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Nieuwe straatnaam in nieuwbouwwijk Dunningen

Het college heeft een naam vastgesteld voor
één van de straten in de vierde fase van de
nieuwbouwwijk Dunningen in de Wijk.
Het is Hebelenakker geworden. Dat is een
oude veldnaam. Daarmee heeft het college

het advies van de commissie Naamgeving
gevolgd. Het gaat om een weg waar 22 woningen worden gebouwd.
Lees meer op pagina 10 >>

Uw NVM makelaar
voor De Wijk en omgeving

Dorpsstraat 37 - De Wijk
www.hulsmakelaardij.nl

2
hand?”. Waar zijn al die grote vrachtwagens
met paarden, die paardentrailers, al die auto’s,
die kermis, die muziek, alles wat zich hier
verzamelde op dit prachtige landgoed
‘Dickninge’, toch gebleven? Omdat ik daar
ter plekke toch geen antwoord op krijg, stap
ik maar weer op mijn stalen ros en geniet op
deze vroege morgen van al die mooie weilanden, waarop in het verleden onze viervoeters
hun ‘kunsten’ vertoonden!
Toch kom ik dan tot de ontdekking dat stilte
ook mooi kan zijn!
Jan Tijink,
Prins Clauslaan 50

Trainer gezocht 2e elftal

Wat me dit keer opviel!!
Toen ik onlangs in het Pinsterweekeinde ‘s
morgens ,redelijk vroeg, bij prachtig weer,
even op de fiets stapte om een ‘rondje Dickninge’ te doen, kon ik de verleiding niet weerstaan, om even plaats te nemen op het bankje
(mijn bankje) dat enkele jaren geleden geplaatst is aan De Reest, achter de ijsbaan.
Een unieke plek om even te luisteren naar de
stilte (dat kan!!)Wat was het hier ongelooflijk
stil en meteen schoot mij te binnen dat we in
het Pinksterweekeinde zaten en dat in deze
omgeving jaarlijks dat unieke Pinkster Concours Hippique gehouden werd. Sinds 1906
is dat Concours Hippique al gerelateerd aan
ons dorp. Van heinde en ver kwamen in dat
pinksterweekeinde ruiters en amazones bij
honderden naar ons dorp om te springen, te
‘dressuren’ om te ‘tuigen’ kortom een waar
feest voor jong en oud!! Zittend daar, in alle
vroegte, op dat bankje, vraag ik mij af: “Wat
is er toch met deze gekke wereld aan de

Voetbalvereniging Wacker uit De Wijk is op
zoek naar een trainer voor de B selectie.
VV Wacker is een ambitieuze en gezellige
dorpsclub. Wij zijn op zoek naar een trainer
voor ons 2 e elftal. Van de trainer wordt verwacht. 2 keer trainen per week , Coacht het
elftal tijdens de wedstrijden. Heeft enige ervaring als trainer. Beschikt over een heldere
voetbalvisie. Heeft TC 3 of is bereid de cursus te volgen. Geïnteresseerd ? Stuur een mail
naar wi.dekker@ziggo.nl
Voor vragen kun je terecht bij
W. Dekker tel. 06-55377755.

Te koop gevonden, verloren
Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:
Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8
Koekange. Telefoon: 06-23145260

Te Koop van particulier
Elec Verticuteermachine gebruikt 40 cm.
€ 35,00. Elec Tuinfrees gebruikt 25/30 cm.
€ 35,00. Telefoon: 230024. of 06.14067908.

Adverteren, tips en/of
nieuws voor redactie?
Telnr.. : 06-50953385
Mail: info@dewijk.info
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J&J markt en partijhandel
Elke 1e zaterdag v/d maand zijn wij aanwezig
op de IJhorster markt (april t/m okt)
E-mail: info@jenjmarkthandel.nl
gewone collectebus, zoals we die kennen,
wordt dit jaar niet gebruikt.
Op deze manier kan de Maag Lever Darmstichting zich blijven inzetten voor de vele
De collecteweek van de Maag Lever Darm Nederlanders die kampen met een chronische
Stichting gaat van start op maandag 15
ziekte in één van de spijsverteringsorganen.
juni. Corona heeft voor veel veranderingen Het gaat om ongemakkelijke ziekten als het
gezorgd. Ook voor de collecterende fondPrikkelbare Darm Syndroom (PDS) of coeliasen. De Maag Lever Darm Stichting heeft, kie (glutenallergie), die dagelijks de kwaliteit
in overleg met andere fondsen, een manier van leven beïnvloedt, maar ook om dodelijke
gevonden waarop collectevrijwilligers met ziekten als darmkanker of alvleesklierkanker.
een gerust hart veilig kunnen collecteren.
Bovendien speelt de spijsvertering een cruciaDit jaar collecteert de MLDS met een karton- le rol voor een goed afweersysteem. Iets wat
nen collectebus waarop een grote QR-code
altijd, en zeker in tijden van corona van crucistaat afgebeeld. Er kan mobiel gedoneerd
aal belang is.
worden door de QR-code te scannen op de
Met de opbrengst financiert de Maag Lever
collectebus. Deze code kan door de gever
vanaf een afstand gescand worden, waardoor Darm Stichting wetenschappelijk onderzoek
en voorlichting. In de onderzoeken richt de
de richtlijn van 1,5 meter afstand gewaarstichting zich op vroege opsporing van spijsborgd blijft. Kwetsbare groepen en 70verteringskankers, betere diagnostiek voor
plussers worden beschermd door ze niet te
laten collecteren. Ook worden contante dona- maag-, darm- en leverziekten en innovatieve
behandelmethoden
ties kunnen niet worden geaccepteerd. De

Collecteweek Maag Lever
Darm Stichting
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gestelde plannen. Een amendement, heet dat.
Een goed voorbeeld was het “nee-nee” van
De man knipte zuchtend zijn bedlampje aan. Gemeentebelangen tegen de “ja-ja”-sticker
Een nacht vol draaien en keren en niet kunnen voor het al dan niet willen ontvangen van
slapen. Kwart voor vier in de ochtend. De
drukwerk in de brievenbus. Daar waar de
man zuchtte. Wat mankeerde hem toch? Maar inwoners in De Wolden dat heus zelf wel
ja, zelfs de man begreep, dat het steeds maar kunnen bepalen. Of de wijziging in het voorroepen dat ie zo slim en daadkrachtig en
stel over de inzameling van oud papier. Zelfs
“great” is, zich een keer tegen hem zou kun- de man begreep, dat het inzamelen door schonen keren. En hij wilde straks toch graag wel len en verenigingen heel veel voordelen had
weer herkozen worden! Kreunend ging de
(en heeft) voor de Wolder samenleving!
man op de bedrand zitten en nam nog maar
Jaloers slaat de man met een diepe zucht de
een slokje water uit het glaasje dat hij een
pagina om. Kon hij de pragmatische werkwijuurtje daarvoor uit de badkamer in zijn mooie ze van de grootste fractie in De Wolden maar
grote witte huis had meegenomen. Hoe zou
toepassen in zijn eigen land. Zoals het standhij de slaap toch moeten vatten?
punt van Gemeentebelangen over de te reali-

Halfweg

Zijn blik viel op zijn nachtkastje met daarop
de laatste nieuwsbrief van Gemeentebelangen
De Wolden. Zijn meest pientere medewerker,
welke hij nog net niet had ontslagen, had hem
deze vanmiddag bezorgd met de boodschap,
dat de man hier wellicht nog wel eens wat van
zou kunnen leren. Daar in De Wolden zaten
ze “mid-term”, halverwege de raadsperiode
van vier jaren. Gebruikelijk was het, om even
kort terug te blikken op wat er inmiddels al
gebeurd was.
Vol verbazing had de man gelezen van de
acht raadsleden die, buiten de “normale”
raadsvergaderingen, avond na avond op allerlei plekken te vinden waren. Op zoek naar
informatie en in gesprek met de inwoners van
de gemeente. En hij dacht, dat hij het soms
druk had..!
Hij las over georganiseerde dialoogbijeenkomsten met onderwerpen zoals sport, afvalinzameling en grondstoffenbeleid en ook
dienstverlening. Avonden waarin inwoners
hun zegje kunnen doen over het te voeren
beleid waarover raadsleden dan weer een besluit moesten nemen. Avonden waarbij de
raadsleden van Gemeentebelangen ook vaak
betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld in de rol
van gespreksleider.
En als het dan op besluiten aankomt, schuwden de raadsleden het niet om op hun initiatief een wijziging aan te brengen in de voor-

seren multifunctionele accommodatie in
Zuidwolde. Natuurlijk begreep de man dat ze
voorstander zijn van dit fantastische plan,
maar vanzelfsprekend snapt de man de kritische houding ten aanzien van de noodzaak
van het behouden van financiële ruimte voor
andere investeringen. Of de beraadslagingen
over de fietspaden in De Wolden. Als de man
vervolgens leest over de bij drie clubs in De
Wolden inmiddels aangelegde kunstgrasvelden, proeft hij de trots van Gemeentebelangen, die zich daar vele jaren vastberaden voor
heeft ingezet!
En dan het belangrijke onderwerp “zorg”.
Natuurlijk was de werkgroep Sociaal Domein
in De Wolden uniek te noemen in Nederland.
Duidelijk afgesproken was ook, om deze
werkgroep op te heffen en verdere gesprekken, of het nu over informatievoorziening of
over besluitvorming ging, in het openbaar te
voeren. Gemeentebelangen was blij met de
sociale ombudsvrouw en is nu blij met de
onafhankelijke cliëntondersteuner, die langzaam steeds meer bekendheid geniet en onafhankelijk van de gemeente haar werk doet.
Binnenkort zelfs met een eigen website.
Nog mooier vond de man de acties van Gemeentebelangen tijdens de gemeenteraadsvergaderingen. Kritische vragen over bijvoorbeeld de positie van de vrijwillige brandweer
bij het nieuwe Europese beleid. >>
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Of zelfs de beleidsvoorstellen, die in Nederland moties heten, waarin gevraagd werd naar
ondersteuning van kleine sportverenigingen.
Of die motie waarin duidelijk standpunt werd
ingenomen tegen het door de minister aangewezen Reestdal als Natura-2000 gebied. Erg
onverstandig om dit soort overhaaste besluiten te nemen, om maar krampachtig iets aan
de stikstof-uitstoot te willen doen.

voor zich uit.

Hij wist ook wel, dat de kans om herkozen te
worden door al zijn fratsen en vreemde uitspraken zoals die over te bouwen muren en
zijn uitglijders in de recente Corona-crisis
vrijwel nihil was. Hij moest iets verzinnen.
Een list. Iets waardoor hij weer wat respect
zou krijgen in de wereld. Iets waardoor hij
misschien toch nog kon blijven wonen in zijn
Daar zat de man dan. Nog steeds op de rand
mooie huis aan Pennsylvania Avenue. En
van zijn bed. Onder de indruk van de gele
vlak voordat de klok 04.30 uur aanwees, wist
brigade van Gemeentebelangen in De Wolhij het. Morgen zou hij contact zoeken met
den. Een partij van doeners en niet van prafractievoorzitter Petra Haanstra van Gemeenters. Met twee wethouders in een College van tebelangen. Zij kon hem vast verlossen van
drie ook voldoende armslag om belangrijke
zijn boze droom en hem richting geven in zijn
beslissingen te nemen. Met acht raadsleden
toekomstige werkwijze. 3DeWolden was vast
en een goede fractieondersteuner die week in wel in zijn taal te formuleren.
week uit opkomen voor de belangen van de
Enigszins gerustgesteld knipte de man om net
inwoners in deze gemeente. En deze inwoners iets na half vijf het lichtje weer uit. In zijn
ook opzoeken in hun eigen omgeving en niet hoofd borrelde een goed plan en hij wist dat
alleen die pluche raadszetels warmhouden.
hij zeker nog wel een paar uurtjes zou kunnen
Omdat dat nu eenmaal in het DNA van deze slapen. Hij ging de website “gbdewolden.nl”
club zit. De man nam het laatste slokje uit
morgenochtend direct in zijn favorieten zetzijn glas, keek op de klok en staarde peinzend ten! <<
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bekend gezicht in De Wijk: “Ik heb jaren in
De Wijk gewerkt en zal vanaf nu ook weer
veel op ons kantoor in De Wijk aanwezig
zijn. Ik ben blij dat ik ‘terug’ ben op mijn
bekende stek. Het mooie aan Adviesgroep
In het mooie historische pand aan de Dorps- Mulderij, is dat het een gemoedelijk en mooi
straat 74 in de Wijk is sinds kort Adviesgroep familiebedrijf is. Ik heb er 35 enthousiaste en
Mulderij Verzekeringen gevestigd. Het fami- zeer betrokken collega’s. Daar voel ik me bij
liebedrijf is al ruim 55 jaar actief in voornathuis en kan ik helemaal mezelf zijn. Ik hou
melijk Hollandscheveld en Hoogeveen. Hen- van contact met mensen en vind het belangny Mulderij, directeur: “Wij krijgen ook van- rijk om eerlijk te zijn en vooral ook te zoeken
uit De Wijk steeds meer vraag naar advies op naar de beste mogelijkheden voor de klant. Ik
het gebied van hypotheken en verzekeringen. zie er dus enorm naar uit hier weer aan de
Momenteel is het bijvoorbeeld voor veel
slag te gaan!”
mensen interessant hun hypotheek over te
Klein feestje
sluiten. Maar we zijn naast hypotheken ook
erg actief in verzekeringen, zowel particuliere Henny Mulderij: “Helaas kunnen we onze
– als zakelijke verzekeringen en pensioenen. opening nu niet zo uitgebreid vieren als we
het graag zouden willen. Dat halen we later
We zijn erg blij met deze prachtige nieuwe
zeker nog eens in. Iedereen is welkom om
plek en nodigen iedereen van harte uit een
eens binnen te lopen om kennis te maken. We
kijkje te komen nemen.”
nemen daarbij natuurlijk de coronamaatregeBekend gezicht
len in acht en vragen iedereen voldoende afHypotheekadviseur Henry Jansen is al een
stand te houden.”

Adviesgroep Mulderij
Verzekeringen opent
vestiging in De Wijk
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Vervolg van voorpagina
Straatnamen en huisnummers (adressen) vervullen een essentiële functie in het maatschappelijk verkeer. Het toekennen van een
naam aan de openbare ruimte is een wettelijke
plicht en bevorderd de vindbaarheid van de
openbare ruimte en de hieraan gelegen, genummerde panden met woningen en bedrijven. Niet alleen voor burgers en dienstverlenende instanties als politie, brandweer, posterijen en ambulancebedrijven, maar ook voor
bijvoorbeeld de makelaardij, de advocatuur,
het notariaat en het bedrijfsleven. Het ter
plaatse aanbrengen van de toegekende naam
zorgt voor een duidelijke herkenbaarheid van
de naam en draagt bij aan de vindbaarheid
van de openbare ruimte en (te realiseren) woningen.

naar oost lopen straten doorlopend en beide
van noord naar zuid lopende straten apart
afgebakend en benoemd. Gevolg is dat er 1
nieuwe naam wordt toegekend en de afbakening van 4 openbare ruimten wordt gewijzigd.

Voor de naamgeving openbare ruimte heeft
het college in 2007 een commissie Naamgeving ingesteld. De commissie brengt overeenkomstig instellingsbesluit (on) gevraagd
schriftelijk advies uit over onder meer de toekenning van namen openbare ruimte.

die nu wordt gewijzigd. Dit heeft geen gevolgen voor de bestaande huisnummering.

Nieuwe naam
Bij het bepalen van de naam is de commissie
Naamgeving uitgegaan van het door de heer
Kleine ingebrachte en door Willem Koops
voor de Nieuwe Drentsche Volksalmanak
1914 opgestelde beschrijving van de historie
van het dorp de Wijk. In het gedeelte over de
Dunninger Es, waar bestemmingsplan Dunningen wordt gerealiseerd, worden meerdere
veldnamen genoemd die voor naamgeving
van de openbare ruimte in aanmerking komen. Een aantal namen zijn reeds toegekend
aan de openbare ruimten in eerdere fasen van
In gemeente De Wolden is de bevoegdheid tot bestemmingsplan Dunningen. Als nieuwe
het vaststellen van te onderscheiden delen van naam heeft de commissie gekozen voor
de openbare ruimte en de toekenning van een ‘Hebelenakker’.
naam openbare ruimte via de verordening
Gewijzigde afbakening
naamgeving en nummering bij het college van In de toekenningsbesluiten naamgeving openburgemeester & wethouders gelegd. Typen
bare ruimte van 11 maart 2014 en 23 februari
openbare ruimte zijn wegen, waterlopen,
2016 is de afbakening van Dunningerhof,
spoorbanen en kunstwerken.
Woert, Oosterakker en Kokkerije vastgesteld

Bebording
Het ter plaatse aanbrengen van de toegekende
naam en mogelijk verplaatsen van reeds aangebrachte namen/borden zorgt voor een duidelijke herkenbaarheid van de namen en
Dunningen, 4e fase
Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad
draagt bij aan de vindbaarheid van de gedeelhet bestemmingsplan ‘Dunningen, 4e fase, de ten van de openbare ruimte en de (te realiseWijk’ vastgesteld. Het plan voorziet in de
ren) woningen en bedrijven. Na besluitvorrealisatie van 22 woningen met bijbehorende ming zal de toegekende naam binnen 4 dagen
infrastructuur en groenvoorzieningen. Om
worden geregistreerd in de BAG en gepubli(huis) nummering/adresvorming mogelijk te ceerd in De Wolder Courant en op de gemaken is de formele toekenning van een nieu- meentelijke website. Het besluit toekenning
we naam openbare ruimte noodzakelijk.
openbare ruimte wordt niet aangemerkt als
Echter, de huidige afbakening van openbare
een besluit in de zin van de Algemene Wet
ruimten in bestemmingsplan Dunningen
Bestuursrecht waardoor bezwaar en beroep
wordt niet toekomstbestendig geacht. Door de voor belanghebbenden niet open staat.
gefaseerde aanpak en realisatie van fase 4 is
Rechts: de bouwtekening van
een nieuwe opzet van het stratenverloop
bestemmingsplan ‘Dunningen, 4e fase
noodzakelijk. Hierin worden beide van west
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Al jaren weten steeds meer
klanten ons te vinden. Voor
vast terugkerend drukwerk,
familiedrukwerk, maar ook
voor spoedklussen en projecten
die anders zijn dan anders.
Want bij Van Dijk komt het goed.
Je kunt rekenen op een team dat
met je meedenkt. En natuurlijk
zorgen we dat we mooi werk
leveren. Binnen budget.

Zomerdijk 13a
7942 JR Meppel
(0522) 270280
www.drukkerij-vandijk.nl

13

kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Bij
een wachtrij moeten de eerste binnen gekomen kinderen ruimte maken en het bad verlaten op aangeven van personeel. Er kan miniOp basis van de overheidsregels zou dorpsmaal 1 uur gezwommen worden. Reserveren
huis De Havezate in de Wijk per 1 juni onder kan niet. De begeleidende ouder die mee gaat
voorwaarden weer open kunnen gaan en
met kinderen, mag niet in het water, betaalt
groepen van maximaal 30 personen mogen
€ 2 of abonnement. Kinderen van 0 t/m 12
ontvangen. Veel gebruikers hebben echter te jaar mogen in het ondiepe bad en op het afgekennen gegeven de komende maanden geen zette stuk veld. De glijbanen zijn open.
activiteiten in De Havezate te zullen organi- Kinderen en jongeren vanaf A-diploma t/m
seren. En om geen onnodige risico’s te ne18 jaar mogen in het diepe bad. De duikplanmen, heeft het bestuur besloten de opening
ken zijn open. Vanaf 17.00 is het diepe bad
van De Havezate uit te stellen tot 1 septembeschikbaar voor baantjes zwemmers. Er
ber. De vaste huurders van het dorpshuis be- liggen lijnen in het water. De kleedruimtes
houden de toegang tot hun eigen ruimzijn beperkt beschikbaar. Toiletgebruik is
te. Mochten de Corona-maatregelen in de
mogelijk.
tussentijd versoepelen dan zal het bestuur,
indien daar behoefte aan is en dit verantwoord kan, eerdere openstelling van het
dorpshuis overwegen.

Dorpshuis De Havezate
tot 1 september gesloten

Versoepelingen Zwembad
Van 14.00 tot 17.00 is het bad open voor 90
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Buurtbus IJhorst
en de Coronacrisis
Op 15 maart hebben we helaas moeten besluiten om te stoppen met rijden met de buurtbus.
Niet alleen onze buurtbus maar ook alle lijnen
van andere buurtbussen in ons deel van het
land werden stilgelegd.
Wij vinden dat heel jammer, want iedereen is
overtuigd van het nut van de buurtbus. En
onze chauffeurs doen hun "werk" altijd met
heel veel liefde en plezier. Nu de samenleving weer wat aan het opstarten is, komt ook
de vraag naar boven hoe het verder moet gaan
met het openbaar vervoer. Voor het reguliere
openbaar vervoer (trein- en busdiensten) worden plannen en protocollen uitgewerkt. Voor
de buurtbussen is dit nog minder het geval.
Voorlopig wordt er helaas nog niet gereden
met de buurtbus.
Duidelijk is wel dat, als we weer mogen gaan
rijden, dit op een aangepaste wijze zal zijn. Er
zullen waarschijnlijk extra eisen worden gesteld. Te denken valt hierbij aan:
· Verplicht gebruik van mondkapjes.
· Vervoer van maximaal 3 passagiers die ook
een mondkapje moeten dragen.
· Een scherm tussen chauffeur en passagiers.
Maar er wordt ook nagedacht over aanvullende regels voor de buurtbus, zoals het evt.

stoppen met kaartverkoop (alleen inchecken
met ovchipkaart) of het scholierenvervoer
stoppen of het niet meer helpen met in- en
uitstappen. Dit heeft alles te maken met het
feit dat de afstanden in de buurtbus veel kleiner zijn dan in de grote bus, dat er maar één
deur is om in- en uit- te stappen. Daarnaast
speelt het veiligheidsrisico voor de chauffeur
een grote rol. Immers de meeste chauffeurs
zijn boven de zeventig jaar en behoren dus tot
de risicogroep.
Alle maatregelen betekenen aanpassen voor u
en voor ons. Het past ook niet bij ons gedachtengoed waarbij we graag iedereen ten dienste
willen zijn. Toch moet u zich en moeten wij
ons hierop instellen. We volgen de richtlijnen
van het RIVM en de regering. Het is nog niet
zeker of we een volledige dienstregeling zullen gaan rijden. Als we geen scholieren mogen vervoeren dan vervalt wellicht de noodzaak voor het rijden van een aantal vroege
busritten.
Zodra we weer kunnen rijden zullen we dat
via facebook en de website van de buurtbus
kenbaar maken. Met vragen kunt u bij mij
terecht.
Leo Zeelenberg,
voorzitter Buurtbus IJhorst e.o.
www.buurtbusijhorst.nl
info@buurtbusijhorst.nl
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Informatie:
Alarmnummer…………………………………
Begrafenisvereniging RIP De Wijk………...…
Bibliotheek De Wijk…………………………..
Centraal Meldpunt De Wolden………………..
Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe……….
Gemeente De Wolden…………………………
Huisartsenpraktijk Meppel…………………….
Huisartsenpraktijk De Wijk……………………
obs De Horst…………………………………
Ontmoetingscentrum De Havezate……………
Geestelijke hulpverlening De3weg De Wolden
Politie De Wolden……………………………..
Tourist Info De Wijk…………………………..
Uitvaartzorg Gerda Habes……………………..
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0522 - 820377
088 - 0128210
0528 - 374173 (werkdagen: 09.00 – 12.00 uur)
0522 - 238508
14 0528
0900 - 1120112
0522 - 441816 (www.dewijk.praktijkinfo.nl)
0522 - 441942
0522 - 444200
06 - 15949969
0900 - 8844 (geen spoed)
0522 - 443275
06 - 125 666 69

dewijk.info
Kopij en advertenties dewijk.info aanleveren via e-mail: info@dewijk.info
Informatie en nieuws is ook te vinden op: www.weblog-dewolden.nl en www.dewijk.info
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