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Vereniging Dorpsbelangen Anloo
Vergadering bestuur
Het bestuur van Dorpsbelangen Anloo komt op woensdag 14 september 2022 om 20.00 uur weer bij elkaar.
Het eerste halfuur is zoals altijd openbaar. U kunt in dit half uur bespreekpunten inbrengen. In verband met
de planning vragen wij u van tevoren aan te geven of u dit openbare gedeelte van de vergadering wilt
bijwonen via dorpsbelangenanloo@gmail.com.
Gavas, een nieuw seizoen
In juni dit jaar is GAVAS gestart met een nieuwe activiteit:
wandelen. Iedere woensdag verzamelen we om 10 uur bij
de school in Anloo en maken een wandeling van ongeveer
anderhalf uur. Met gemiddeld 5-6 personen verkennen we
steeds een ander stukje van de mooie omgeving van Anloo
en houden rekening met ieders (on)mogelijkheden.
Wil je ook meelopen en ondertussen gezellig bijpraten? Je
hoeft je niet van te voren aan te melden en ook iedere woensdag meelopen is geen verplichting. We
vragen, als het je bevalt, een bijdrage van 10 euro per kwartaal.
Natuurlijk is het ook mogelijk om voor 27,50 euro per kwartaal van de volgende activiteiten gebruik
te maken:
Maandag:
19.00-20.00 uur Fitness
20.00-21.00 uur Bodyfit
Dinsdag:
20.00-21.00 uur Volleybal (Gasteren)
Woensdag:
10.00- +/- 11.30 uur wandelen
19.30- 20.30 uur: hardlopen voor beginners en gevorderden
Vrijdag:
9.00 – 10.00 uur Bodyfit (Gasteren)
13.15-14.15 uur Fit Plus (seniorengym)
Zondag:
9.00-10.30 uur hardlopen voor gevorderden
Kwaliteits-BOELDAG op zaterdag 24 september
De evenementencommissie organiseert de tweejaarlijkse onvolprezen Boeldag. De opbrengsten zijn
bestemd voor het Zomerfeest 2023!
De grote ‘najaar schoonmaak’ kan dus vanaf vandaag beginnen: schuren kunnen worden opgeruimd,
zolders en kelders leeggehaald, kasten opgeschud en garageboxen uitgepluisd. Ongetwijfeld komt u spullen
tegen waarvan u denkt: ´Hoe kom ik er aan?´ Tja, hoe komt u er weer vanaf? Nou … inbrengen bij de
boeldag dus!
Intermezzo: Ook dit jaar kent de boeldag een aangename onderbreking. Rond 13.30 uur hebben we
namelijk een bingo met mooie prijzen.
Ophaaldag: zaterdag 17 september worden uw spullen vanaf 9.30 uur tot 12 uur opgehaald.
Boeldag: zaterdag 24 september vanaf 11.00 uur wordt er geveild. Bezichtiging is een uur voorafgaand aan
de veiling, dus van 10.00–11.00 uur. De veilingvoorwaarden zijn ter plaatse in te zien.
Locatie: als vanouds aan de Kerkbrink 16 bij Jaap en Joan.
Catering: Over de verzorging van de inwendige mens op de dag zelf hoeft u zich geen zorgen te maken. Er is
rijkgevulde snert en er zijn heerlijke gehaktballen te verkrijgen.
Tot 17 en 24 september! Een goed humeur en een gevulde portemonnee is voldoende. Wij doen de rest!

Bent u zaterdag 17 september niet thuis? Of wilt u meer informatie? Neem dan even contact op
met Gijs Derckx (tel. 06-51439436) of Erwin Bos (tel. 06-21650914).
Als de coronamaatregelen weer verscherpen tegen die tijd, zijn wij genoodzaakt de boeldag niet door te
laten gaan!
N.B. De commissie behoudt zich het recht voor om aangeboden spullen te laten staan die volgens hen niet
geschikt zijn voor de veiling.
Agenda
Wo 14 sep
Do 15 sep
Za 24 sep

Bestuursvergadering Dorpsbelangen
Informatiebijeenkomst Meilerkuilen
Kwaliteitsboeldag

Kopij voor de volgende uitgave van het
Dorpsnieuws inleveren uiterlijk donderdag
29 september via
dorpsnieuwsanloo@gmail.com
o.v.v. kopij Dorpsnieuws. De volgende
uitgave verschijnt op donderdag 6
oktober.

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST
over het woonwensenproject Anloo Raatakkers II/ Meilerkuilen
Zoals we eerder konden melden zijn de werkgroep Woonwensen Anloo en de gemeente Aa en Hunze tot
een overeenkomst gekomen. Het project is overgedragen aan een procesbegeleider van de Provincie
Drenthe. De eerste paar bijeenkomsten worden geleid door Pieter Bijker.
We hebben voor de belangstellenden om er te wonen een geslaagde bijeenkomst gehad op
12 juli 2022. Op deze bijeenkomst werd toegelicht waar we nu staan, wat het betekent om
deel te nemen aan een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en wat de
volgende stappen zijn.
We kiezen ervoor deze bijeenkomst nog een keer te houden.

Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor:

- mensen die serieus belangstellend zijn om er te wonen en er 12 juli niet bij konden zijn
- mensen die zich sinds 12 juli als serieus belangstellend hebben aangemeld
- inwoners van Anloo die nieuwsgierig zijn naar het project. Daarbij is het wel goed te weten dat bij een
CPO de mensen zelf - binnen kaders- kunnen bepalen welke woningen ze willen realiseren. Met andere
woorden: op deze avond kunnen we geen tekeningen tonen van wat er gaat komen. Wel kunnen we
aangeven welke kaders de gemeente stelt (de conceptversie ervan: deze wordt begin september
voorgelegd aan het college voor akkoord), en kunt u vragen stellen.
Heeft u de bijeenkomst van 12 juli al bijgewoond? Dan voegt deze bijeenkomst niets nieuws toe.
De informatiebijeenkomst vindt plaats op:

donderdagavond 15 september 2022 van 19.30 uur tot 22.00 uur.
De deuren zijn open vanaf 19.00 uur en na afloop is er nog een hapje en een drankje.
De bijeenkomst wordt gehouden in het dorpshuis in Anloo, Kerkbrink 2
Goed om te weten:
- De gemeente is akkoord om de kale grond over te dragen aan de (nog op te richten) CPO. De CPO
wordt de projectontwikkelaar. Het hele traject tot en met de oplevering van de woningen wordt door
een ervaren professional van de Provincie Drenthe begeleid.
- De gemeente stelt brede kaders (een ‘ontwikkelperspectief’) waarbinnen de deelnemers aan de CPO
zelf invulling kunnen geven aan het bouwplan. De kaders garanderen dat de plannen voldoen aan de
wensen van het dorp.
- De plannen die de werkgroep Woonwensen Anloo tot nu toe heeft uitgewerkt, dienen als inspiratie
maar zijn niet leidend.
- Op 12 juli is officieel het “stokje overgedragen” van Dorpsbelangen Anloo naar de procesbegeleider van
de Provincie Drenthe. Dorpsbelangen Anloo is dus geen partij meer in het project en blijft enkel op de
achtergrond als klankbord betrokken om ervoor te zorgen dat de plannen voldoen aan de wensen en
doelstellingen die vanuit het dorp zijn opgesteld.

- De werkgroep Woonwensen Anloo is nog wel bezig met de overdracht van het project. Het nog medeorganiseren van deze tweede informatiebijeenkomst hoort daarbij.
Agenda
19.00 uur:
19.30 uur:
19.45 uur:
20:00 uur:
20:30 uur:
20.45 uur:
21.30 uur:
21:45 uur:

inloop, koffie, thee
Welkom, voorstelrondje
Toelichting vanuit werkgroep woonwensen Anloo
Uitleg over werkwijze CPO door procesbegeleider Pieter Bijker
Pauze
Vragen
Vervolgafspraken
Afsluiting met hapje en drankje

We raden je ten zeerste aan aanwezig te zijn bij deze avond als je serieus belangstellende bent een woning
te realiseren aan Raatakkers II, en er 12 juli niet bij bent geweest. Vanaf deze avond kunnen mensen zich
inschrijven voor de CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en start het proces om de CPO op te
richten, een ontwerp te maken en de woningen te laten bouwen.
Ben je belangstellend er te wonen, maar heb je je nog niet als belangstellende ingeschreven? Doe dit
alsnog via woneninanloo.nl. Dan wordt je ook uitgenodigd voor de vervolgbijeenkomsten en ontvang je de
nieuwsberichten.
We kijken ernaar uit je op 15 september te ontmoeten!
Meyke Beekman
(woonwensenanloo@gmail.com, tel/WhatsApp: 06-41306097)

✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AANMELDFORMULIER VOOR DE INFORMATIE-AVOND
Ja, ik ben 15 september 2022 aanwezig op de informatiebijeenkomst van het woonproject
Meilerkuilen/ Raatakkers II Anloo!
Naam:
Telefoon:
Email:
(huidige) woonplaats:
We komen met (in totaal) ______ personen
Aanvullende informatie (bijvoorbeeld uw band met Anloo als het nu niet uw woonplaats is)
Gebruik hiervoor de achterkant van dit formulier.
U kunt dit aanmeldformulier tot uiterlijk dinsdag 13 september 2022 inleveren bij
Meyke Beekman, Lunsenhof 13, Anloo,
of een foto van het ingevulde aanmeldformulier zenden per WhatsApp naar Meyke: 06-41306097,
of mailen naar woonwensenanloo@gmail.com.
Ook kunt u zich via deze link aanmelden:
https://www.woneninanloo.nl/aanmelden-15-september-2022

