Wierden en Borgen in Wehe
SLOPEN EN VLEERMUIZEN
In Wehe den Hoorn staan huurwoningen leeg aan de Rochefort- en Koningsstraat.
Wierden en Borgen is van plan om deze woningen te slopen zodat plaats gemaakt
wordt voor nieuwe woningen. Euhh.... De bedoeling om te slopen? Dat vraagt u
zich wellicht af? Tja... De sloop laat op zich wachten, omdat "de aanwezigheid van
beschermde diersoorten niet is uit te sluiten". De Flora en Fauna Wet verplicht ons
om, in dit geval dwerg vleermuizen, te beschermen. Zelfs als het nog niet zeker is
dat ze er zitten, zoals in de sloopwoningen in Wehe.
ALTERNATIEVE NESTEN
Een vervolgonderzoek kan pas worden uitgevoerd tussen april en oktober. Vleermuizen zijn in deze periode actief en als ze aanwezig zijn, kunnen we ze dan zien.
Om alvast vooruit te lopen op de aanwezigheid van vleermuizen, kunnen alvast
vleermuiskasten worden opgehangen. Verschillende buurtbewoners hebben zich
hiervoor al opgegeven.
ONTHEFFING EN SLOOP
Zodra we weten of en hoeveel vleermuizen er aanwezig zijn, kan ontheffing (van
de Flora en Fauna Wet) worden aangevraagd bij het ministerie. Alleen als er voldoende compensatiemogelijkheden voor de vleermuizen worden genomen
(bijvoorbeeld de vleermuiskastjes), geeft het ministerie de ontheffing af. Pas daarna mogen de woningen worden gesloopt. Dit kan op z'n vroegst pas in december!
PLANNEN MAKEN
In de tussentijd kunnen de plannen voor de nieuwbouw natuurlijk wel worden ontwikkeld. Wij hopen dat het bouwen van de nieuwe woningen rond mei volgend jaar
kan starten. Hoe het er precies uit komt te zien en hoeveel woningen er terug kunnen worden gebouwd, is nog niet zeker. In ieder geval moeten de woningen aardbevingsbestendig worden gebouwd en geschikt zijn voor verschillende leeftijden.
Ook vindt Wierden en Borgen het belangrijk dat de energielasten zo laag mogelijk
zijn voor de nieuwe huurder.
Mocht u naar aanleiding van dit stuk nog vragen hebben, schroom dan niet om te
bellen met Wierden en Borgen!
Siert Wieringa

Kopij Dorpsagenda/Nieuws voor de eerstvolgende dorpsagenda graag digitaal
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BESTUURSBERICHTEN APRIL 2015
De dorpsagenda van mei alweer, wat
gaat de tijd toch snel. In de natuur zien
we dat de lente volop is begonnen.
Jaarvergadering
Op 11 april heeft onze jaarvergadering
plaatsgevonden, waarbij ongeveer 20
leden aanwezig waren. Tijdens deze
vergadering hebben we, na een bestuursperiode van vele jaren, afscheid
genomen van twee bestuursleden, namelijk Frits Weber en Monica Beughold.
Namens het bestuur en inwoners nogmaals bedankt voor jullie jarenlange
inzet voor Wehe-den Hoorn!
Gelukkig hebben we op deze avond ook
een aantal nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Eric van der Klei,
René Leber, Ineke Schepenaar, Milan
Arends en Nathan Cusiel.
Ook is op deze avond een tekening gepresenteerd met een voorstel voor herbeplanting van het Zwarte Pad. In dit
plan zijn verschillende boomsoorten
verwerkt, ook fruitbomen en fruitstruiken zijn in het plan opgenomen. In
overleg met de gemeente willen we
kijken of de aanplant van de bomen
gedaan kan worden samen met de
jeugd uit Wehe-den Hoorn.
Helaas was er niemand aanwezig van
Wierden & Borgen, wel hadden we informatie gekregen over het plaatsen
van nestkastjes voor vleermuizen. Een
aantal bewoners heeft inmiddels al
aangegeven zo'n kastje (deze worden
beschikbaar gesteld door Wierden &
Borgen) te willen plaatsen. Verderop in
deze dorpsagenda kunt u nog meer
informatie lezen van Wierden & Borgen
mbt de vleermuizen, de sloop en herbouw.
Ook zijn er plannen geopperd voor festiviteiten voor het 50-jarig jubileum
van Wehe-den Hoorn. Veel leuke ideeën zijn aangedragen, maar om deze te
kunnen uitvoeren hebben we hulp nodig vanuit het dorp. Dus lijkt het u leuk
om een steentje bij te dragen aan de
jubileum activiteiten, meldt u dan aan
bij een van de bestuursleden of via de
mail wehedenhoorn@hotmail.nl. Ideeën voor activiteiten zijn ook nog van

harte welkom.
Gymzaal
Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat (wat hun betreft) de gymzaal in
Wehe-den Hoorn zal worden gesloopt.
Dit houdt in dat de jeugd van het Hoogholtje en het HHC zullen moeten sporten
in Leens of Eenrum. De gemeente heeft
hierover inmiddels contact gehad met
beide scholen. Wij als dorpsvereniging
willen proberen de gymzaal voor Weheden Hoorn te behouden en zijn hierover
in gesprek met de gemeente. Wij houden u hierover op de hoogte.
HO & AS

Mei 2015
5 Opening speeltuin
8 KERMIS
9 KERMIS
9 Kaarten, sjoelen en darten
10 KERMIS
10 Brunch vanaf 12.00 uur
30 Klaverjassen ijskantine 20.00 uur
Juni 2015
6 Zeskamp
13 Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
Augustus 2015
8 Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
September 2015
10 Oud papier lopen vanaf 9.30 uur Hoogholtje
Oktober 2015
Iedere donderdag 50+ soos in de Hoornstertil 14.00 – 17.00 uur
Iedere dinsdag vissen in de gemeente wateren DE MARNE
vertrek 13.00 uur inleg €3,50

Opening speeltuin
Dit jaar is de opening van de speeltuin
op dinsdag 5 mei, de speeltuinvereniging heeft dit jaar een jubileum we bestaan namelijk 60 jaar.
Het word dus een feestelijke dag voor
iedereen. De straten zijn druk bezig
met het maken van wagens voor de
optocht.
En ook de speeltuinvereniging is vol op
bezig met een leuk programma voor
deze dag.
We gaan één dingetje alvast vertellen
wat we gaan doen, we willen als afsluiting van de dag met de dorpsbewoners
barbecueën.
Wilt u meedoen met de barbecue dan
kun je dit doorgeven aan Arthur Werkman Rochefortstraat 1 of via de mail
arthurwerkman@home.nl.
Wel vragen wij een kleine bijdrage voor
de barbecue, wat de bijdrage is wordt
vermeld in het programmaboekje, het
boekje wordt eind april huis aan huis
bezorgt.
Tot 5 mei!!!
De speeltuinvereniging.

Zaterdag 9 mei kaarten sjoelen en darten graag opgave voor 15 april.
Zondag 10 mei brunch vanaf 12.00 uur graag opgave voor 15 april. bij Anita Voos
of via website www.kermiswehe2015@hotmail.com
We hebben de Weerborg omgetoverd
tot een bruisend centrum voor de schilderkunst.
Zaterdag 30 mei van 14.00 tot 20.00 uur OPEN HUIS.
Een hapje en drankje staan klaar.
The White Duckband uit Eenrum zorgt voor swingende klanken.
Onder leiding van docente Antje Sonnenschein kunt u schilderen in ons workshoplokaal.
Van harte welkom om het resultaat te komen bekijken.
Wij zien uit naar uw komst.
Theo en Ankie Onnes.

