
Het is zover! De bouw van  
15 huurwoningen is 15 oktober 
gestart. De grondwerkzaamheden 
aan de Kerkstraat/Badstraat zijn 
begonnen. ‘s Ochtends om 7.45 uur 
is de zogenaamde ‘eerste schop’ in 
de grond gegaan. De verwachting 
is dat deze woningen rond de 
zomer van 2021 klaar zijn. 

De schop in de grond aan 
de Kerkstraat/Badstraat

Hoe staat het ervoor?

De nieuwe bewoners kunnen er over een 
jaar wonen. Tijdens de informatieavond 
in maart is al gebleken dat er veel 
belangstelling is voor deze woningen. 
Houd de website van Lefier en Levendig 
Musselkanaal in de gaten voor de 
ontwikkelingen. Wil je in aanmerking 
komen voor een woning dan moet je 
ingeschreven zijn bij Thuiskompas.  
De aanbieding van de woning gebeurt 
ook via Thuiskompas.



Iedereen is welkom 
in de Groene Kiosk
In het voorjaar/zomer van 2021 wordt 
de Groene Kiosk in gebruik genomen. 
Op het BAG terrein (Begonia-, Azalea- en 
Geraniumstraat) staat al een tijdje een 
gesponsorde container. Leerlingen van 
groep 7 en 8 van CBS De Lindenborgh 
gaan hier hun droom voor Musselkanaal 
realiseren.

In de Groene Kiosk is straks iedereen welkom voor 
een gratis kop koffie of thee. De kiosk gaat gedraaid 
worden door de leerlingen zelf, samen met actieve 
buurtgenoten. Er zijn al een aantal vrijwilligers, 
maar nog niet genoeg! Lijkt je dit leuk?  
Neem dan contact op met Karin Orsel van Welstad 
(k.orsel@welstad.nl of 06-10039621). 

Dierenweide

De Groene Kiosk

Plukbos
Sport- en spelvelden                    

Speel-o-theek

Herinrichting Speeltuin ‘t Krioeltje’

Dorp van de Toekomst

‘Dorp van de toekomst’
Basisschoolleerlingen zijn twee jaar geleden 
uitgedaagd na te denken over hun dorp van 

de toekomst. Tijdens het project Kansen voor 
de Veenkoloniën konden leerlingen hún dorp 
ontwerpen. De droom van groep 7 en 8 is een 

plek waar iedereen elkaar kan ontmoeten. 
De Groene Kiosk.

Groep 7 en 8: 

“Wat zou het mooi zijn als we 
een plek kunnen maken waar 
iedereen kan komen en elkaar kan 
ontmoeten. Van jong tot oud.  
En niemand sluiten we buiten.  
We horen er allemaal bij!”

De Groene 
Kiosk

 in wording



Huurwoningen 
Eilert Lubbersplein
In het centrum, aan het Eilert Lubbersplein, 
zijn plannen in de maak voor de bouw van 
zes tot tien huurwoningen. 

Zeven huurwoningen  
aan de Marktstraat
Bij de Marktstraat wordt de grond gesaneerd. 
Zoals het nu lijkt zijn de voorbereidingen in 
februari 2021 afgerond. Dan start de bouw van 
zeven huurwoningen. 

Straks vind je kleine huisdieren op 
het BAG-terrein (Begonia-, Azalea- 
en Geraniumstraat). Konijntjes, 
cavia’s en kleine sierkippen. Jolanda 
wil de dierenweide deze maand 
openen. Jolanda: “Veel kinderen zijn 
dol op dieren. Maar niet alle kinderen 
hebben thuis een huisdier. In de 
dierenweide kunnen ze straks dieren 
knuffelen en verzorgen. 

Dieren hebben een ontzettend 
positieve invloed op kinderen.  
Ik kan niet wachten om te beginnen!”

Wil je meer informatie of heb je 
vragen over de dierenweide neem 
dan contact op met Ruurd van 
Welstad via 0599-635999 of mail 
naar r.post@welstad.nl.

Make-over 
voor het 
centrum!
Het centrum van Musselkanaal krijgt 
een make-over. Het blijft gevarieerd 
en compleet, maar wordt gezelliger, 
mooier en aantrekkelijker.  
De vlaggenmasten en banieren zijn 
al geplaatst. Aan de lantaarnpalen is 
feestverlichting bevestigd, alleen de 
stroompunten moeten nog worden 
gemonteerd.

Konijntjes en kippen knuffelen 
in de        dierenweide

Schilderwerk
Schilderbedrijf Veenstra is al begonnen met de 
volgende locaties:
•   Donker straatmeubilair aan het Willem Diemerplein
•   Blauwe afvalbakken en banken langs de Marktstraat
•  Rode stenen kademuur
•   Voetgangersbruggetje naar Spoordok (is het houten 

bruggetje naar de camperplaats)
•  IJzeren klap

Het overige schilderwerk wordt volgend voorjaar 
opgepakt.

Bloembakken
In het voorjaar van 2021 overleggen we over  
de montage, de vulling en het onderhoud van  
de bloembakken. 

Jolanda

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



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 

November 2020

Heb je vragen over één van de 
projecten? Doe je ook iets moois 
voor Levendig Musselkanaal? 

Neem contact op met:

Dorpsbelangen Musselkanaal
Maria Sanders
E.  dorpsbelangenmusselkanaal@gmail.com
T.  0599 412577
F.  facebook.com/dorpsbelangenmusselkanaal

Ondernemersvereniging Musselkanaal
Harry Machiel
E. ovmsk@outlook.com
F. facebook.com/
ondernemersverenigingMusselkanaal

In Musselkanaal zijn plannen voor het 
oprichten van een DorpsBedrijf. In de 
coronatijd heeft de kopgroep niet stil 
gezeten. 

Experiment
Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en de 

kopgroep DorpsBedrijf willen een experiment 

opstarten van twee jaar vanaf 1 januari 2021. 

Tijdens dit experiment gaat de kopgroep samen 

met inwoners en ondernemers aan de slag met 

nieuwe dorpsinitiatieven maar ook met al bestaande 

initiatieven zoals het workout team. Samen ontdekken 

en leren wat werkt, maar zeker ook wat niet werkt.

Bezoek Selwerd
De groep is voor de zomer op bezoek geweest bij 

wijkbedrijf Selwerd in stad Groningen. Met eigen 

ogen konden ze zien hoe je ‘werk maakt van je buurt’. 

In Selwerd wordt een wijkwerkbedrijf gerund dat 

allerlei klusjes oppakt voor buurtbewoners. Iets wat 

ons workout team van Levendig Musselkanaal ook 

steeds meer gaat doen. Ook heeft het wijkbedrijf 

Selwerd een buurtconciërge in dienst, rijden ze ritten 

op een buurttaxi en koken ze in hun wijkrestaurant 

maaltijden voor buurtbewoners. De groente voor 

de maaltijden komt uit hun eigen moestuin. Zo’n 

moestuin is inmiddels ook succesvol aan de 

Anjerstraat in ons eigen dorp. 

Ook meedoen?
Wil jij ook meedoen in het experiment van het 

toekomstige DorpsBedrijf? Sluit je aan en meld je 

via een app of belletje op 06-11122062 of via mail 

dorpsbelangenmusselkanaal@gmail.com.

Proef draaien met een 
DorpsBedrijf in Musselkanaal


