
Veel mensen zetten zich in voor de 
toekomst van Musselkanaal en dat 
is steeds meer zichtbaar! Samen 
maken we het lint mooier en 
sterker. Musselkanaalsters vullen de 
collectieve ruimte in de Florawijk. 
We delen onze dromen en zorgen 
en maken hier werk van. 

Samen maak je  
Levendig Musselkanaal!

Veel leesplezier!

Aanpakken
en doen!

De website Levendig 
Musselkanaal 
is vernieuwd! 
Je vindt er onder andere een  
activiteitenkalender, prikbord 
voor vraag en aanbod,  
nieuws en achtergronden. 

Een bijenstal, een pluktuin, buurtmoestuin, 
hondenuitrenplaats, vlindertuin, een kabelbaan. 
En dat is slechts een greep uit de plannen.  
Een deel is uitgevoerd, een deel in ontwikkeling. 
Musselkanaalsters vullen samen de collectieve 
ruimte. Ben je al een tijd niet in de Florawijk 
geweest. Kom langs, het is de moeite waard!

Er is nog geld en ruimte beschikbaar! 
Heb je ook een idee? Inwoners, 
ondernemers en organisaties in 
Musselkanaal grijp je kans! 

Meld je bij mail@benschomaker.nl

Ook aan de slag 
met jouw idee? 

Voorzitter van Stichting Dorpsbelangen 
Ben Schomaker ziet het al voor zich: 
‘Musselkanoalsters regelen zelf het beheer van 
de collectieve ruimte in de Florawijk. We zijn zelf 
eigenaar van de grond, gebruiken de grond zoals 
we dat als dorp graag willen, zorgen dat alles er 
mooi uitziet en dat er wat te doen is. Er gebeuren 
al veel mooie dingen. Er is nu een unieke kans en 
het past heel goed bij ons dorp. Door de dingen 
slim te organiseren kunnen we winst maken en 
daarmee het dorp verbeteren. Dat kan over van 
alles gaan: onderhoud van het groen, maar ook 
het creëren van werkgelegenheid, burenhulp of 
tegengaan van eenzaamheid.’

Sociale ondernemingen zijn een vrij nieuwe 
beweging: ze starten omdat ze een maatschappelijk 
verschil willen maken, impact willen maken en doen 
dit zelfstandig door (op termijn) financieel op eigen 
benen te staan.

Het opzetten van een sociale onderneming past heel 
goed bij het hoofddoel van de gebiedsontwikkeling: 
ervoor zorgen dat Musselkanaal een zelfstandig 
dorp is en blijft. Daarom is er geld en expertise 

beschikbaar voor het lostrekken van een sociale 
onderneming. Ben Schomaker: ‘Dorpsbelangen zal 
dit niet zelf gaan trekken, maar wil heel graag de 
sociale onderneming van de grond krijgen.  
Het grove idee is er. Nu zijn er vernieuwers nodig 
met denk- en doe-kracht. 

Ben of ken jij degene die:
•  Gelooft in sociaal ondernemen 
•   Het een uitdaging vindt om soms tegen 

de stroom in de zwemmen
•  Hart heeft voor Musselkanaal
•  Impact wil maken?

We zoeken ook mensen die creatief zijn met het 
opzetten van verdienmodellen of weten hoe je 
subsidies aanvraagt.

Kom dan langs op een koffie moment om hierover 
in gesprek te gaan. Dit is op 18 juni a.s. om 19.30 uur 
in de units aan de Anjerstraat. Aanmelden wordt 
gewaardeerd: Dit mag via mail@benschomaker.nl
 
Graag tot 18 juni a.s.!

Musselkanaal regelt het zelf wel: 
Sociale onderneming in spé zoekt vernieuwers 

met denk- en doe-kracht!

In de Florawijk is na 
de sloop van de 83 
woningen alle ruimte 
om gezamenlijk aan 
de slag te gaan.

Volg de ontwikkelingen op www.levendigmusselkanaal.nl 

of facebook van Dorpsbelangen Musselkanaal.

Ga naar

www.levendigmusselkanaal.nl

In de Florawijk zijn 83 woningen gesloopt. 
Lefier gaat hiervoor 40 woningen 
terugbouwen in Musselkanaal.

Waar?
•   7 woningen komen er op de locatie  

van  het Blauwe Pand (Marktstraat 66-68)
•   15 woningen worden aan de  

Kerkstraat - Badstraat gebouwd
•  5 woningen aan de Badstraat zijn al klaar
•   6 woningen in de omgeving van het  

Willem Diemerplein
•   Voor de overige woningen wordt nog 

gezocht naar locaties

Op de locatie Kerkstraat – Badstraat bouwt 
Lefier 15 woningen. In mei organiseerde 
de gemeente een bijeenkomst voor 
omwonenden. De inwoners waren positief 
over het bestemmingsplan dat aangepast 
moet worden. Naar verwachting zijn eind 
2020 de 15 woningen klaar.

Nieuwbouw van 
woningen

Heb je vragen over één van de 
projecten? Doe je ook iets moois 
voor Levendig Musselkanaal? 
Neem contact op met:

Dorpsbelangen Musselkanaal
Ben Schomaker
E.  dorpsbelangenmusselkanaal@gmail.com
T.  0599 416176
F.  facebook.com/dorpsbelangenmusselkanaal

Ondernemersvereniging Musselkanaal
Henk Leenders
E.  henk.leenders@ìctxl.nl 
 F.   facebook.com/Ondernemersvereniging 

Musselkanaal

Gemeente Stadskanaal
Aafke Riepma
E.  gemeente@stadskanaal.nl
 T.   0599 631631
F.  facebook.com/gemstadskanaal

Woningcorporatie Lefier
Saskia Smit
E.  info@lefier.nl
T.   088 20 33 000
F.  facebook.com/Lefierwonen

Welstad
Karin Orsel en Noortje Ahlers
E. k.orsel@welstad.nl, n.ahlers@welstad.nl
T. 06 10 03 96 21 of 06 30 28 64 59 
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Door bestaande panden aan te pakken, door steeds sterkere 
ondernemers en door nieuw te bouwen in het (eerste en 
tweede) lint.

Een nog mooier 
centrum 
is in de maak
Een groep ondernemers maakte een concreet plan 
om de uitstraling en sfeer in het centrum beter 
te maken door het plaatsen van onder andere 
bloembakken, nieuwe beplanting en vlaggen. 
De uitwerking vraagt nog even tijd, maar volgend 
voorjaar jaar ziet het centrum er heel anders uit! 

Om nog meer ontwikkelingen los te trekken werken 
alle partijen samen aan een centrumvisie. Deze is 
voor de zomer 2019 klaar en kijkt verder naar de 
toekomst: welke veranderingen met winkels zijn nog 
gewenst om Musselkanaal voor te bereiden op de 
toekomst? Hoe kan de verkeersafwikkeling nog beter 
geregeld worden? Welke invulling is het mooiste voor 
de brandlocatie?

Meer in 
Musselkanaal
Waarom buiten het dorp gaan als 

je in Musselkanaal zoveel goede 

winkels en ondernemers kunt 

vinden? Musselkanaal heeft een 

onderscheidend winkelaanbod en 

heeft meer te bieden dan je in eerste 

instantie misschien zou verwachten. 

Ondernemers en winkeliers werken 

samen om Musselkanaal voor 

consumenten nog aantrekkelijker  

te maken.

Heb je de filmpjes al gezien op 

facebook? Volg Musselkanaal Nu  

via Facebook of YouTube. De winkeliers  

en ondernemers zien je graag snel!

Musselkanaal maakt haar 
lint mooier en sterker 

Voor alle mensen 
die steun kunnen 
gebruiken
voor hun initiatief! 
Meedenkers nodig? Weten of er geld is 
voor jouw initiatief? Wil je aan de slag 
met jouw idee en weet je niet waar je 
moet beginnen? Extra handen nodig? 

Iedere dinsdagochtend van 10 tot 
12 uur is Welstad in de unit aan de 
Anjerstraat. Kom ook eens langs. 
Er is koffie!

Sloop van het pand van 
bakkerij Aalders

Het pand wordt helemaal gesloopt. 
In de zomer zijn de 30 extra 

parkeerplaatsen bij de Lidl klaar.

Leegstand wordt
 aangepakt 

De door brand getroffen ondernemers 
Rolfes Sports en Kae Mode vind je in de 

oude school aan de Markstraat 43. 
Ook Willems Versmarkt gaat op 27 juni 

weer open aan de Marktstraat 91-B. 

Marktstraat 98

Marktstraat 66-68

Marktstraat 43

Willem Diemerplein

Gevels van winkelpanden 

veranderen 

De uitstraling van zeker acht winkels wordt 

verbeterd. Winkeliers en eigenaren hebben 

nog tot 1 september 2019 om een aanvraag 

te doen bij het stimuleringsfonds voor een 

financiële bijdrage. 

7 nieuwe woningen 

Het Blauwe Pand is gesloopt en  

de bodemsanering is voor de 

zomer klaar. Lefier start volgend 

voorjaar met de bouw van  

7 woningen. Zoals het er nu voor 

staat worden de woningen 

in 2020 opgeleverd.

Groot feest zaterdag 22 juni 

op het Willem Diemerplein
Veel vrijwilligers hebben tijdens en na de brand de handen 

 uit de mouwen gestoken om hun dorpsgenoten te helpen.  

De ondernemersvereniging wil het dorp bedanken.

Schouder aan schouder! Kop d’r veur!


