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Bijzondere Ledenvergadering van 7 september gaat niet door.
We hebben u op de hoogte gehouden van het voorgenomen besluit van de Gemeente Assen om
het beheer van het Asserbos over te dragen aan de Stichting Het Drentse Landschap. In verband
met de timing van het verzoek, kort voor de gemeenteraadsvergadering, en het vertrouwen dat
wij hebben in Het Drentse Landschap, heeft het bestuur ingestemd met het plan.
Inmiddels is de overeenkomst tussen de Gemeente Assen en Het Drentse Landschap op losse
schroeven komen te staan doordat het Drents Particulier Grondbezit (DPG) bezwaar maakte
tegen de gevolgde procedure.
De Gemeente Assen maakt nu pas op de plaats met de overdracht van 450
hectare bos en natuur – waarvan het Asserbos deel uit maakt - aan Het Drentse
Landschap. Het College heeft het huidige raadsvoorstel ingetrokken en wil nu
eerst een marktconsultatie houden om er zeker van te zijn dat alle
geïnteresseerde partijen kunnen reageren. Daarna zal het College van B&W met
een nieuw voorstel komen.
Het zomerreces heeft er tussen gezeten, maar op dit ogenblik wordt er gewerkt aan zo'n nieuw
voorstel dat naar verwachting eind oktober/november zal worden ingediend bij de
Gemeenteraad. Het nieuwe voorstel wordt door juristen voorbereid en wij zullen pas nadat het
voorstel de Gemeenteraad gepasseerd heeft in het vervolgtraject betrokken worden. Er zijn
drie mogelijke uitkomsten: het Asserbos gaat over in handen van Het Drentse Landschap, het
blijft bij de Gemeente, of het Asserbos gaat naar een derde, particuliere partij.

De uitkomst is pas duidelijk na behandeling in de
Gemeenteraad en na een eventuele aanbesteding.
Op dit moment is er geen aanleiding om een
Bijzondere Ledenvergadering bijeen te roepen. Het
punt zal aan de orde komen in de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op 26 oktober a.s.. Op
welke manier dat zal zijn is afhankelijk van de stand
van zaken van dat moment.
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Op zoek naar de vleermuis
Onder leiding van Jasper Schut en Matthijs Smaal wordt er op
zaterdagavond 10 september een vleermuizen excursie gehouden.
Met een batdetector gaan we op zoek naar vleermuizen. Daarbij
kunnen we diverse soorten aantreffen. De soorten die we kunnen
verwachten zijn de Laatvlieger, de Gewone en Ruige Dwergvleermuis
en de Watervleermuis. Onderweg vertellen Jasper en Matthijs van
alles over de vleermuissoorten en hun leefwijze. En natuurlijk hopen
we de Bosuil ook te horen.

LOCATIE

op zaterdagavond 10 september om 20.00 uur
Bij de ingang van het Duurzaamheidscentrum (D.C.A.) , Bosrand , Assen

Wat u mee moet nemen: goede wandelschoenen en een zaklamp. Er zijn
meerdere batdetectors aanwezig.

___________________________

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Op 26 oktober vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. U ontvangt
daarvoor nog een uitnodiging met een agenda.

Bestuurswisselingen
Jasper Schut en Matthijs Smaal treden bij de aanstaande Algemene
Ledenvergadering af als secretaris (het was in dit geval een duobaan), maar
blijven in het bestuur als lid. Irma Wijbenga stelt zich kandidaat als secretaris
en blijft daarnaast de PR doen.
Marius Ipenburg is afgetreden als penningmeester. Hij heeft die functie sinds
2005 vervuld. Theo de Grijs heeft hem inmiddels opgevolgd.
Theo ondersteunt bovendien het secretariaat en maakt de Nieuwsbrieven op.

Kascommissie
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal Peter Kaasjager vervangen moeten worden door
een ander lid. Wilt u zich hiervoor kandidaat stellen dan horen wij dat graag.De commissie
bestaat uit twee leden.

Lezing
Na de Algemene ledenvergadering zal Aldrik Pot u veel over de Das vertellen.
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