ONTWIKKELINGS

NIEUWS

NIEUWSBRIEF ONTWIKKELINGSBUREAU
VEENHUIZEN APRIL 2021

NIEUWBOUW KINDCENTRUM SPEEL EN LEER
Het onderwijsteam van Kindcentrum
Speel en Leer laat bij monde van directeur
Aukje Oldekamp vol trots weten hoe het is
om in deze bijzondere tijd met de kinderen
te genieten van het nieuwe, schitterende
schoolgebouw aan de Kerklaan. Een gebouw
dat overigens de eerste voordrachten voor
bijzondere architectuur en vakmanschap in de
wacht heeft weten te slepen.
“Onze kinderen SPELEN en LEREN in een prachtige, stimulerende omgeving. Het schoolplein is
recentelijk ingezaaid. Buiten op het schoolplein
worden de kinderen aangezet tot spel, ontdekken,

leren en zaaien. De eerste groenten zijn recentelijk geplant in onze moestuin. Binnen kunnen de
kinderen genieten van een rijk onderwijsaanbod
in een huiselijke sfeer. Zittend, liggend in het
speelnet (dat binnenkort komt) of kokend met
onze toekomstige oogst in de kinderkeuken”.
“Graag nodigen we buurtgenoten van harte uit
om mee te genieten, zodra het weer kan. Op het
moment dat de maatregelen het weer toelaten,
heten we u allen van harte welkom”, aldus
Aukje Oldekamp.

Groep 3/4 verkent het zweefruim

DE NIEUWE EIGENAAR VOOR VEENHUIZEN!
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 19 april 2021 besloten het ‘Ensemble Veenhuizen’ te gunnen aan het
consortium: De Nieuwe Rentmeester.
De Nieuwe Rentmeester wordt gevormd door de
Nationale Monumentenorganisatie (NMo), stichting
BOEi en stichting Het Drentse Landschap. Door hen
is voldaan aan de drie belangrijkste criteria. Leidend
was een aansprekende visie rondom de monumentale waarde van de gebouwen en de bijzondere
samenhang tussen functie (arbeid, detentie en
zorg), gebouwen en verkaveling. Daarnaast was de
voorwaarde dat het ‘Ensemble Veenhuizen’ als geheel
zou worden overgenomen. Tot slot moest de koper
kunnen aantonen in staat te zijn het ensemble te
beheren.
De visie van het consortium ademt ambitie uit:
“Veenhuizen wordt straks een plek voor Nieuwe
Kolonisten, een plek voor maatschappelijke en ruimtelijke experimenten binnen een uniek monumentaal

M o nu m e n t va n d e m e n s e l i j ke
natuur
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Het af te stoten ensemble met circa 80 gebouwen
wordt waarschijnlijk in juli 2021 formeel overgedragen. Een deel van Veenhuizen blijft eigendom van
de Nederlandse staat, waaronder de twee gevangenissen en de agrarische gronden.

DEZE ZOMER OP DE UNESCO
WERELDERFGOEDLIJST?

AANLEG FIETSPAD OVER DE
KADE LANGS DS. GERMSWEG

Na uitstel buigt het Werelderfgoedcomité zich deze
zomer over de voordracht van België en Nederland
van de Koloniën van Weldadigheid. In de nieuwe
nominatie worden de koloniën Frederiksoord,
Wilhelminaoord, Wortel (B) en Veenhuizen voorgedragen. De koloniën Ommerschans, Willemsoord en
Merksplas (B) zijn bij een nadere toetsing als onvoldoende gaaf beoordeeld.
Het Werelderfgoedcomité komt (digitaal) tussen
16 en 31 juli in Fuzhou (China) bijeen. Datum en tijd
wanneer over de Koloniën wordt besloten is nu nog
niet bekend.
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de
Koloniën dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via: www.kolonienvanweldadigheid.eu

De benodigde vooronderzoeken voor de aanleg
van een vrij liggend fietspad over de kade langs de
Zesde Wijk zijn nagenoeg afgerond. Het ontwerp
is inmiddels ook besproken met alle direct belang
hebbenden. De planning van het werk geeft aan dat
de uitvoeringsfase na de zomer van dit jaar start,
waarmee het fietspad voor het einde van dit jaar
klaar is.
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Liesbeth Korf Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
Kees Meereboer Rijksvastgoedbedrijf
Johan Panman gemeente Noordenveld
Alfons Teuwisse Rijksvastgoedbedrijf
Rianne Vos – Provincie Drenthe

ensemble. Veenhuizen vormt de historische setting
voor culturele en maatschappelijk bevlogen onder
nemers en bewoners die met de thema’s aan de slag
kunnen en voor bezoekers die dat actief en passief
willen beleven. Ook is het een bestemming voor
mensen die fysiek en mentaal op adem willen komen
in een bijzondere omgeving. Tot slot biedt ze nog een
derde groep een toekomst: de huidige en nieuwe
bewoners van het dorp”.

SLOOP VLINDERHOF EN
SUPERMARKT
De nieuwbouwlocatie van Kindcentrum Speel en
Leer is in gebruik genomen. De voormalige basisschool De Vlinderhof staat leeg en is aan de onderwijsfunctie onttrokken. Tot het eind van de zomer
wordt hier ecologisch onderzoek uitgevoerd naar
beschermde diersoorten zoals zwaluwen en vleermuizen. Direct tegenover de Vlinderhof staat de
supermarkt. Ook hier loopt een ecologisch onderzoek
dat in augustus van dit jaar is afgerond. De beoogde
sloop van beide panden vindt naar verwachting in
september van dit jaar plaats.

BEWONERSBELANGEN
VEENHUIZEN (SBV) ZOEKT
VERSTERKING
Het huidige bestuur van SBV zoekt versterking.
Dit kan als bestuurslid maar ook als deelnemer
binnen een commissie van een onderwerp wat jou
na aan het hart ligt. Met alle zaken die gebeuren
en staan te gebeuren in Veenhuizen is het van
belang een balans te vinden tussen het Veenhuizen
van de bezoekers, de bedrijven en de inwoners.
SBV vertegenwoordigt de inwoners in deze mix van
belangen.
Wij zijn daarom op zoek naar jou!
Wacht niet langer, neem contact op door een
e-mail naar sbveenhuizen@gmail.com dan spreken
we elkaar snel.
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