
Er gebeurt ontzettend veel in 
Musselkanaal. Inwoners zijn aan de 
slag met hun initiatieven in de ruimtes 
bij de Anjerstraat, het BAG-terrein en 
het LTS-park. Ondernemers verenigen 
zich en werken aan een aantrekkelijk 
winkelgebied. Er zijn plannen voor het 
starten van een Dorpsbedrijf. We hebben 
nog veel meer dromen en er kan nog 
veel meer. Maar daar hebben we ook jou 
bij nodig. Bouw ook mee!

Bouw mee aan 
een mooi 
Musselkanaal!

Blijf op de hoogte via www.levendigmusselkanaal.nl

Het college van B en W op bezoek.



Studenten van de 
Hanzehogeschool werken 

samen met de Lindenborgh 
en Welstad aan het dorp 

van de toekomst. 

Jongerenplek

Kleine dierenweide

Dorp van de Toekomst

Tiny house

Inwoners maken 

hun dromen waar 

op het BAG terrein  

(Begonia-, Azalea- en Geraniumstraat)



De plannen en ideeën voor de 
verschillende projecten die een 

plekje krijgen in het BAG-terrein 
worden uitgewerkt. Zodra er 

meer duidelijkheid is, wordt er 
een bewonersavond gehouden.

Kleine dierenweide

Sport- en spelvelden                    

Plukbos

RC baan                  

Herinrichting Speeltuin ‘t Krioeltje’

Speel-o-theek

Wil je meehelpen en meedoen aan één  
van de initiatieven? Alle hulp is welkom! 
Meld je bij de units aan de Anjerstraat  

of stuur een mail naar 
dorpsbelangenmusselkanaal@gmail.com.

Speeltuin ’t Krioeltje is verplaatst en opnieuw ingericht. Er zijn parkeerplaatsen aangelegd 
en er is een milieuplein waar 

omwonenden hun containers 
kunnen aanbieden op dagen 

dat deze worden geleegd.  
Aan de Geraniumstraat is  
een verkeersremmende maatregel genomen.



Start ruilwinkel
Yke is een ruilwinkel gestart aan de Anjerstraat. Iedere dinsdagochtend en zaterdagmiddag kun je spullen komen ruilen. Yke: “Iedereen heeft 
wel iets op zolder liggen waar een ander blij 
mee kan worden gemaakt. Het is zonde als dat daar blijft liggen. Bovendien kunnen we  
er andere mensen mee helpen.” 

Machteld

De honden-
speelplaats 
is klaar!
Machteld: “Er zijn in de buurt 

geen losloopgebieden voor 

honden. Ik kan mijn hond 

nergens met een gerust hart 

rond laten lopen.  

Een hondenspeelplaats biedt 

uitkomst voor de honden in de 

buurt. Er is zoveel 

voor mensen, 

terwijl er ook 

veel dieren in 

de buurt zijn.”

Jeroen van de 
pluktuin volgt 

de opleiding tot 
hovenier. Succes!



Wat gaat goed in het dorp en wat kan 
beter? We zijn bezig met het opstellen van 

een dorpsvisie. We horen graag wat jij 
belangrijk vindt voor Musselkanaal.  

De komende tijd kun je ons op 
verschillende plekken tegenkomen.

Bloemenmengsel aan de Marktstraat
Op de brandlocatie aan de Marktstraat is onlangs een 
bloemenmengsel aangebracht. Dit mengsel geeft volgend jaar 
een kleurrijke bloemenzee en trekt bijen en andere insecten 
aan. Het is een combinatie van eenjarige en meerjarige 
soorten zoals Gele Mosterdzaad, Facelia, Rode Klaver, Boekweit, 
Alexandrijnse Klaver, Niger, Zomerwikken en speciale 
mengsels voor bijen en vlinders. 

Ondernemers verenigen zich
Vakmanschap, persoonlijke benadering, betrouwbaarheid, loyaliteit en service. Kernkwaliteiten 
van de ondernemers in het dorp. Een groep ondernemers maakt zich hard voor het 
aantrekkelijk maken van het winkelgebied. Begin dit jaar zijn promofilmpjes gelanceerd van de 
ondernemers. Binnenkort worden ook diepte-interviews geplaatst op musselkanaal.nu. 

Een honderdtal huiseigenaren in 
Musselkanaal krijgt in de komende 
maanden vrijblijvend advies over hun 
energieverbruik aangeboden. 

Pilot
Ben je huiseigenaar in de Heesterbuurt,  
het Musselpark of Havenkade – Marktkade?  
Dan kan het zijn dat je tot een van de honderd 
geselecteerden behoort die mee kunnen doen 
aan de pilot. 

Omdat je met de tips een besparing kunt doen 
op de energienota, gaan we ervan uit dat vrijwel 

Huiseigenaren 
krijgen advies over 
energiegebruik

alle bewoners van de geselecteerde woningen 
mee willen doen. De resultaten zullen in de 
zomer van 2020 duidelijk zijn. Aan de hand 
hiervan kunnen ook plannen gemaakt worden 
om andere woningeigenaren in Musselkanaal 
deel te laten nemen.

Volg Musselkanaal.nu op Facebook en Instagram. Hierop worden  
mooie herkenbare plekken en mensen in Musselkanaal gedeeld. 



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 Ruurd Post
E. k.orsel@welstad.nl, r.post@welstad.nl
T. 06 10 03 96 21 of 06 30 28 64 59 

Oktober 2019

Bekommer jij je over de toekomst van 
Musselkanaal? Wil jij zelf werk maken 
van je buurt en omgeving? Droom 
jij van je eigen bedrijf of zelfstandig 
inkomen?

Een groep Musselknoalsters droomt 
al enige tijd over het opzetten van een 
DorpsBedrijf. Een samenwerkingsverband 
van, voor en door Musselknoalsters. Ze 
gaat zich bezighouden met onderwerpen 
die in Musselkanaal spelen. Een bedrijf in 
buurtzaken zou je kunnen zeggen.  
En daar ook nog geld aan verdienen wat ze 
vervolgens kan uitgeven aan belangrijke 
dingen die spelen in het dorp. 

De groep mensen die droomt over een 
DorpsBedrijf is nog klein. Ze zoekt mensen 
die mee willen dromen over het idee. 

Spreekt jou dit avontuur aan en wil jij 
meedenken en/of meedoen? Meld je dan 
aan via dorpsbelangenmusselkanaal@
gmail.com of 06 11 12 20 62. Een appje naar 
dit nummer sturen mag ook.

In eerste instantie vraagt het circa 10 uur van 
je tijd. Dit wordt verdeeld over 2 avonden en 
een excursie naar een ander DorpsBedrijf. 
Als je wilt meedoen overleggen we samen 
hoeveel tijd je erin wilt steken. Je kunt je 
aanmelden tot 1 november. 

Denk mee in het dorpsbedrijf!

Versla het dorpsnieuws!
Krijg je alle nieuwtjes mee in het dorp? Vind jij het leuk om te schrijven, 
foto’s of video’s te maken of te vloggen? We zijn op zoek naar een 
redactieteam die het nieuws van Musselkanaal wil verslaan.  
Heb je interesse? Stuur een mail naar c.vedelaar@gmail.com.


