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Het is echt zomer…  
Met dit prachtig weer kan de 
basisschoolvakantie niet vroeg genoeg 
beginnen. De andere scholieren boffen 
maar. 
Ook Neis oet ’t loeg is de maand juli en 
augustus op vakantie, dit geldt natuurlijk 
alleen voor de papieren versie. Kopij 
kunt u altijd blijven aanleveren via; 
neisoettloeg@ingasteren.nl waarna het 
zo snel mogelijk op de website zal 
worden geplaatst door de dienstdoende 
redacteur van de week. 
In september verschijnt er weer een Neis 
oet ’t loeg. 
Een hele fijne zomervakantie gewenst ! 
De redactie 
 
MiniMini--playbackplayback--show in de Inshow in de In--  en  en 

Ontspanningsweek 2009.Ontspanningsweek 2009.   

Op woensdag 26 augustus zal op de Op woensdag 26 augustus zal op de 

middag voor de basisschooljeugd tijdens middag voor de basisschooljeugd tijdens 

de Inde In--  en Ontspanningsweek een m en Ontspanningsweek een miniini --

playbackshow worden gehouden. Nadere playbackshow worden gehouden. Nadere 

mededelingen kunt u eind volgende week mededelingen kunt u eind volgende week 

op deze website verwachten. De jeugd op deze website verwachten. De jeugd 

kan zich vanaf nu al voorbereiden op dit kan zich vanaf nu al voorbereiden op dit 

evenement.evenement.   
Bestuur DorpsbelangenBestuur Dorpsbelangen  

  

Plateau rondom glasbak  Plateau rondom glasbak    

De gemeente Aa en Hunze heeft het De gemeente Aa en Hunze heeft het 

DorpsDorpsbelangen laten weten dat een belangen laten weten dat een 

“straatploeg” van de afdeling Openbare “straatploeg” van de afdeling Openbare 

Werken binnenkort een plateau rond de Werken binnenkort een plateau rond de 

glasbak aan de Gagels zal aanleggen. Dit glasbak aan de Gagels zal aanleggen. Dit 

was al een lang gekoesterde wens van was al een lang gekoesterde wens van 

Dorpsbelangen.We hopen dan van de Dorpsbelangen.We hopen dan van de 

wateroverlast na een heftige regenbui wateroverlast na een heftige regenbui te te 

zijn verlost.zijn verlost.   
Bestuur Dorpsbelangen Bestuur Dorpsbelangen   

  

Knooppunt Gasteren in wording  Knooppunt Gasteren in wording    

In februari 2009 meldden wij dat de In februari 2009 meldden wij dat de 

aanpak van parkeerplaatsen rondom aanpak van parkeerplaatsen rondom 

Gasteren naderde. Thans kunnen wij Gasteren naderde. Thans kunnen wij 

meedelen, dat de besprekingen met de meedelen, dat de besprekingen met de 

gemeente Aa en Hunze, Het Nationaal gemeente Aa en Hunze, Het Nationaal 

BeekBeek--  en Esdorpenlandschp Drentse Aa  en Esdorpenlandschp Drentse Aa 

(NBEL), Staatsbosbeheer (SBB), Het (NBEL), Staatsbosbeheer (SBB), Het 

Drentse Landschap en Dorpsbelangen Drentse Landschap en Dorpsbelangen 

Gasteren zover gevorderd zijn dat er een Gasteren zover gevorderd zijn dat er een 

concreet voorstel is. De concreet voorstel is. De 

inrichtingsschetsen en bestekken worden inrichtingsschetsen en bestekken worden 

gereed gemaakt.gereed gemaakt.   

Aan de hand hiervanAan de hand hiervan kan bij de Provincie  kan bij de Provincie 

Drenthe een projectaanvraag worden Drenthe een projectaanvraag worden 

ingediend. Het is de bedoeling dat het ingediend. Het is de bedoeling dat het 

terrein aan de Oudemolenseweg terrein aan de Oudemolenseweg 

(Gasterense Duinen) een betere entree (Gasterense Duinen) een betere entree 

krijgt en gedeeltelijk wordt verhard. Het krijgt en gedeeltelijk wordt verhard. Het 

gaat hier om 20gaat hier om 20--30 parkeerplaatsen.30 parkeerplaatsen.   

Het parkeerterHet parkeerterrein Balloërveld (40rein Balloërveld (40--  50  50 

parkeerplaatsen) is in de plannen parkeerplaatsen) is in de plannen 

gesitueerd direct aan het heideveld. (zie gesitueerd direct aan het heideveld. (zie 

bijgaand kaartje). bijgaand kaartje).   

Er zal een voetverbinding (knuppelpad) Er zal een voetverbinding (knuppelpad) 

komen naar de eerste zandweg (vanuit komen naar de eerste zandweg (vanuit 

Gasteren gerekend) op het Balloërveld. Gasteren gerekend) op het Balloërveld. 

Dit knuppelpad wordtDit knuppelpad wordt  aangelegd in  aangelegd in 

verband met de terreingesteldheid verband met de terreingesteldheid 

terplaatse. Het is daar nogal venig.terplaatse. Het is daar nogal venig.   

Op beide parkeerterreinen zal een Op beide parkeerterreinen zal een 

informatiezuil worden geplaatst van het informatiezuil worden geplaatst van het 

NBEL en deze terreinen zullen als NBEL en deze terreinen zullen als 

zogenaamd Knooppunt Gasteren zogenaamd Knooppunt Gasteren 

fungeren in het Nationale Park.fungeren in het Nationale Park.   

OoOok zal de bewegwijzering naar deze k zal de bewegwijzering naar deze 

parkeerterreinen vanuit de kom van parkeerterreinen vanuit de kom van 

Gasteren worden aangepakt en er zal er Gasteren worden aangepakt en er zal er 

de nodige zorg zijn voor de de nodige zorg zijn voor de 

verkeersveiligheid, met name bij de verkeersveiligheid, met name bij de 

entree van het parkeerterrein op het entree van het parkeerterrein op het 

Balloërveld. Balloërveld.   

Het parkeerterrein aan het BalloëHet parkeerterrein aan het Balloërveld rveld 

wordt ook als zodanig meegenomen in wordt ook als zodanig meegenomen in 

het Inrichtingshet Inrichtings--  en Beheerplan van het  en Beheerplan van het 

Balloërveld, dat in opdracht van het SBB Balloërveld, dat in opdracht van het SBB 

wordt gemaakt en binnenkort zal wordt gemaakt en binnenkort zal 

verschijnen. Het parkeerterrein bij het verschijnen. Het parkeerterrein bij het 

begin van het fietspad (schelpenpad) begin van het fietspad (schelpenpad) 
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over het Balloërveld zal over het Balloërveld zal in de plannen in de plannen 

worden opgeheven.worden opgeheven.   

Er wordt naar gestreefd dit alles te Er wordt naar gestreefd dit alles te 

hebben gerealiseerd voor de zomer van hebben gerealiseerd voor de zomer van 

2010. Wij houden u op de hoogte.2010. Wij houden u op de hoogte.   
Bestuur Dorpsbelangen Bestuur Dorpsbelangen   

  

Agenda 
02 juni t/m 07 juni Veldnamenfestival 
05 juni 6 en 7 juni Zomerfeest 
06 juni Bewonersdag 
15 aug Etstoel 
22 aug  Spelletjesochtend Rietvogels 
24 aug t/m 29 aug Sport- en spelweek 
  

  

  

  

  

NNEIS OET ‘T LOEG © EIS OET ‘T LOEG © wordt uitgegeven onder 
verantwoordelijkheid van de Vereniging Dorpsbelangen 
Gasteren.  
NEIS OET ‘TNEIS OET ‘T LOEG ©  LOEG © 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 e-mail: neisoettloeg@ingasteren.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> 

  

  


