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NOMINATIE KOLONIËN VAN WELDADIGHEID VOOR
WERELDERFGOEDLIJST UNESCO
Om in januari 2020 een hernieuwde aanvraag te kunnen doen voor de Unesco werelderfgoed nominatie - in de zomer van 2020- vindt momenteel een intensieve dialoog plaats
met Icomos (het adviserend orgaan). De komende maanden zal blijken of het dossier
van de Koloniën van Weldadigheid ‘goed genoeg’ is voor een hernieuwde aanvraag bij het
Werelderfgoed comité.

VOORTGANG NIEUWBOUW
KINDCENTRUM SPEEL EN LEER
Het definitief ontwerp voor de nieuwbouw van het
Kindcentrum SPEEL en LEER is vastgesteld: een
volgende mijlpaal in dit project! Het ontwerp wordt
door VDP Architecten in de komende maanden
verder uitgewerkt zodat de aanbesteding en bouw
van het Kindcentrum van start kan gaan. De
planning is voor de zomer de aanbesteding af te
ronden.
In juni 2018 is er een inloopbijeenkomst georganiseerd, waar het voorlopig ontwerp is gepresenteerd.
Nadat het ontwerp financieel doorgerekend is,
bleek de school aanzienlijk duurder te worden dan
was voorzien. Dit heeft tot vertraging in het proces
geleid. In maart 2019 heeft de gemeenteraad van
Noordenveld ingestemd met extra financiële middelen
voor de school. Ook de overige betrokken partijen
hebben een extra bijdrage gedaan. De eerste energieneutrale school van de gemeente Noordenveld is een
stapje dichterbij. De omgevingsvergunning voor de
school is in april 2019 aangevraagd. Daarna wordt
de aanbesteding gestart met als doel een aannemer
te vinden die de school gaat bouwen. Het nieuwe
gebouw zal worden gerealiseerd naast het gymlokaal
aan de Kerklaan in Veenhuizen.

Voorlopig ontwerp schoolplein en terreininrichting
klaar
Inmiddels is ook het voorlopig ontwerp voor het
schoolplein, het (parkeer)terrein en de toegang klaar.
Er komen verschillende speelzones. Zo komt er een
afgesloten deel voor de peuters en kinderopvang,
een onder- en een bovenbouwplein en verschillende
ruimtes voor (natuurlijke) speeltoestellen (klimmen,
schommelen e.d.). Zo is er voor alle leeftijdscategorieën een passende speelplek en is er heel veel
variatie in spelmogelijkheden voor de kinderen.
Een impressie van het ontwerp is in te zien via:
www. kindcentrumspeelenleer.nl ‘Onze nieuwbouw’.

M o nu m e n t va n d e m e n s e l i j ke
natuur

COLOFON
Liesbeth Korf Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
Kees Meereboer Rijksvastgoedbedrijf
Johan Panman gemeente Noordenveld
Alfons Teuwisse Rijksvastgoedbedrijf
Rianne Vos – Provincie Drenthe
Adres
Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
Hoofdweg 120, 9341 BK Veenhuizen
Algemeen telefoon: (0592) 38 89 99
www.toekomst-veenhuizen.nl
info@toekomst-veenhuizen.nl
Grafische verzorging
Provincie Drenthe, Grafische Diensten

UITBREIDING P-PLAATS LAAN
VAN WELDADIGHEID
Het komend najaar wordt gestart met de uitbreiding
van de parkeerplaats aan de Laan van Weldadigheid,
met ook E-oplaadplaatsen voor snel- en langzaam
verkeer (auto’s en fietsen).

ANDER NIEUWS
Dringend gezocht
De stichting Bewonersbelangen Veenhuizen is
dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. De
stichting komt graag in contact met inwoners die
interesse hebben om een bijdrage te leveren aan
gemeenschapszin in Veenhuizen. Met een mail is het
contact (snel) gelegd: paulvanurkdam@gmail.com of
sbveenhuizen@live.nl
Ruimte beschikbaar op Maallust
In de molen ‘Maallust’ is vanaf 1 juli 2019 ruimte
voor een nieuwe exploitant, met een voorkeur voor
ambachtelijke (landbouw gelieerde) productie, die het
jaar rond geopend is. De uitvraag voor een nieuwe
exploitant verloopt via makelaardij Ramkema in
Oosterwolde, waar belangstellenden hun interesse
kenbaar kunnen maken. De selectie gebeurt door het
Rijksvastgoedbedrijf, in samenspraak met het OBV.

FESTIVAL VEENHUIZEN
De voorbereidingen voor de 2e editie van het
Festival Veenhuizen, dat op verschillende locaties in
Veenhuizen plaats vindt op 30 en 31 augustus 2019,
met (klassieke) muziek en verhalen als rode draad,
zijn in volle gang. Dit jaar zijn ook disciplines als dans,
beeldende kunst, film en fotografie een essentieel
onderdeel van de programmering. Interesse: houd de
media in de gaten.
Of bezoek de website: www. festivalveenhuizen.nl

