
Enkele jaren geleden hebben woningcorporatie 

Lefier, gemeente Stadskanaal, Ondernemers-

vereniging Musselkanaal en Stichting 

Dorpsbelangen Musselkanaal een visie ontwikkeld 

voor Musselkanaal waarin centraal staat:

“Hoe zorgen we ervoor dat Musselkanaal 

ook in de toekomst een zelfstandig  

en krachtig dorp zal blijven.” 

Vanuit de provincie en de gemeente hebben 

we subsidie ontvangen en ook Lefier gaat in 

Musselkanaal investeren. Eén jaar later is met  

de uitvoering begonnen. Hoe staat het ervoor?

Werken aan 
een sterk 
Musselkanaal

Hoe staat het ervoor?

Aanplanten 
voedselbos
 Een jaar geleden kwam Annelies 
met het idee voor een voedselbos 
op het BAG-terrein. “Het is een 
mooie dag vandaag! Na een jaar 
plannen maken en informatie 
zoeken, begint het nu dan 
echt.” Dinsdag 4 februari zijn 
leerlingen van het AOC Terra in 
samenwerking met het Workout 
team begonnen met de aanplant 
van het voedselbos.



Marktstraat 66-67-68
De fundering van het voormalige “Blauwe Pand”, 
is verwijderd. De start van de nieuwbouw staat 
gepland voor oktober 2020. 

Welke besparingen kun je doen in 
je huis? En hoe kun je je woning 
voorbereiden op de toekomst? 
Deze vragen staan centraal in 
de gesprekken die medewerkers 
van RWLP (Regionaal, Woon- en 
Leefbaarheidsplan Oost-Groningen) 
voeren met huiseigenaren. 

In totaal zijn voor deze pilot 100 adressen 
geselecteerd in 3 verschillende buurten. 
Inmiddels is een aantal huiseigenaren bezocht. 
De laatste gesprekken vinden plaats in maart. 
De gesprekken worden gevoerd door Erwin 
Jalving en Norbert van der Kamp van RWLP. 

Met een energiescan krijg je inzicht in het 
eigen energiegebruik. Wist je bijvoorbeeld dat 
je met LED lampen al gauw 10 tot 15 euro per 
jaar kan besparen? Een energieslurpende tv 
inruilen voor een zuiniger exemplaar?  
De aankoop betaalt zich vaak binnen een paar 
jaar terug. Met de energiescan krijg je hier zicht 
op. Ook heeft de medewerker een pakket bij 
zich met lampen en radiatorfolie, waar direct 
gratis gebruik van kan worden gemaakt. 

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst, 
is het van belang om na te gaan welke 
maatregelen je als huiseigenaar zelf kunt 
nemen. Wat kan je in je eigen huis doen aan 
vloer- of dakisolatie, en hoe snel betaalt een 
dergelijke investering zich terug?

Erwin Jalving Norbert van der Kamp

energieadvies
Snel besparen met 



Het centrum wordt mooi! 
In het voorjaar van 2020 wordt op initiatief van de 
Ondernemersvereniging het centrumgebied opgeknapt.  
Aan de lantaarnpalen en de bruggen komen bloembakken. 
De beplanting in de bloemperken wordt aangepakt en/
of vervangen. In het centrum worden grote bloembakken 
geplaatst met mooie kleurrijke bloemen en planten. 

Pizzeria Caïro is na de brand heropend 
in het pand achter 10Store (naast de 
brandlocatie). Het nieuwe adres is 
Marktstraat 89b. Wees welkom!

Zaterdag 18 januari heeft Jeroen van 
de Pluktuin het predicaat Kern met Pit 
behaald. Hij heeft hiermee 1.000 euro 
gewonnen om te besteden aan zijn 
initiatief. Yke van de ruilwinkel doet dit 
jaar mee aan Kern met Pit. Succes Yke! 
Kern met Pit ondersteunt bewoners bij 
de uitvoering van hun idee.

Pizzeria
Caïro 
heropend

Pluktuin wint 
predicaat 
Kern met Pit

Op 18 december was de kerstbijeenkomst op het LTS-terrein. 
De kidsclub heeft die middag de kerstboom versierd met eigen 
gemaakte versiering. De bijeenkomst is ’s avonds gezellig met 
de omwonenden afgesloten.

Ben je benieuwd naar de plannen voor de bouw aan 
de Kerkstraat/Badstraat en Marktstraat/Jan Kortstraat?

Kom dan naar de inloopbijeenkomst op 3 maart a.s. gemeente 
en Lefier lichten de plannen toe, waar mogelijk aan de hand van 
tekeningen. Je bent welkom in MFA Lint van 16.00 tot 19.00 uur.



In de Anjerstraat vind je een buurtmoestuin, een 
bijenstal, een pluktuin en een natuurspeelplaats. 
Ook is hier een ruilwinkel gevestigd. Het 
workout team, dat de basisinrichting aanlegt en 
onderhoudswerkzaamheden verricht, vind je in 
de units.

Op het LTS-park hebben enkele bewoners het 
initiatief genomen om een hondenuitrenplaats 
aan te leggen. Door aanleg van een hekwerk 
rond speeltuin Nemo is deze nog veiliger 
gemaakt. Inmiddels is in de eerste weken van 
januari de speelplaats compleet gemaakt door 
het plaatsen van een speeltoestel. De volière die 
vooraan op het park staat is aan onderhoud toe. 
De komende maanden wordt onderzocht of 
nieuwbouw mogelijk is. Mocht dit mogelijk zijn 
dan wordt er een bewonersavond gehouden 
waarin samen bekeken gaat worden wat een 
geschikte plaats in het park is.

Op het BAG-terrein is in het afgelopen 
jaar een groot deel van de basisinrichting 
aangelegd, speelplaats ’t Krioeltje is verplaatst, 
er is een vlinder- en insectentuin aangelegd 
en er is een begin gemaakt met de aanleg 
van een voedselbos. Daarnaast werken 
leerlingen van de Lindenborgh, samen met de 
Hanzehogeschool aan het project “Dorp van 
de toekomst” en hebben inwoners plannen 
in ontwikkeling om te komen tot aanleg 
van een RC baan. Over een paar weken is de 
basisinrichting klaar. Het plan is om dit jaar 
nog een sportveld aan te leggen.  
 
Karin Orsel en Ruurd Post zijn vanuit Welstad 
betrokken bij de invulling van de collectieve 
ruimte. In het voorjaar gaan we met frisse 
moed van start en alle hulp is welkom!

“ Zoals je ziet wordt er hard gewerkt in de 
collectieve ruimte en we leren elkaar steeds 
beter te vinden. Inwoners, maar ook betrokken 
organisaties. Ook in het nieuwe jaar gaan we 
door met het ondersteunen van verschillende 
initiatieven, maar ook met het versterken, 
ondersteunen en verbinden van individuele 
inwoners en inwonersgroepen.“

Veel initiatieven in  
de collectieve ruimte

De opengevallen plekken aan de Anjerstraat, 
het LTS-park en de Begonia-, Azalea- en 
Geraniumstraat zijn ingericht als collectieve 
ruimte. In de afgelopen twee jaar hebben 
inwoners verschillende initiatieven bedacht 
en tot uitvoering gebracht.

Volg de ontwikkelingen op www.levendigmusselkanaal.nl 

of facebook van Dorpsbelangen Musselkanaal.

Wil je meer weten?
Loop eens binnen tijdens het 
inloopmoment in de units aan de 
Anjerstraat, iedere dinsdagochtend. 
De koffie en thee staat klaar.



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

In eerdere nieuwsbrieven hebben we 
verteld over het oprichten van een 
DorpsBedrijf in Musselkanaal. Een 
samenwerkingsverband van, voor en 
door Musselknoalsters. Het idee is dat 
dit dorpsbedrijf zich bezighoudt met 
onderwerpen die in Musselkanaal spelen. 
Een bedrijf in buurtzaken zou je kunnen 
zeggen. 

Inmiddels hebben zich enthousiaste mensen 
gemeld die mee willen denken. Deze groep 
spreekt binnenkort voor het eerst af om met 
elkaar kennis te maken en ideeën met elkaar 
uit te wisselen. Hopelijk leggen we hier een 

enthousiaste basis voor het starten van het 
DorpsBedrijf. We zoeken uit of het huidige 
succesvolle Workout team een onderdeel 
kan zijn van dit toekomstige DorpsBedrijf. 
Dit team, dat nu werkt vanuit de unit aan de 
Anjerstraat, betekent veel voor de buurt en  
de deelnemers. Het zou mooi zijn als dit 
 team ook na de subsidieperiode van 
Levendig Musselkanaal kan blijven. 

Wil jij ook nog meedenken over het 
toekomstige DorpsBedrijf? Sluit je 
bij ons aan en meld je via een app of 
belletje op 06 11 12 20 62 of via mail 
dorpsbelangenmusselkanaal@gmail.com.

Dorpsbedrijf Musselkanaal:  
samen werk maken van de buurt!

Van idee naar plan
In de collectieve ruimte zijn veel initiatieven. Maar hoe kom je van een  
idee naar een plan? Eind november gaf Groninger Dorpen een workshop  
voor inwoners, vrijwilligers en verenigingen. Men kon met elkaar in gesprek 
om tips en trucs uit te wisselen. Ook kon men het plan insturen naar Groninger 
Dorpen om terugkoppeling te ontvangen om het plan te optimaliseren.



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 

Februari 2020

Visieontwikkeling Musselkanaal
Wat vinden we belangrijk voor de toekomst van het dorp? Wat gaat goed en wat kan beter?  
Tijdens de winkelweek waren we aanwezig op de braderie om inwoners te bevragen. Door de vele 
regen is dit niet goed gelukt. Dit voorjaar zoeken we je opnieuw op. Inmiddels zijn we samen met 
Dorpsbelangen en andere organisaties aan de slag gegaan om na te denken wat voor Musselkanaal 
van belang is. Dit schrijven we op in de Dorpsvisie Musselkanaal 2030.

via levendigmusselkanaal.nl

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
www.musselkanaal.nu


