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In 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen en Drouwenermond

Luistersessies over windmolens in Drentse Monden
Afgelopen week vonden er drie luistersessies over
de windmolenkwestie in de Drentse Monden plaats.
Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn was erbij
aanwezig. Maandag was de eerste in 2e Exloërmond,
dinsdag volgde Nieuw-Buinen en op woensdag werd
Drouwenermond aangedaan. Mensen uit de desbetreffende dorpen waren welkom, maar ook andere betrokkenen en geïnteresseerden. Een van de redenen
was de motie Tweede Kamer om een zogenaamde
‘time-out’ met betrekking tot het plaatsen van de
windmolens in het gebied in te gelasten.
De luistersessies vonden plaats in De Witte Baron in 2e
Exloërmond, het MFA Noorderbreedte in Nieuw-Buinen
en Kunst- en cultuurpodium De Verrekieker in Drouwenermond. Tijdens alle sessies werd duidelijk dat de rol van de gemeente door de mensen als erg belangrijk wordt gezien. Men
gaf in Drouwenermond aan dat het goed is dat er over de kwestie wordt gesproken en dat burgemeester Seton aanwezig was.
Seton gaf aan dat het goed en belangrijk is dat de maand stilstand is ingezet en dat men zal moeten afwachten wat er gebeurt
en dat de gemeente open staat voor gesprekken zoals die vorige week plaatsvonden. De mensen zien de gemeente als ‘hun
overheid’ en verwachten dan ook veel, want de kreet ‘met Den Haag hebben we niets’ was een aantal keren duidelijk te horen.
De opkomst was niet al te groot, maar daar was ook wel op gerekend. Zowel in 2e Exloërmond, als Drouwenermond was
het aantal bezoekers gering. De reden ligt hem vooral in het feit dat men ‘er goed flauw van is’ en ‘het wel heeft gezien’. De
opkomst in Nieuw-Buinen was redelijk hoog: 45 mensen kwamen op de luistersessie af. Men toonde zich in die plaats heel
kritisch, maar uiteindelijk kwam aan het eind van de discussie naar voren dat de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en
Stadskanaal de handen ineen moeten slaan tegen ‘Den Haag’.
Nog altijd zijn er mensen die overtuigd zijn van het feit dat de windmolens niet geplaatst hoeven te worden en alternatieven
voor het opwekken van groene stroom weten. Edgar Buter van De Verrekieker bijvoorbeeld. ,,Kijk eens naar de universiteiten
in dit land, zoals in Groningen. Daar zijn heel veel mensen met kennis. Daar kan veel meer mee worden gedaan. Bovendien
lagen honderden jaren geleden de oplossingen al klaar. Dan denk ik aan de tijd van Napoleon, Rembrandt, Einstein, etc. Niemand nam Einstein serieus, maar die heeft toch best wat bereikt en zijn ideëen waren goed. Het is te gek voor woorden dat
daar nooit wat mee is gedaan. Dat kan nog steeds.”
Buter en de ander negen aanwezigen boden de initiatieven aan de burgemeester aan die op zijn beurt goed luisterde naar alles
dat werd gezegd. Hij legde vervolgens uit dat de maand ‘stilstand’ een gevolg is van de motie Tweede Kamer die werd aangenomen. Minister Kamp moet na die maand (eind januari) beslissen wat hij zal gaan doen. Als hij het naast zich neerlegt dan
wordt het een Tweede Kamer-kwestie en wordt alles dus weer vervolgd. (Door Week in Week uit / Gerry Grave)

Gezellige drukte tijdens kerstviering
O.B.S. 75 Nieuw-Buinen
Al jaren wordt het Kerstfeest op O.B.S. 75
groots aangepakt. De activiteitencommissie is
er voor het tweede jaar in geslaagd om samen
met lokale ondernemers een kerstmarkt te
organiseren. Deze kerstmarkt was er om de
kerstviering op donderdagavond 22 december
extra sfeer te geven.
Voor de kinderen was er tijdens de kerstviering
in school een buffet met door de ouders zelfgemaakte lekkernijen. Zo werd er gesmuld van
o.a. boerenkooltaart, pizzaballetjes, zalmrolletjes,
knoflooksoep en prachtige toetjes.
De school heeft ook dit jaar weer enorm veel
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steun ontvangen van bewoners uit Nieuw-Buinen,
Buinerveen en omliggende dorpen. De hoge
betrokkenheid van de dorpen bleek ook weer uit de enorme opbrengst van de sponsorloop en de welwillendheid
bij de worsten- en suikerbrodenactie die samen met C.B.S. 59 werd gehouden.
Als dank hiervoor werden alle bewoners uitgenodigd. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. Tijdens de kerstviering werd er getrakteerd op lekkernijen, zoals oliebollen en snert. ’t Veenkaor uit Buinerveen zorgde voor
gezellige livemuziek. De avond werd afgesloten met een optreden van dit mannenkoor, gezamenlijk met alle
kinderen van de school.
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