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Commissie Dorpsbelangen Eext (1) 
Secr. D. Martens-Smit, Stationsstraat 48 Eext – dorpsbelangen@eextinfo.nl  

 

Verkeersmaatregel 

Nabij de kruising Naweg / Heiakkers te Eext worden van 22 tot en met 29 

november 2021 werkzaamheden uitgevoerd. Het betreft een versmalling met 

verkeersdrempel. De weg blijft toegankelijk, behalve bij het asfalteren van de 

straat: dan zal de gemeente zorgen dat een omleidingsroute wordt ingezet. 

Deze route zal tijdig bekend worden gemaakt in de Schakel. 

 

 

Commissie Dorpsbelangen Eext (2) 
Secr. D. Martens-Smit, Stationsstraat 48 Eext – dorpsbelangen@eextinfo.nl  

 

Namens provincie Drenthe mogen wij jullie informeren over de status van de 

m.e.r.-procedure en de samengestelde focusgroepen. Gezinus Martens en 

Niels Nijstad wonen namens Commissie Dorpsbelangen Eext deze 

bijeenkomsten bij.  

 

 

Vervolgproces aanpak N34 Emmen – De Punt en verkeersplein Gieten 

 

De Provincie Drenthe werkt aan een veilige en goed bereikbare N34. In 

september en oktober zijn er daarom gesprekken gevoerd met verschillende 

groepen belanghebbenden. Deze groepen, zogenaamde focusgroepen, bestaan 

uit vertegenwoordigers van bedrijven, ondernemersverenigingen en 

dorpsbelangen uit de omgeving van de N34. Tijdens de gesprekken is er 

gesproken over verschillende alternatieven voor de N34.  

 

Voordat ingegaan wordt op het vervolgproces eerst een korte terugblik om 

meer informatie te geven over het project, de alternatieven en de m.e.r. 

(milieueffectrapportage). 

 

Zestien alternatieven voor de aanpak van de N34 

In december 2020 zijn er zestien alternatieven vastgesteld voor de aanpak 

van de N34. Deze alternatieven gaan van helemaal niets doen tot een gehele 

verdubbeling. De alternatieven zijn benoemd in de Nota Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) en vastgesteld door de Provinciale Staten van de 
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Provincie Drenthe. Samen wordt er momenteel toegewerkt naar één 

voorkeursalternatief. 

 

Mogelijke gevolgen voor het milieu 

De aanpak van de N34 en de reconstructie van het verkeersplein Gieten 

kunnen gevolgen hebben voor het milieu in omliggende Natura 2000-

gebieden. Daarom is de aanpak m.e.r.-plichtig. Een m.e.r-onderzoek is 

wettelijk verplicht voor projecten met een bepaalde omvang of impact en is 

input voor het uiteindelijk te nemen besluit.  

 

Wat is een m.e.r.? 

Een m.e.r. (milieueffectrapportage) is een onafhankelijk onderzoek naar de 

effecten van ruimtelijke plannen op de (leef)omgeving. Een m.e.r.-onderzoek 

wordt uitgevoerd in de voorbereiding op een project en is van belang om een 

goed besluit te kunnen nemen. Zo krijgt het milieu een volwaardige plaats in 

de besluitvorming. Het m.e.r.-onderzoek geeft een objectief beeld over de 

aspecten: natuur, verkeer, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, 

verkeersveiligheid, bodem (opbouw, grondwater en vervuiling), landschap, 

cultuurhistorie, archeologie en aardkundige waarden.  

 

Hoe ziet de m.e.r.-aanpak voor de N34 eruit? 

Het opstellen van de kenmerken voor de m.e.r. kan de Provincie Drenthe niet 

alleen. Voor de N34 worden namelijk de effecten op het milieu en de 

omgeving van alle zestien alternatieven in beeld gebracht. Dit gebeurt op 

basis van onderzoeken en beschikbaar kaartmateriaal. Denk daarbij aan de 

ligging van oude bebouwing ten opzichte van de weg, de opbouw van de 

bodem en de impact van geluid op de omgeving. Het bedrijf Arcadis brengt 

al deze kenmerken in beeld voor de provincie. 

 

Hoe nu verder? 

De verschillende kenmerken die komen uit het m.e.r.-onderzoek worden 

getoetst bij de omgeving. In eerste instantie via de groepen waarmee in 

september en oktober ook gesprekken gevoerd zijn. Daarna ook bij iedereen 

uit de omgeving. Hiervoor worden er begin 2022 inloop bijeenkomsten 

georganiseerd. 

 

Invulling en de rol van focusgroepen 

In de vorige fase van het project heeft de provincie ervaring opgedaan met 

het in gesprek gaan met belanghebbenden over de N34. Daarom zijn er ook 

in deze fase groepen belanghebbenden samengebracht om mee in gesprek te  
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gaan. Dit zijn de groepen waarmee in september en oktober al gesprekken 

zijn gevoerd. Deze groepen worden focusgroepen genoemd en vervullen een 

belangrijke rol. Ze zijn namelijk het voorportaal van de inloop bijeenkomten 

begin 2022. Leden van de focusgroepen hebben kennis van het gebied en 

leveren waardevolle informatie. Samen brengen we zo belangrijke 

kenmerken en belangen in beeld. De focusgroep heeft geen 

beslissingsbevoegdheid. Uiteindelijk is de keuze die gemaakt wordt een 

politiek keuze. De inbreng van focusgroepen is natuurlijk wel van belang om 

een goed advies aan de politiek te kunnen geven.  

 

Er zijn drie focusgroepen samengesteld: 

 Schipborg, Zuidlaren en het (noordelijke) gebied tot aan de De Punt 

(A28) 

 Annen, Anloo, Eext, Gieten en Gasselte 

 Drouwen, Borger, Ees, Exloo, Odoorn en Klijndijk 

 

Gesprekken met de focusgroepen 

De opkomst, sfeer en vertegenwoordiging tijdens de gesprekken die gevoerd 

zijn in september en oktober was goed. De kennis van de groepsleden over 

het gebied levert daarmee waardevolle informatie en inzicht in de 

verschillende belangen op. De uitkomsten van deze gesprekken worden 

meegenomen in eerste schetsen van de ontwerpen voor een deel van de N34. 

 

Inloop bijeenkomsten 

De verschillende kenmerken en bevindingen die gedaan zijn worden 

voorgelegd tijdens de inloop bijeenkomsten die begin 2022 georganiseerd 

worden. Tjdens deze bijeenkomsten wordt er gekeken of het beeld dat 

ontstaan is ook volledig is.  

 

Er is nog niets besloten 

Alle zestien alternatieven voor de aanpak van de N34 liggen nog open. Begin 

2022, na de eerste inloop bijeenkomsten, komt de Provincie Drenthe weer 

terug bij de omgeving met de uitkomsten van het m.e.r.-onderzoek. Zo werkt 

de Provincie Drenthe samen met belanghebbenden en betrokkenen uit de 

omgeving van de N34 aan één voorkeursalternatief voor de aanpak van de 

N34. Het is uiteindelijk aan de provincie om een besluit te nemen over de 

voorliggende alternatieven.  
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De strijd tegen voedselverspilling  

 

25% korting op bepaalde producten 

Producten die hun houdbaarheidsdatum bereikt 

hebben, krijgen op die betreffende dag een sticker 

en zijn dan te koop met 25% korting.  

Dat is in Onze winkel een normale gang van 

zaken, maar we willen dat toch nog een keer 

onder de aandacht brengen. 

 

Het doel hiervan is om voedselverspilling tegen te gaan. Dat 

is hard nodig, want in de Nederlandse supermarktbranche 

wordt zo’n 180.000 ton voedsel per jaar weggegooid – en 

daarmee gaan ook de energie en vele grondstoffen verloren 

die zijn gebruikt voor de productie. 

 

Een rijpere banaan, een brood van de vorige dag of vlees dat 

tegen z’n houdbaarheidsdatum aan zit, zouden we normaal 

gesproken niet meer verkopen. Maar lang niet iedereen weet bijvoorbeeld dat 

je vlees op de “ten minste houdbaar datum” nog kan invriezen.  

 

Dus bieden we producten met een “ten minste houdbaar datum”, op die 

betrokken datum, met een korting van 25% aan.  

Dat kan ver gaan, want die prijs geldt voor zowel een pak afbakbroodjes als 

een pak zalmfilet. Het mes snijdt aan twee kanten: klanten kunnen voor een 

mooie prijs kwalitatief goede producten kopen en wij hoeven minder weg te 

gooien. 

U kunt, ook gezien de prijsstijging van onze levensonderhoud (gas, elektra, 

inflatie, kleding, enz.), hiermee uw voordeel doen. 

 

 

Mini-kerstmarkt Onze winkel  

 

Op vrijdag 18 december van 17.00- 20.00 uur en 

zaterdag 19 december van 11.00- 17.00 uur organiseren 

we voor Onze winkel een mini-kerstmarkt.  

Na alle Covid-beperkingen willen we weer een 

evenement(je) organiseren. Maar met alle onzekerheden van dien durven wij 
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het niet aan een grote kerstmarkt te organiseren. Vandaar een mini-kerst-

markt.  

 

Buiten staan de kramen met de standaard kerstproducten: zoals kramen met 

glühwein en braadworst en natuurlijk ook kramen met typische kerstinkopen. 

Binnen hebben wij beide dagen een wijn- en bierproeverij.  

Wie wil meedoen of wil helpen? De komende tijd zullen we u nader en 

gedetailleerder informeren.  

Aanmelden kan via info@onzewinkeleext.nl  

 

Wie maakt de lekkerste mosterdsoep van Eext? 

In de feestmaand december geeft Onze winkel weer een 

digitaal kerstnummer uit. In dit nummer willen we 

kerstrecepten van o.a. mosterdsoep plaatsen. Heb je een 

recept van mosterdsoep, stuur deze dan op naar 

info@onzewinkeleext.nl  
 

Het recept zal zeker geplaatst worden. Een deskundige jury zal de 3 lekkerste 

recepten uitzoeken. Deze worden dan in Onze winkel gemaakt en kunnen 

tijdens de mini-kerstmarkt geproefd en beoordeeld worden.  

Onze klanten bepalen dan de lekkerste mosterdsoep!  

 

Er zijn veel recepten: snelle recepten, goed ingekookte bouillon recepten, met 

metworst, met ui en / of knoflook, met spekjes, met mosselen, met 

kookroom, zonder kookroom, met slagroom, of vegetarisch met walnoten, 

etc. etc.  

 

 

 

Stichting begraafplaats Eext e.o. 
 

Geachte vrijwilligers,  

 

Op vrijdagmorgen, 12 november, gaan we voor de laatste keer dit jaar 

nogmaals het onkruid te lijf op de begraafplaats, met de schoffel. 

We starten om half negen. 

 

We rekenen nog een keer op jullie. 

 

 

mailto:info@onzewinkeleext.nl
mailto:info@onzewinkeleext.nl
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(persbericht) 

 

Glibber mee langs de Drentsche Aa 
 

Op zondag 14 november 2021 organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een 

excursie langs unieke plekjes bij de Drentsche Aa. 

 

De Nationaal Park gidsen vertellen over de flora en fauna. (Misschien komen 

we sporen van bevers tegen!) Ook gaan de gidsen in op de geologie van het 

Drentsche Aa gebied en de ijstijden die hier een belangrijke invloed op 

hebben gehad en laten ze zien welke invloed de mens heeft gehad  op het 

huidige landschap. 

 

Om 13.30  uur start de tocht vanaf NP Parkeerplaats Molensteeg aan de 

Molensteeg, 9484 TE in Oudemolen 

Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden 

worden niet toegelaten tijdens deze wandeling. 

 

Er zijn aan deze excursie geen kosten verbonden. Na afloop van de excursie 

vragen we om een vrijwillige bijdrage voor het gebiedsfonds Drentsche Aa. 
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(persbericht) 

 

Kansen liggen voor het grijpen op de arbeidsmarkt Drenthe 

 

In heel Nederland zijn er kansen op de arbeidsmarkt. Ook in de 

arbeidsmarktregio Drenthe zijn er kansen en is er sprake van krapte op de 

regionale arbeidsmarkt. Landelijk is er een record aantal vacatures in Drenthe 

groeide het aantal vacatures naar 3.300 halverwege 2021. Dit komt omdat de 

economie na de coronacrisis weer aantrekt en werkgevers op zoek gaan naar 

personeel. Voor werkzoekenden betekent dit dat er kansen zijn om  aan het 

werk te komen of een nieuwe baan te vinden. Dit blijkt uit Regio in Beeld 

Drenthe die UWV vandaag uitbrengt.   

 

In Drenthe is er momenteel sprake van een krappe arbeidsmarkt. Na een 

voorzichtig herstel in het eerste kwartaal van het jaar, trok de arbeidsmarkt in 

het tweede kwartaal van 2021 verder aan. Een verdere daling van het aantal 

werkzoekenden en de stijging van het aantal vacatures zorgden ervoor dat de 

spanning op de arbeidsmarkt van april tot en met juni van dit jaar sterk opliep 

in Drenthe. Het aantal openstaande vacatures steeg ten opzichte van een jaar 

geleden met 1.300 (+67%) en in een groot gedeelte van de beroepsgroepen is 

er sprake van personeelstekorten. 

 

Kansen 

De krapte in de arbeidsmarktregio Drenthe zit op dit moment in een groot 

deel van de sectoren en beroepsgroepen. Vooral in techniek, ICT, 

dienstverlening en zorg & welzijn is het voor werkgevers erg lastig om 

personeel te vinden. Hierdoor zijn beroepen in deze sectoren, zoals 

elektriciens, monteurs, systeemontwikkelaars, medewerkers fastservice, 

verzorgenden en verpleegkundigen erg kansrijk  voor werkzoekenden en 

mensen die een nieuwe stap willen maken. 

  

Ontwikkeling WW 

Doordat meer mensen werk vinden op de krappe arbeidsmarkt, neemt  

het aantal WW-uitkeringen de laatste periode af. In de arbeidsmarktregio 

Drenthe waren er aan het begin van 2021 ruim 4.800 lopende WW-

uitkeringen en eind september 2021 waren er ruim 3.200 lopende 

uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen nam in de loop van 2021 daarmee  

af met ruim 33%. 
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De verwachting is dat het aantal WW-uitkeringen aan het eind van het jaar 

weer wat gaat toenemen. Dit is het gevolg van het wegvallen van de 

steunmaatregelen en seizoenswerkloosheid. 

 

Mismatch 

De stijging van het aantal vacatures van de laatste perioden heeft ervoor 

gezorgd dat er een record aantal vacatures beschikbaar is. Er zijn landelijk 

zelfs meer vacatures dan werklozen op dit moment. Anderzijds typeert CBS 

ruim 1 miljoen mensen binnen de beroepsbevolking als ‘onbenut 

arbeidspotentieel’. Een groot deel van deze mensen staat niet geregistreerd 

bij UWV en krijgt geen uitkering van UWV of de gemeente. Deze groep 

ontvangt dan ook geen dienstverlening van UWV waardoor we deze mensen 

niet kunnen begeleiden bij het vinden van werk.   

UWV wil samen met werkgevers, vakbonden en gemeenten in kaart brengen 

welke kwaliteiten en behoeften deze groep mensen heeft. Op basis van die 

informatie kunnen wij samen met onze partners deze groep gaan begeleiden 

in het vinden van werk. 

 

Regionale Mobiliteitsteams 

De eerste stap in het samen met onze partners helpen van werkzoekenden is 

het afgelopen jaar gezet met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). 

Iedereen die zijn of haar baan is kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken kan zich 

melden bij het RMT in de regio. In het RMT werken verschillende partners, 

waaronder UWV, samen om mensen weer aan het werk te helpen of om een 

stap te maken naar een nieuwe baan. Voor het eerst is het met de Regionale 

Mobiliteitsteams mogelijk om onafhankelijk van de (uitkerings)achtergrond 

van de burger of werkgever passende dienstverlening in te zetten. Iemand die 

dienstverlening van UWV ontvangt, kan ook dienstverlening van een 

gemeente krijgen en iemand die werkloos dreigt te worden kan ondersteuning 

of training krijgen van bijvoorbeeld UWV. 

  



 - 11 - 

 

VV Eext 
 
Programma zondag 14 november 

Zuidlaarderveen 2 – Eext 3   aanvang 12.00 uur 

vertrek   10.45 uur 

  

Programma zaterdag 20 november 

St ACV/ Achilles 1894 Vr4 - Eext Vr1       aanvang 12.00 uur 

  

Programma zondag 21 november 

Eext 2 – Tynaarlo 3            aanvang 10.00 uur 

Smilde ’94 2 – Eext 3           aanvang 10.00 uur 

vertrek   08.45 uur 

Eext 1 – Pekelder Boys 1           aanvang 14.00 uur 

  

Als de coronamaatregelen het toestaan, gaan we op woensdag 24 november 

weer kaarten; 20.00 uur in de kantine. 

      

 

 

 

 

VV Eext, afdeling Jeugd 
         

Programma zaterdag 13 november 

Wildervank JO10-2J/M - ST Gieten/ Eext JO10-1  aanvang 10.15 uur  

ST Gieten/ Eext JO12-2  - Fit Boys JO12-2    aanvang 10.30 uur 
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