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PARKEREN LAAN VAN
WELDADIGHEID
Veenhuizen krijgt steeds meer bezoekers.
De gemeente Noordenveld heeft daarom besloten
de parkeerplaats aan de Laan Weldadigheid
uit te breiden. Tijdens een inloopbijeenkomst
voor omwonenden is o.m. aangegeven dat de
fietsparkeerplaats tegenover de ingang van het
Gevangenismuseum vergroot moet worden.
Die wordt nu verdubbeld. Op verzoek van buurtbewoners maken we duidelijker dat er aan de
Haulerweg geen entree is. Ook komen er laadpalen
voor elektrische auto’s.

FESTIVAL VEENHUIZEN 30 EN 31 AUGUSTUS
De eerste editie van Festival Veenhuizen in 2018
ontving lovende woorden. Het werd door de
media een wonder van subtiele programmeerkunst met een hoge standaard genoemd.
Tijd voor een tweede editie: vrijdag 30 en
zaterdag 31 augustus. Inmiddels is de
programmering rond. Het wordt een festival
met een Boheems tintje. En dat allemaal op
verschillende locaties in Veenhuizen.
Vrijwilliger worden?
De festivalorganisatie is voor het festival nog op
zoek naar vrijwilligers. Kunt u helpen? Mail dan
naar info@festivalveenhuizen.nl en u krijgt meer
informatie.

Speciale aanbieding voor inwoners Veenhuizen
Voor de inwoners van Veenhuizen biedt het
festival een speciale korting aan voor de openingsavond op vrijdag 30 augustus. In plaats van euro
€ 25 betalen inwoners van Veenhuizen € 15.
Meer informatie over de speciale openingsavond
vind je hier: https://festivalveenhuizen.nl/
timetable/event/__trashed/
Wil je als inwoner van Veenhuizen gebruik maken
van deze korting, mail dan voor vrijdag 22 juli
je belangstelling naar info@festivalveenhuizen.nl
en vermeld openingsavond inwoners, het aantal
kaarten en ook je adresgegevens.

Het definitief maken van het ontwerp, het maken
van het bestek en het aanbesteden van het werk
is klaar. Wegenbouwbedrijf De Wilde uit Groningen
gaat het werk uitvoeren. Start van de werkzaamheden is september/oktober 2019. Volgens
planning zijn de werkzaamheden voor het einde van
dit jaar afgerond.
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RIJK ZOEKT NIEUWE EIGENAAR VOOR VEENHUIZEN
In 1859 werd Veenhuizen eigendom van de Nederlandse staat. Sindsdien staat de justitiële
functie die het toen kreeg centraal. De Nederlandse staat wil nu via het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB) grond en gebouwen afstoten. Een consortium van partijen heeft al belangstelling
getoond. Via Biedboek.nl peilt het RVB verdere belangstelling.
Afstoten als één geheel
Een substantieel deel blijft eigendom van de staat.
Het gaat om twee nog functionerende gevangenissen, een defensiecomplex en agrarische gronden.
Grondpercelen en gebouwen die geen rijksdoel meer
dienen, zoals bijvoorbeeld gerenoveerde en van een
herbestemming voorziene complexen van gebouwen
en enkele voormalige dienstwoningen worden
verkocht. Het is de bedoeling dat het af te stoten deel
als één geheel overgaat. Hiermee wordt versnippering voorkomen.

Kaders
Via biedboek.nl is de omvang van het gebied en het
aantal gebouwen dat het RVB gaat vervreemden
onlangs bekend gemaakt. Met de inloopavond op
4 juni jl. is de informatievoorziening aan de huidige
bewoners en gebruikers van Veenhuizen in de
directe vorm gestart. Vanaf nu houden wij u via o.m.
het Ontwikkelingsnieuws op de hoogte. De huidige
huurcontracten dienen door de nieuwe eigenaar te
worden gerespecteerd. Het proces is met provincie
en gemeente Noordenveld afgestemd.

Wat is de setting?
De meer dan honderd Rijksmonumenten getuigen van
een uniek verleden. Rechte lanen en statige panden,
musea, ateliers, specialistische – en ambachtelijke
bedrijven, horeca...
Zonder uitzondering zijn ze in Veenhuizen g
 evestigd
in historische gebouwen, die bovendien sterk
samenhangen. Ze getuigen van de rijke Koloniegeschiedenis. En daaromheen: uitgestrekte natuurgebieden, van hoogveen tot beekdal. Kortom,
Veenhuizen heeft veel te bieden. De nieuwe eigenaar
geeft het verhaal van Veenhuizen een vervolg, maar
met oog vóór en gebaseerd op de erfgoedwaarde en
aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Interesse uitsluitend via Biedboek.nl
Een consortium van enkele partijen heeft interesse
getoond, maar het RVB kan op dit moment hierover
geen informatie delen. Via biedboek.nl peilt het RVB
verdere belangstelling. Het proces van een UNESCO
Werelderfgoed nominatie staat in principe los van de
eigendomssituatie.
Vragen?
Rijksvastgoedbedrijf: info@biedboek.nl

M o nu m e n t va n d e m e n s e l i j ke
natuur
(VOORMALIGE) RK KERK OPEN

COLOFON

voor een bezoek (en rondleiding) tijdens alle weekenden op zaterdag- en zondagmiddag in
juli en het eerste weekend van augustus. Openingstijden: van 13:00 uur tot 17:00 uur,
Kerklaan 6 in Veenhuizen.
Wat kan de aanleiding zijn, anders dan het verhaal van het gebouw te horen en te (leren) kennen?

Liesbeth Korf Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
Kees Meereboer Rijksvastgoedbedrijf
Johan Panman gemeente Noordenveld
Alfons Teuwisse Rijksvastgoedbedrijf
Rianne Vos – Provincie Drenthe
Adres
Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
Hoofdweg 120, 9341 BK Veenhuizen
Algemeen telefoon: (0592) 38 89 99
www.toekomst-veenhuizen.nl
info@toekomst-veenhuizen.nl

De expositie ‘Schaarste en Overvloed’ is er (ook!) te bekijken. Dit is werk van 21 studenten van de Design
Academy Eindhoven (DAE). Deze expositie is het resultaat van een semester waarin de studenten onderzoek
hebben gedaan naar de sociale uitdagingen van het verleden, het heden en de toekomst van Veenhuizen.
‘Schaarste en Overvloed’ kijkt naar wat we kunnen leren van het verleden en hoe dit zich verhoudt tot het heden.
Hiervoor heeft iedere student in Amsterdam of Rotterdam en in Veenhuizen gewerkt.
In Amsterdam (west) en Rotterdam (zuid) is binnen een cirkel met de diameter of 1 kilometer volgens de
City Circle methode onderzoek gedaan naar acht onderwerpen:
Ambacht, Economie, Flora & Fauna, Voeding, Gezondheid, Menselijke Interacties, Leren en Materialiteit.
In Veenhuizen hebben de studenten gewerkt in de context van een vierkant, één van de onderscheidende
kenmerken van (de kolonie) Veenhuizen.
Kom kijken door de bril van jonge (internationale) designers naar unieke kansen en mogelijkheden.

Grafische verzorging
Provincie Drenthe, Grafische Diensten
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