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Secretatiaat:
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Wesselstaat 9

Plaatselijk Belang Steenwijksmoer is een stichting die
de belangen behatigt van alle inwoners van Steen-

l{ummer I

wijksmoer.
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Om u een indruk te geven van waar wij ons mee bezighouden, geven wij u hier een aantal voorbeelden:

verkeersveiligheid, openbare verlichting, riolering in
de binnen- en buitengebieden, bestemmingsplan, ver-

fraaiing van de dorpskem en onderhoud wegen en

Sleenwiiksm0er ziet loekomst zitten

berrnen.

Regelmatig hebben

wij contact met het gemeentebe-

stuur van Coevorden over deze en andere æt.:.tele za-

lnteressonte infor-

Zo luidde de kop
in de Coevorden
Huis aan Huis d.d.

molie:

13

¡

We waren blü na
een periode van
hard werken dat
we 7 mei de vercnigingen konden
bijpraten over de
positieve ontwikkelingen rondom

stichting Dorpshuis

ken. U kunt altijd een beroep doen op Plaatselijk Belang door contact op te nemen met één van de bestuursleden.

Nieuw bestuur

o Aanpak riolering
en 30km-zone

r
Besluur Ploolseliik Belong Steenwiiksmoer
Gerald Wessel
heeftnaruim 35

jaar li&naatschap
afscheid genom€Nr
van Plaatseläk

Hennie Deklrcr
(voorzitter),
Esther Wilpshaar
(secretaris),

Belang. We zijn

Angelique Over-

hem zeer erkente-

weg-Meijerìnk

lijk voor

(penningmeester),
Andr,é Cremer

ge die

de

bijdra-

hij heeff

geleverd.

(tid),
Kars Helms (lid)
en Lia Dekker

0id).
Het huidige be-

st¡ur bestaat nu uit
de volgende peno.
nen:

Dorpsfeest

meijl.

het voortbestaan
van het Dorpshuis.
Eén ding is zeker

duidellik geworden, willen we
Steenwijksmoer
leefbaar houden
dan lukt dat alleen

met elkaar en
daarin hebbeir we
nu zeker goede
stappen gezet!

(voorzitter), Nicolie'n Vos-Arends
(secetaris)ç Dennis Overweg

We zijn
erg verheugd dat
er, mede
dankzij de

voordracht
van kandidaten door een
aantal verenigin-

(penningmeester),

gen, een nieuw
bestuur is go.

Robin Bal*er, Lia
Dekker, Lars Pilage en Gerwin Hil-

vormd voor Stichting Dorpshuis De

Zij arllen aller-

Schalm. Deze
bestaåt uit Sophia
de

Vent

bink.
e€rrst op zoek gaan
naar een nieuwe
pachter.

()IT0IERFEST in seplember
De Stichting ActiviteitenCommissie
Steenwijksmoer is
alweer

SAH,
ISmetde

voorùereidingeir
voor het 3-

jaarl[ikse dorpsfeest. Schrijfde
data alvast in uw
agenda:

ath

6

scptcnber 2015.
Houd Facebook en
de borden in de
gúen voor me€r
informatie.

Pogino 2

Nieuwsbrief

'Woef, uoef,

Sleenwiiksmoer op de kop
Op de kop? Ja

aan te leggen

letterlijk op de kop

waarbij vuil water

inclusief o.a. omrijden om uw doel
te bereiken, grote
bulten zand, werk-

en

lieden.

bereiken, grote
bulten zøtd,

werlclieden.'

de dorpskern al
het asfalt vervangen door gebakken

uoef'

Vele inwoners van
ons dorp zijn üotse eigenaor van
een viervoeter. Op
een a¿ntal plaatsen

in het dorp is het
verùoden om uw
hond(en) uit te

klinkers.
In november 2014

Vóór de start van
de werkzaamheden zal de ge-

riolering wordt

is er een inloop
avond georganiseerd in het
Dorpshuis. Deze
werd druk bezocht

vervangen in het
gebied Dreef,

en inwoners werd
in de gelegenheid

meente Coevorden
nog een informatieavond verzorgen. U wordt te
zijner tijd over

Hoofdweg vanaf
mevrouw M. Soppe tot familie

gesteld om hun

datum en tijd ge'fn-

De gemeente Coe-

formeerd.

vorden wil graag
daú elk dorp gaat

zal de Gemeente
Coevorden de
sorpskern van ons
dorp reconstrueren. De gehele

uw doel te

wordt gescheiden.
Daarbij wordt in

beslag nemen. Dit
zal, mzls al eerder
genoemd, leiden
tot enige overlast,
maar we zijn ervan
overtuigd dat het
een aanzienlijke

Pogino 3

verfraaiing van
ons dorp oplevef.

Eind augustus/
begin september

'Omrijden om

regeililater

llummer I

Brink, Mr. Ch¡istiaånstaåt, Pastoor
Slosserstaat en de
Kerkweg tot aan
de school.

Doel is om een
een dubbel stelsel

o¡

en aanmerkin-

gen door te geven
aan de aanwezige
medewerkers van
de gemeente Coe-

laten. Deze plekken zijn vootzien
van borden die dat
aângeven. Helaas

De werkzaamheden zullen ongeveer 6 maanden in

te hoeven zijn

iedereen ong+
stoord overal kan
lopen zonder bang

Neern gewoon
een schepje of
zakje mee en
ruim het op!!

voolpoep aa¡l
de schoen.
Wann€€r de

politie u be-

hapt kan dit
tot hoge boetes leiden.

0ver 5 ioor...
Onderwerpen kunnen zijn: infrastructuur, ouderenzorg, woning-

mers in dit traject,
maar zijn daarbü

hierover met ons

de toekomst ziet
en wat men daa¡-

bouw, groenvoorziening en openbare ruimtes. Wij als
Plaatselijk Belang

voor benodigd is.

zijn initiatiefte-

nadenken ov€r rvat
er leeft en speelt in
hun dorp, hoe men

votden.

worden deze rs.
gels niet door
iedereen nageleefd
en vinden we de
poep overal.
Staks ook bij u in
de tuin. Lden we
met zijn allen ervoor zorgen dat

uw hulp nodig.

Wilt u uw ideeën
delen, mail deze
dan naar:

kars.helms@zigg
o.nl

",..zonder bang
te hæven zijn

voor poep atm
de schoen."

"Wonneer vlos d¡e bingo nu ook olweer?"
Naar aanleiding
van gesprekken
met de diverse
verenigingen is
naar voren gekomen dat men de
wens heeft voor
een vernieuwde

website.

gen uit het dorp.

Idee is om hier
o.a. een activiteitenkalender op te
plaatsen met een

Doel is om deze
nieuwe website
medio augustus

overzicht van alle
activiteiten van de
diverse verenigin-

Wordt vervolgd.

2015 te lanceren.

Somen stoon we sterker!
Twee weten meer
dan één. Vele handen maken licht

werk. Zo een
tweetal spreekwoorden die echt

de diverse verenigingen is de wens
naar voren gekomen om meer
gezamenlijk op te
trekken en met

weer van toepassing zijn. Vanuit

vertegenwoordigers vanuit alle

verenigingen 3x

perjaar gezamen-

lijk overleg te
hebben. Hierdoor
zal de samenwerking en de saamhorigheid verbeteren!

