
Drenthe Dichtbij ook digitaal ontvangen? 
Meldt u zich dan aan via www.drenthe-dichtbij.nl
Reageren: communicatie@drenthe.nl 
Provincie Drenthe, Westerbrink 1, Assen
Telefoon: (0592) 36 55 55

Informatiepagina over producten, taken en diensten van uw provincie. Verschijnt 9 x per jaar
dichtbijDrenthe

U kunt de vergaderingen live 
volgen en/of terugzien op 
www.drentsparlement.nl

U bent van harte welkom om de vergaderingen 
bij te wonen. Op www.drentsparlement.nl vindt 
u de vergaderdata, agenda’s, stukken en meer 
informatie over burgerinitiatief en spreekrecht.

Vergaderingen

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie van 
de provincie Drenthe is op 
dinsdag 11 januari van 16:30 
tot 18:30 uur. U bent van harte 
welkom. Jacques Tichelaar geeft 
zijn nieuwjaarstoespraak om 
17.15 uur. Daarnaast kunt u 
kennismaken met innovatieve 
bedrijven en initiatieven rond 
het thema Energiek Drenthe.
In de kerstvakantie is het 
provincie huis gewoon geopend. 
Op vrijdag 30 december zijn we 
telefonisch bereikbaar tot 12 u.

Expositie ‘De wolf in Drenthe’
Vanaf woensdag 21 december is 
in het Duurzaamheidscentrum 
in Assen een bijzondere 
expositie te zien: ‘De wolf in 
Drenthe’. Met in de hoofdrol 
de ‘Wanderwolf’ die hier in 
2015 rondliep en de wolf van 
Luttelgeest. Rond de expositie 
is een uitgebreid activiteiten-
programma voor jong en oud. 
Kijk voor meer info op: www.
duurzaamheidscentrumassen.
nl 

‘Sport jij ook’ -  
Het project ‘Sport jij ook’ van 
het Jeugdsport fonds Drenthe 
uit Hoogeveen wordt in 2017 
over heel Drenthe uitgerold. 
Dankzij een extra bijdrage van 
de provincie en het rijk komt 
er 200.000 euro  beschikbaar 
waarmee ruim 1.500 kinderen 
uit gezinnen waar het fi nancieel 
moeilijk is aan sportactiviteiten 
in Drenthe kunnen meedoen. 
Het Jeugdsport fonds Drenthe 
zet zich in om voor gelijke 
kansen van alle kinderen in 
Drenthe.

Gast van de Staten
Heeft een Statenlid invloed op het busvervoer? 
Of op de ontvangst van snel internet buiten de 
stad? En wat kan het Drents parlement doen om 
de Drentse arbeidsmarkt te stimuleren? 
Als Gast van de Staten ziet u hoe dit soort 
vragen worden behandeld. Bent u op woensdag 
1 februari onze gast? Twee Statenleden heten u 
van harte welkom. www.drentsparlement.nl  

Woensdag  11 januari  2017: 13.00 uur
COMMISSIE OMGEVINGSBELEID
Over o.a.:
• Behoud weide- en akkervogels in Drenthe

Woensdag 18 januari  2016: 13.00 uur
COMMISSIE FINANCIEN, CULTUUR, BESTUUR EN 
ECONOMIE
Over o.a.:
• Rapport Noordelijke Rekenkamer: ‘Op eigen 

benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen 
voor maatschappelijke instellingen provincie 
Drenthe’

Woensdag 1 februari  2017: 13.00 uur
PROVINCIALE STATEN

Op woensdag 28 december organiseert het 
Gevangenismuseum opnieuw de Landlopersdag, 
hét leukste dagje uit voor de hele familie tussen 
Kerst en Oud en Nieuw. Alles staat deze dag 
in het teken van de oorspronkelijke bewoners 
van het armengesticht: Landlopers hangen 
rond, bedelaars vragen een aalmoes en wezen/
kinderen rennen en spelen overal tussendoor. 
U kunt genieten van theater- en muziekvoor-
stellingen, straatartiesten, oude kinderspelen en 
nog veel meer. 
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Drentse Parels

Volg ons op: 
� @provdrenthe 
� facebook.com/provinciedrenthe
� www.linkedin.com/company/provincie-drenthe

   kort

Drents parlement

De provincie Drenthe doet er alles aan om ervoor 
te zorgen dat u veilig de weg op kunt. In de 
winter betekent dat: gladheidsbestrijding. 

Zo erg als afgelopen januari zal het niet zo snel 
worden, hopen we. Maar toch, we zitten nu 
wel in het seizoen van de gladde wegen. Bij 
dreigende gladheid vertrekken de strooiwagens 
vanuit de drie provinciale steunpunten om de 
Drentse routes vrij van sneeuw en ijs te houden. 

Bij preventief strooien kunnen alle wegen en 
fi etspaden binnen drie uur en een kwartier 
gestrooid zijn. Dat kan door goed te plannen en 
dankzij de acht meetstations die continu het weer 
en de staat van de wegen in de gaten houden. 
Als er gestrooid gaat worden, dan sturen we 
altijd een bericht via ons provinciale twitterac-
count @ProvDrenthe. Meer weten over strooien 
of tips lezen over veilig rijden in de winter? 
Ga dan naar www.drenthe.nl/gladheid .

Download de app Drenthe Dichtbij in de Apple Store.

De Hondsrug mag zich in Nederland sinds 2013 
het enige UNESCO Global Geopark noemen. In 
2017 wordt getoetst of het gebied deze titel ook 
de komende vier jaar mag dragen. Daar is de inzet 
uiteraard op gericht.

Het Hondsruggebied is uniek door z’n ijstijdaf-
zettingen, ruggen en dalen. De prehistorische 
mens liet er vele schatten na. In een medio 
november verschenen masterplan over de toekom-
stige ontwikkeling worden de aardkundige en 
landschappelijke kwaliteiten van het Geopark 
ingezet ten behoeve van de vrijetijdseconomie, 
door het gebied meer ‘beleefbaar’ te maken. 

Over de Hondsrug loopt ook de N34. Bij Exloo 
wordt de weg momenteel verlegd voor de bouw 
van een ongelijkvloerse kruising met een viaduct. 
Bij de graafwerkzaamheden hiervoor werden 
zand- en leemlagen herkenbaar uit maar liefst drie 
ijstijden, die respectievelijk zo’n 12.000,150.000 
en 420.000 jaar geleden eindigden. Het is heel 
bijzonder dat deze afzettingen in één keer zijn 
blootgelegd. Zie ook:  www.hunebednieuwscafe.nl 
en www.geoparkdehondsrug.nl 

Winter op de weg

De 
Hondsrug 
onthult 
zijn 
geheimen

Ik wens iedereen in 

Drenthe een ondernemend en 

gezond 2017 toe, waarin we investeren 

in de samenleving en in elkaar.

Namens het bestuur van Drenthe,

Jacques Tichelaar, 

commissaris van de Koning


