Op wie
moet je stemmen? De bibliotheken hebben als een van hun kernfuncties ‘ontmoeting
en debat’. De bibliotheken in Borger-Odoorn informeren en activeren daarom hun
bezoekers in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Dit doen ze
onder meer door een informatiehoek in de bibliotheek en filmpjes van de kandidaatraadsleden.
Drentse inwoners voorbereiden op een
stemkeuze
In alle vestigingen van de bibliotheken in
Borger-Odoorn is een informatiehoek over
de gemeenteraadsverkiezingen. Hier vinden
klanten o.a. informatie over de partijen
en kandidaat-raadsleden. Ook zo worden
inwoners zich bewust van de verkiezingen
en kunnen ze zich voorbereiden op hun
keuze. Ook is aan alle kandidaat-raadsleden
in de Drentse gemeentes gevraagd een
korte video op te laten nemen, waarin ze
vertellen wie ze zijn en waarom men op
hen zou moeten stemmen. Deze video’s
zijn te zien op de bibliotheekwebsites en in
de bibliotheek. www.bibiotheekborger.nl/
gemeenteraadsverkiezingen
www.bibliotheekodoorn.nl/
gemeenteraadsverkiezingen
www.bibliotheeknieuwbuinen.nl/
gemeenteraadsverkiezingen
www.bibliotheekvalthermond.nl/
gemeenteraadsverkiezingen
Wat vinden inwoners belangrijk in hun
woonplaats/gemeente?
Daarnaast roepen de Drentse bibliotheken

inwoners op na te denken over wat zij
belangrijk vinden in hun gemeente of
woonplaats. Dit kan een thema zijn, zoals
bijvoorbeeld het milieu. Maar het mag ook
iets specifieks zijn, zoals de veiligheid rondom
een bepaald kruispunt. Inwoners kunnen hun
wens op een kaart schrijven en inleveren bij
de bibliotheek. De bibliotheek zorgt ervoor
dat deze wensen hun weg vinden naar de
raadsleden.
Samenwerking met RTV Drenthe ‘Op
Tjak’
De opgehaalde wensen en onderwerpen
komen uiteraard bij de gemeente
terecht. Maar ook worden ze als
gespreksonderwerpen gebruikt door RTV
Drenthe.
Het programma Op Tjak komt op donderdag
3 maart om 13.00 uur naar bibliotheek
Borger om met inwoners te praten over wat
hen bezighoudt en wat ze belangrijk vinden.
Diezelfde avond is er op RTV Drenthe een
verkiezingsdebat met kandidaat-raadsleden
van gemeente Borger-Odoorn.

Adverteren in Week in Week uit?
Bel 0599 - 61 33 36
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Fotoclub Borger-Odoorn: foto(’s) van de maand
Deze maand konden de clubleden zich
weer buigen over 14 ingeleverde foto’s
met deze keer twee thema’s, 'Ultieme
rust' en 'Kleine wereld'. Het was een
verrassende verzameling waarbij iedere
fotograaf zijn eigen invulling gaf aan
de onderwerpen. De foto met als thema
'Kleine wereld' gemaakt door Johan
Slagers, kreeg de meeste punten.
De gefotografeerde Bij zat, in een bloembakje
met mini petunia’s, nectar te verzamelen en
nam daarbij het stuifmeel van de bloemen
mee. Foto is gemaakt met een compactcamera met op de lens een deel van een
oude videolens die gebruikt wordt als extra
vergrotingslens. Bij het thema 'Ultieme rust'
was de foto van Leentje Roelofs favoriet.
Leentje maakte een foto van een bankje,

met zicht op een mooi rustig surrealistisch
landschap. Lijkt het je leuk een clubavond bij
te wonen in het Hunzehuys te Borger, neem
dan contact op via secretarisfcbo@gmail.com

Jaarlijkse voorjaarsschoonmaakdag op zaterdag 12 maart

Drouwenerveen gaat weer aan de slag
tijdens NL doet 2022

In en rondom dorpshuis Het Vertier in Drouwenerveen bruist het eindelijk weer van
de activiteiten.
Buiten is het speeltuintje uitgebreid met een
mooie nestschommel geschonken door het
dorpshuis en er is een uitdagend klimtoestel
geplaatst door een gulle sponsor. Binnen
is er ook van alles te doen. Er wordt weer
gedart en de tafeltennisvereniging TIG is
actief zowel in competitieverband als de
wekelijkse inloop/trainingsavond op de
donderdag. De gym club is weer begonnen en
het biljarten zal weer opgestart worden. Elke
zondagmiddag vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur
is er gelegenheid om te darten of tafeltennis
te spelen. Tevens kan men dan een patatje en
snacks nuttigen c.q. afhalen (tel. 0599 51 21
19) en onder het genot van een drankje de
sociale contacten bijhouden. Om het seizoen
met een frisse start te beginnen is er ook nu
weer de jaarlijkse voorjaarsschoonmaakdag in

het kader van NL doet op zaterdag 12 maart
a.s. Het Oranje Fonds heeft hiervoor een
bijdrage beschikbaar gesteld. Om 9.30 uur zal
er worden begonnen door de vrijwilligers met
gezamenlijk koffie/thee drinken. Ongeveer
15.00 uur is de afsluiting van deze NL doet
dag. Voor een warme hap wordt gezorgd. Er
kunnen nog wel wat vrijwilligers bij. Opgeven
via. www.nldoet.nl, dan de plaatsnaam
Drouwenerveen intoetsen. Aanmelden kan
ook bij tel. 06 12 30 79 27. Wij hopen dat
velen willen helpen zodat dorpshuis Het
Vertier er netjes uitziet zowel de binnen- als
de buitenkant. Het Oranje Fonds en Stichting
Zaalruimte Drouwenerveen (eigenaar/
beheerder van dorpshuis Het Vertier)
brengen ons bij elkaar en zorgen voor het
vertier.

