
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 2008 
 
Burgemeester en wethouders van Aa 
en Hunze maken bekend dat 
bestemmingsplannen worden voorbereid 
voor de dorpen Anderen, Gasteren en 
Anloo.  
Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke 
ordening 
De voorontwerpbestemmingsplannen zijn 
opgesteld ter vervanging van de 
geldende, merendeels verouderde, 
bestemmingsplannen voor de bestaande 
dorpsgebieden van Anderen, Gasteren 
en Anloo. Daarnaast regelt het een 
aantal nieuwe ontwikkelingen binnen de 
plangebieden. Er wordt geen 
afzonderlijke inspraakgelegenheid 
geboden over de voornemens. Er wordt 
geen onafhankelijke instantie in de 
gelegenheid gesteld om advies uit te 
brengen over de voornemens. Wel wordt 
inspraakgelegenheid geboden over de 
voorontwerpbestemmingsplannen. Ook 
wordt over de 
voorontwerpbestemmingsplannen 
vooroverleg gevoerd met betrokken 
instanties 
Voor de bestemmingsplannen van de 
drie dorpen is medio 2007 een 
uitgangspuntennotitie opgesteld. Daarbij 
werden de dorpsomgevingsplannen van 
de dorpen betrokken. De beeldkwaliteit 
van de drie historische dorpskernen 
krijgt bijzondere aandacht. De analyses 
en de uitkomsten van een 
werkbijeenkomst op 10 oktober 2007 
zijn betrokken in het bestemmingsplan 
en krijgen aandacht in de nog op te 
stellen beeldkwaliteitplannen. 
Inzage en inspraak 
De voorontwerpbestemmingsplannen 
liggen vanaf donderdag 2 oktober 2008 
tot en met 12 november 2008 ter inzage  
bij de centrale publieksbalie in het 
gemeentehuis, Spiekersteeg 1 te Gieten. 
Daarnaast zijn de 
voorontwerpbestemmingsplannen 
gedurende deze periode te raadplegen 
(www.aaenhunze.nl). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorontwerpbestemmingsplannen 
schriftelijk indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Aa en 
Hunze, postbus 93 9460 AB Gieten.  
Gedurende de inzagetermijn kan een 
op de website van de gemeente 
Tevens bestaat de mogelijkheid om  
gedurende de hiervoor genoemde 
termijn mondeling een reactie op het 
plan te geven. Degenen die een 
mondelinge reactie willen geven kunnen 
dat doen na het maken van een afspraak 
via telefoonnummer 0592-267820. 
 
Informatieavonden bestemmings-
plan 
Er wordt een drietal openbare 
informatiebijeenkomsten gehouden. 
Tijdens de informatiebijeenkomsten 
wordt informatie gegeven over de drie 
bestemmingsplannen. De bijeenkomsten 
vinden plaats: 
 Anderen  13  oktober  van 19.30 

tot 21.30 uur Dorpshuis “Oes Stee”, 
Hagenend 4 

 Anloo 14 oktober van 19.30 tot 21.30 
uur Café Restaurant Popken-
Hollander Brinkstraat 7 

 Gasteren 16 oktober van 19.30 
tot 21.30 uur Dorpshuis “De 
Gasterije”, De Gagels 4 

 
GASTEREN TE KIJK– Net als vorig jaar 
presenteren diverse bedrijven uit 
Gasteren hun specialiteiten weer tijdens 
een open dag, dit jaar op zondag 5 
oktober a.s. in “Gasteren te Kijk”. 
Verrassend hoeveel bedrijvigheid er kan 
zijn in een klein dorp. Deze keer zijn er 
zelfs diverse andere ondernemers bij 
gekomen. De plaatselijke ondernemers 
willen met deze presentatie Gasteren 
voor de tweede keer “te kijk zetten”. 
Bezoekers kunnen op deze dag tussen 
12.00 en 17.00 uur kennismaken met de 
activiteiten, diensten en produkten van 
de plaatselijke ondernemers. Deze 
variёren van antieke meubelen, 

NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  
D o r p s n e i s  o e t  G a a s t e r n 

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/
www.aaenhunze.nl


zelfgemaakte sieraden, huisdecoraties, 
het maken van een gezondheidscheckup, 
vele soorten speciale bieren, Portugees 
aardewerk, fotografie, kunstschilderen,  
modeltreinen, kado’s, klassieke 
homeopathie tot figuurzagen in hout, 
plexiglas en metaal. De toegang tot alle 
bedrijven, werkplaatsen en ateliers is 
gratis. Dit jaar is ook de Pannenkoeken-
boerderij op de Brink in Gasteren 
geopend voor een lekker kopje koffie, 
thee of pannenkoek. Deze bedrijven 
hangen die dag de Gasterense vlag uit 
en voeren duidelijk zichtbaar hun 
nummer. Kijken, beleven, deelnemen, 
kopen: elk bedrijf geeft op de meest 
passende wijze uiting aan haar activiteit. 
De plattegrond van Gasteren en de 
folder met de deelnemende bedrijven is 
te vinden op 
www.ingasteren.nl/gasterentekijk. Info 
kan ook verkregen worden bij Jobing 
Antiek (tel. 0592-231363) en Els van der 
Linden (tel. 0592-231421). 
 
Silnyn, nieuwe woonwinkel in 
Gasteren! 
Op vrijdag 3 oktober a.s. opent Anetta 
Boonstra de deuren van haar tijdelijke 
woonwinkel Silnyn! Zij verkoopt leuke  
brocante woonaccessoires in landelijke 
stijl. Ook zullen er kadoartikelen en 
tweedehands boeken verkocht worden.  
In overleg kan zij een kadopakket op 
maat maken. Echt een winkel om even 
van binnen te bekijken! Silnyn is 
gevestigd aan het Westeinde 5 in 
Gasteren. De winkel is open van 3 t/m 
17 oktober op vrijdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag van 13.00 - 17.00 uur.  
Na deze weken zal de winkel in 
Kerstsfeer worden gebracht en vanaf     
7 november opnieuw geopend zijn.  
Voor meer informatie: 
anettaboonstra@online.nl of  
06-21992122. 
Op zondag 5 oktober zal de winkel 
tijdens "Gasteren te kijk" geopend zijn 
van 12.00 - 17.00 uur.  
 
IJsvereniging Wintervreugd 
Leden van de ijsvereniging kunnen op 
vertoon van hun lidmaatschapskaart 
seizoen 2008/2009 gratis schaatsen op 
de kunstijsbaan “De Smelt” te Assen. 
De data zijn gepland op: 
Zaterdag 18 oktober 2008 van 17.00 
uur tot 19.00 uur. 
Zaterdag 29 november 2008 van 
17.00 uur tot 19.00 uur. 
Zaterdag 27 december 2008 van 
17.00 uur tot 19.30 uur. ( dan wordt de 

alternatieve dorpentoertocht voor de 
jeugdleden gehouden in de leeftijd van 
de basisschool op de buitenring.De 
overige leden vrijschaatsen op de 
binnenring). 
Zaterdag 21 februari 2009 van 17.00 
uur tot 19.00 uur. De schaatsers zijn 
verplicht een muts en handschoenen te 
dragen. Voor eventuele informatie kan 
men contact opnemen met de secretaris 
van de vereniging  F.G.Moerker, 
tel.0592231491. 
Het Bestuur. 
 
De Wegwiezer 
Op uitnodiging van vrouwenvereniging 
Gasteren, komt de Wegwiezer uit 
Annen voorlichting geven. Hebt u 
belangstelling kom dan gerust langs. 
( Ook voor niet leden, zowel voor 
mannen als vrouwen). Vrijdag 3 
oktober, aanvang 10.00 uur in de 
Gasterije 
 
Jeugdwerk 
3 oktober soos in Gasteren in een 
‘echt jeugdhonk’ komt allen !!!  
Nader informatie volgt, noteer deze 
datum alvast en houd hem vrij!!! 
bestuur jeugdsoos 
 
Collecte Nierstichting 
De collecte voor de Nierstichting om de 
bracht in Gasteren € 361,18 op. Een 
stijgende lijn ten opzichte van € 288, 16 
in 2006 en 293,20 in 2007. Dank aan de 
gulle gevers en de collectanten. 
Erik Kwakernaak 
 
Gasteren bij Nacht 
Willen de deelnemers van dit project hun 
declaraties z.s.m inleveren bij Jan 
Huizinga, Gagels 35 
 
Agenda 
3 oktober  de Wegwiezer 
3 oktober  Opening Silnyn 
5 oktober  Gasteren te kijk 
18 oktober  Gratis schaatsen 
1166  ookkttoobbeerr  IInnffoo..  bbiijjeeeennkkoommsstt  
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NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  ©©  wordt uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging 
Dorpsbelangen Gasteren.  
NNEEIISS  OOEETT  ‘‘TT  LLOOEEGG  ©©  verschijnt maandelijks en 
wordt huis aan huis verspreid in Gasteren in de 
eerste week van elke maand (uitgezonderd de 
zomervakantie).   
Kopij inleveren in de laatste week van de maand 
bij voorkeur per email : neisoettloeg@gasteren.nl  
(let op de dubbele ‘t’); eventueel kunt u kopij ook 
aanleveren bij  Stenny Nicolai, Oosteinde 18 
De Redactie van Neis oet t' Loeg plaatst de kopij 
ook op de homepage <www.ingasteren.nl> 
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