
De afgelopen jaren is er veel gebeurd 

in Musselkanaal. Aan de Anjerstraat, 

het terrein tussen de Begonia-, Azalea-

en Geraniumstraat en het LTS-park 

kun je dankzij betrokken bewoners 

verse groenten halen, de hond laten 

spelen en bloemen plukken. Er zijn 

speeltuintjes voor de kinderen en bij 

Yke kun je kleding ruilen. Ondernemers 

Samen maken we 
Musselkanaal Levendig!

Hoe staat het ervoor?

zorgen ervoor dat het centrum een 

mooie en gezellige plek is. Er zijn 

nieuwe woningen gebouwd of nog in 

aanbouw. We zijn nu zelf aan zet om te 

behouden wat goed is. 

Samen zetten we onze schouders onder 

een mooi en levendig Musselkanaal! 

Wat doe jij?

Als we het eens zijn over de plannen,  
gaat het echte werk beginnen! Daarom 
alvast een paar voorbeelden van wat we 
samen kunnen oppakken:
•  Realiseren van een ontmoetingsplek; 

•   Opzetten van een dorpskrant en/of nieuwsbrief  

met bewoners in de redactie;

•   Opzetten van een activiteiten-  

en evenementencommissie op  

het Willem Diemerplein; 

•   Verbinden van bedrijven  

en onderwijs; 

•   Betrekken van inwoners bij 

verkeersveilige maatregelen  

en gedragsaanpassing; 

•   Onderzoeken van duurzame 

vormen van vervoer.

Wat gaan we met elkaar oppakken? 
Op weg naar 2030….. 

Lees de volledige dorpsplannen op www.levendigmusselkanaal.nl 
en laat vooral weten wat je ervan vindt!

Jeroen Prummel
(Fysiotherapeut)

Ik zet me hiervoor in. Hoe zit dat voor jou?  
Wat ga jij doen voor Musselkanaal?

“ Er moet een 
plek komen 
waar de jeugd 
elkaar kan 
ontmoeten.”

“ Het is belangrijk dat 
mensen mee kunnen 
blijven doen. Daar zet 
ik me voor in.”

Sandra Lieben  
(OBS Musselhorst)
‘‘ Kinderen moeten zich 
zo maximaal mogelijk 
kunnen ontwikkelen.”

Zorg 
De zorg voor jong en oud is goed geregeld in Musselkanaal. Er is dagbesteding, ondersteuning en thuiszorg. Bovendien wordt er ook veel gebruik gemaakt van zorg op afstand. 

Wonen
Musselkanaal is een prettige plek om te wonen. Je kunt  

er wonen, werken en verblijven. Er zijn voldoende  

koop- en huurwoningen voor jong en oud. De woningen 

zijn duurzaam. We verbruiken minder energie en wekken 

ook zelf op. Er is rekening gehouden met inwoners 

met een kleinere portemonnee. Met de komst van 

glasvezelnetwerken kunnen we ook goed thuis werken. 

Afstand is hiermee geen belemmering in de keuze voor  

een woonplaats.

Bereikbaarheid, verkeer en openbaar vervoer 
Musselkanaal is in 2030 goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de kwaliteit van de wegen is goed. 

Zorginstellingen en scholen zijn goed te bereiken. Ook komen er steeds meer nieuwe vormen van gezamenlijk 

en duurzaam vervoer. Inwoners voelen zich veilig op straat en durven elkaar, daar waar nodig, aan te spreken.

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 

April 2021

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

Maria Sanders 
(Dorpsbelangen 
Musselkanaal)



Wat willen we de komende 
jaren voor Musselkanaal?

We hebben al heel veel informatie 
opgehaald. Misschien hebben we je al 
gesproken, misschien ook nog niet.  
Er gaat heel veel goed in het dorp.  
We horen graag wat jij belangrijk vindt 
voor het dorp. En dat is belangrijk, 
zodat je in de toekomst ook graag in 
Musselkanaal woont.

We gingen al in gesprek met inwoners, 

verenigingen, professionals en ondernemers. 

En het ging over alles. Zoals: hoe staat het met de 

verkeersveiligheid in het dorp? Is er voldoende zorg 

voor de mensen die het nodig hebben? Hoe staat 

het met de woningen? Hoe zien we de invulling 

van het Willem Diemerplein? Hoe behouden we  

het zwembad voor het dorp? Is er voldoende voor 

de jeugd te doen?

Alle opgehaalde informatie heeft geleid tot een plan 

voor de komende tien jaar. In deze nieuwsbrief lees 

je hierover. We vernemen graag van jou of onze 

informatie klopt. Dit kan via de website Levendig 

Musselkanaal of de contactpersonen op de laatste 

pagina van deze nieuwsbrief. Of laat een briefje 

achter in de units aan de Anjerstraat.
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Michael Rolfes 
(Rolfes Sports)

" Het geeft een  
wauw-gevoel dat 
ik jongeren kan 
ondersteunen.”

Gebruik van het 
Willem Diemerplein 
Op het Willem Diemerplein ontmoeten mensen 

elkaar. Er zijn activiteiten voor en door jong en oud 

georganiseerd. Ondernemers willen zich graag 

vestigen in het centrum. Het is hier fijn verblijven. Elkaar ontmoeten 
Bewoners komen zelf in actie om (buiten) ontmoetingsplaatsen  

te maken, zoals op het terrein tussen de Begonia- Azalea en 

Geraniumstraat, het LTS-park, in de Anjerstraat en in andere 

buurten van het dorp. Deze plekken liggen er goed verzorgd bij, 

vooral door inzet van de bewoners zelf. Ook is er veel te doen. 

Een mooi voorbeeld voor heel Musselkanaal. Inwoners zetten 

zich met elkaar in voor een mooier dorp. We denken in kansen 

en mogelijkheden. Er is een fysieke en digitale plek waar je elkaar 

ontmoet en kennis deelt.

We weten  
elkaar te vinden
Organisaties in Musselkanaal werken 
samen en weten wat ze aan elkaar 
hebben. Bij vragen weten inwoners waar 
ze terecht kunnen. Er zijn veel activiteiten 
in het dorp en deze sluiten aan bij wat 
Musselknoalsters graag willen.

Bedrijven vestigen zich in het dorp, dat zorgt voor werkgelegenheid. 

Er is ruimte voor nieuwe initiatieven en bestaande bedrijfspanden zijn  

zoveel mogelijk in gebruik. Musselkanaal is in de regio een speler van belang.  

De ondernemersvereniging speelt hier een belangrijke rol in.

Scholen, ondernemers en de gemeente werken samen om jongeren en 

werkzoekenden goede opleidingskansen te bieden. Er zijn veel mogelijkheden 

in het dorp om te sporten en te recreëren. Er zijn wandel- en fietsroutes gekomen 

en er zijn veel buitensportactiviteiten.

Het Spoordok, de jachthaven en de camperplaats, en het kanaal zijn in 2030 een 

ware trekpleister voor (vaar)toeristen en worden vooral in de zomer druk bezocht 

en in de winter kun je er schaatsen.

Economie, toerisme en onderwijs 

Henk Tieben  

(VV Musselkanaal)

“ Vrijwilligers zijn  

de ruggengraat van 

de vereniging.”

Iedereen doet mee! 

In 2030 doen alle Musselknoalsters mee!  

Daar waar het kan zetten we ons samen in 

voor het dorpsleven. We zorgen voor kwetsbare 

inwoners en heten nieuwe inwoners welkom. 

Ouderen doen volop mee en blijven zolang 

als mogelijk in hun eigen huis wonen. Er zijn 

voldoende vrijwilligers die zich inzetten voor  

het verenigingsleven. 


