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Activiteiten van PB in Blokzijl
Blokzijl Vitaal
Vitaal Blokzijl staat inmiddels onder leiding van
Hans van der Blom (voorzitter van Plaatselijk Belang). Hij heeft het stokje overgenomen van tijdelijk
voorzitter Alex Jan de Jong. De eerste serie aanvragen voor ondersteuning is toegekend aan mooie
initiatieven, zoals het geven van muziekles op de
beide basisscholen.

Parkeerplaatsen De Ploats
In overleg met de verkeerscommissie zijn de
parkeerplaatsen bij de inrit van de Ploats nu
aangegeven. Aan de linkerzijde van de straat
mag niet worden geparkeerd omdat in geval
van nood de hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen) erbij moeten kunnen worden.

Website Blokzijl

Openbaar Vervoer

Woonbehoefte woonvisie

Bushalte

Er is een rapport verschenen over het onderzoek
naar de woonbehoefte in de kernen van Steenwijkerland. Volgens dit rapport heeft Blokzijl geen
uitbreiding van woningen nodig omdat er geen
vraag naar zou zijn. PB bestrijdt dit en probeert de
gemeente en Woningstichting te bewegen om die
visie bij te stellen.

De bushalte en omgeving is sterk verbeterd en
bijna klaar. Groter verhard gedeelte, voldoende
fietsenrekken en de waterafvoer is beter geregeld. Alleen de verlichting is nog niet aangepast.
Plaatselijk Belang houdt de vinger aan de pols.

Stortplaats chemisch toilet
Een nieuwe stortplaats voor afval chemische
toiletten is inmiddels in de haven gerealiseerd.

Rotonde ingang Blokzijl
De rotonde bij de ingang van Blokzijl is niet bepaald
een fraaie entree naar ons mooie stadje. Plaatselijk
Belang is in gesprek gegaan met de Provincie en
inmiddels ook met de gemeente. Dit proces is nog
niet afgerond, maar het ligt in de bedoeling de
bevolking van Blokzijl te laten nadenken over een
‘Blokzijlse’ invulling van de rotonde. Daartoe wordt
een prijsvraag uitgeschreven en binnenkort gepubliceerd in ‘Nieuwtjes onder de Toren’.

Webcam
Er was een webcam gericht op de haven, maar
deze is inmiddels verwijderd. Er zijn besprekingen gaande voor het plaatsen van een nieuwe
camera bij de Sas.

24 juni – Muziekfestival Blokzijl
met optredens van o.a. Frans Bauer en
Glennis Grace.
2 juli – Preuvenement Blokzijl
kaarten kosten 25,- per stuk.
Verkrijgbaar bij deelnemende restaurants.
Deze informatie is onder voorbehoud van het juist
aanleveren van gegevens. Kijk voor meer informatie
over de evenementen op de website van de organisator
of op www.blokzijl.nl.

Nieuwtjes Toren
Bij de redactie komen steeds vaker tips en
onderwerpen binnen voor Nieuwtjes onder de
Toren. Daar zijn we erg blij mee! Ook uw bijdrage is welkom! Over activiteiten, evenementen, bijeenkomsten, etc. willen we graag op de
hoogte worden gehouden, zodat we het mee
kunnen nemen in één van de nieuwsbrieven
of op de website www.blokzijl.nl. De deadline
is steeds minimaal vier tot zes weken voor de
datum van de betreffende activiteit. Mail uw informatie naar fredpostma@planet.nl

Mattenschippersrace 2017
De

Blokzijl Vitaal

15 t/m 18 juni – Feestvierdaagse
Meer informatie op
www.stichtingstadblokzijl.nl

onder de

Het openbaar vervoer van en naar Blokzijl gaat nog
meer gekort worden. Vanaf een nog nader bekend
te maken datum zal er tussen 10 en 16 uur geen
bus meer rijden. Plaatselijk Belang probeert via
onder meer ROCOV (regionaal overleg met provincie, gemeenten, belangenverenigingen als ROVER
en vertegenwoordigers van PB’s) het openbaar
vervoer te behouden of te verbeteren.

De website www.blokzijl.nl is, na enige tijd
uit de lucht te zijn geweest, weer terug. Er is
een functionele eerste opzet gemaakt die later
zal worden uitgebreid. U vindt er nieuws, de
agenda van aanstaande evenementen en ook
‘Nieuwtjes onder de Toren’. Het is belangrijk dat
organisatoren zélf hun informatie en beeldmateriaal zowel bij de site als bij Nieuwtjes onder
de Toren aanmelden!

Evenementenkalender

traditionele

Mattenschippersrace

vond 29 april jongstleden voor de 20e
keer plaats. Het evenement leverde weer

Op 12 juni vindt de volgende vergadering van
Blokzijl Vitaal plaats. Tijdens de avond die om
20.00 uur begint in de Ploats worden de projecten
be-kend gemaakt die een ondersteuningsbijdrage
uit Vitaal tegemoet kunnen zien.

prachtige plaatjes op in de Kolk van Blokzijl, maar ook daarbuiten. Winnaar van
deze jubileumeditie werd De Verwisseling.

Prijsvraag en winnaar prijsvraag
De familie Van de Berg is de winnaar geworden van de prijsvraag
van de maand mei. De foto is gemaakt op het Oude Verlaat 15. Felicitaties en twee kaarten voor het Muziekfestival komen de kant op
van de prijswinnaars. De nieuwe prijsvraag gaat over de beroemde
filmgeschiedenis van Blokzijl. Bert Haanstra, de grote Nederlandse
cineast, maakte niet alleen Fanfare in Giethoorn, maar ook een
s,
Bij afwezigheid van de prijswinnare
in
prijs
zeer bekende film in Blokzijl. Weet u het antwoord? Stuur dan een
de
&Co
Mieke
neemt Mieke van B&B
Klaas
ontvangst uit handen van voorzitter
mailtje met naam en telefoonnummer naar fredpostma@planet.nl.
jl.
Steenbeek van Stichting Events Blokzi
De hoofdprijs is deze keer een overnachting in B&B Mieke&Co in
de Kerkstraat, inclusief ontbijt voor twee personen. Leuk om aan familie of vrienden cadeau te
doen! Oplossingen moeten voor uiterlijk 11 juni binnen zijn.

Redactie

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijk Belang
Blokzijl, verzorgd door de werkgroep Communicatie &
Marketing. De redactie van Nieuwtjes onder de Toren
bestaat uit Ludwig Lassche, Karin Klomp, Fred Postma
en Bert van der Stelt. Heeft u een tip voor een onderwerp in de nieuwsbrief of een activiteit voor op de
agenda, mail die dan naar fredpostma@planet.nl
Belletje mag ook: 06-57778378
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De nieuwsbrieven zijn terug te
Plaatselijk
lezen op de website www.blokzijl.nl
Belang
Blokzijl

