Westenesch 26 mei 2021

Beste mensen,
Met deze mei editie van de Boerhoorn willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken
die ons als inwoners aangaan. Het gaat om de volgende zaken:
1. Voortgang campagne GlasDraad (aanleg glasvezel kleine kernen Emmen)
2. Aanleg wandelroutes Westenesch
3. Voortgang energie coöperatie Westenesch

1. Voorgang campagne GlasDraad (aanleg glasvezel kleine kernen Emmen)
Met de Boerhoorn van 15 april hebben we u op de hoogte gebracht van het voornemen van de firma
GlasDraad voor de kleine kernen Emmen glasvezel aan te leggen. Rond 20 april is de campagne van
GlasDraad van start gegaan met als doel minimaal 50% van de inwoners van de kleine kernen te
bewegen deel te nemen en zich dus aan te melden voor glasvezel. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk
12 juli.
Twee weken geleden hebben alle inwoners persoonlijk van een medewerker van GlasDraad
schriftelijke informatie ontvangen. Er worden op dit moment verschillende inloopmomenten
georganiseerd in de kleine kernen. Omdat niet alle dorpen beschikken over goede coronaproof
locaties is Westenesch in eerste instantie afgevallen als locatie voor een inloopmoment.
Wij vinden het echter belangrijk dat de inwoners van Westenesch de mogelijkheid krijgen zich goed
te laten informeren. Daarom hebben we in overleg met GlasDraad besloten om alsnog een inloop
gelegenheid te creëren op donderdag 10 juni vanaf 17.30 tot 20.00 uur op de Grote Brink in
Westenesch. Daarvoor zal er een tent worden opgebouwd. U bent van harte uitgenodigd.
Glasvezel is onmisbaar voor een goede en stabiele internetverbinding in de toekomst. Internet zal in
toenemende mate onderdeel uitmaken van ons leven. Het bestuur van Dorpsbelangen ondersteunt
daarom de aanleg van glasvezel in ons dorp. Om aandacht te vragen voor de aanleg van glasvezel
worden er binnenkort spandoeken opgehangen in het dorp. Ook worden in overleg met de
huiseigenaren her en der oranje vlaggetjes geplaatst bij adressen die zich hebben aangemeld. Op
Glasdraad.nl leest u meer over de kosten van de aanleg en de provider mogelijkheden.

2. Aanleg wandelroutes Westenesch
Jaren geleden zijn er door vrijwilligers uit Westenesch een aantal wandelroutes uitgezet. Deze zijn
door de jaren heen verouderd en aan een update toe. Al geruime tijd is Dorpsbelangen Westenesch
in contact met de WMD, de gemeente Emmen, Recreatieschap Drenthe en Tourist Emmen om te
komen tot een verbinding van de wandelroute over het terrein van de WMD met de wandelroutes
langs en door Westenesch. Door de toekenning van de door ons aangevraagde subsidie ‘Idee voor je
buurt’ wordt dit plan nu tot uitvoering gebracht. Op 10 juni zullen de routes worden ‘geopend’. Er
worden twee routes uitgezet namelijk een blauwe route met als titel ‘Het blauwe goud van
Westenesch’- een route over het terrein van de WMD en door Westenesch - en een rode route met
als titel ‘De essen van Westenesch’. De routes worden met paaltjes uitgezet. Daarvoor is een drietal
vrijwilligers vanuit ons dorp bereid gevonden dit samen met het recreatieschap op te pakken. Alvast
dank daarvoor! Het verder uitzetten zal binnenkort plaatsvinden. De vrijwilligers horen daar de
concretere invulling nog van. Tevens wordt door Tourist Info Emmen een folder uitgebracht waarin
een beschrijving wordt opgenomen van de bijzondere punten op de route. Een app is in
voorbereiding. Langs de routes worden infoborden geplaatst, één voor de blauwe route en één voor
de rode route.

3.

Voortgang energie coöperatie Westenesch

Inmiddels is de energiecoöperatie Westenesch officieel ingericht; de statuten zijn opgesteld. Ook is
duidelijk welke eigenaar zijn dak beschikbaar stelt voor verhuur waarop de coöperatie panelen kan
leggen. Het bestuur van de Coöperatieve Werktuigenvereniging Emmen heeft positief gereageerd op
ons verzoek en heeft haar bereidheid tot verhuur uitgesproken. U begrijpt dat dit een belangrijke
stap is. Het is een mooie samenwerking tussen twee coöperatieve verenigingen! De verschillende
bedrijfspanden van de coöperatie worden op dit moment bouwtechnisch nog doorberekend.
Vervolgens wordt in gezamenlijkheid bepaald welk dak als eerste optie voor het plaatsen van
panelen in aanmerking komt.
Dat houdt in dat we nu ook de volgende stap kunnen zetten in het werven van leden voor de
coöperatie. Welke inwoners hebben belangstelling om zich aan te sluiten bij de energiecoöperatie
Westenesch? Enige tijd geleden is deze vraag al eens geïnventariseerd. Naderhand hebben zich nog
andere belangstellenden gemeld bij het bestuur. Binnenkort zal er informatie worden gedeeld en zal
er een bijeenkomst voor belangstellenden worden georganiseerd. U hoort daar in een aparte
mededeling/uitnodiging meer over.

Wij hopen u eerst weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht van dat wat er in ons dorp
speelt en waar uw bestuur zich mee bezig houdt.

Bestuur Dorpsbelangen Westenesch

