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Onderwerp 
grenscorrectie bewoners Bosweg te Hoogersmilde 

Geachte heer, mevrouw, 

Van een aantal bewoners van de Bosweg in Hoogersmilde hebben wij een afschrift gekregen van 
het schrijven dat zij op 10 oktober naar de Provinciale Staten van Drenthe hebben gestuurd. In deze 
brief vragen de bewoners aandacht voor het verzoek inzake een gemeentelijke grenscorrectie van 
de Bosweg in Hoogersmilde. Met dit schrijven wil de gemeente Westerveld in het kort reageren op 
deze grenscorrectie en willen wij u informeren over de besluitvorming in dit dossier. 

Een deel van de Bosweg is na de gemeentelijke herindeling van 1998 bij de gemeente Westerveld 
gevoegd. In totaal gaat het om 5 woningen en circa 200 hectare grond. De betreffende bewoners 
ondervinden een aantal praktische problemen bij deze indeling. Daarnaast geeft men aan zich 
bestuurlijk, sociaal en economisch verbonden te voelen bij Hoogersmilde, dat hoort bij de 
gemeente Midden Drenthe. 

De bewoners hebben bij de gemeente Westerveld een verzoek ingediend om de grens te verleggen 
zodat de hierboven genoemde woningen in de toekomst vallen onder de gemeente Midden Drenthe 
in plaats van de Gemeente Westerveld. 

Het college van de gemeente Westerveld heeft besloten om niet in te stemmen met dit verzoek. 
Voornaamste reden hiervoor is het grote grondgebied van circa 200 hectare wat met deze 
grenscorrectie gepaard gaat. Hierdoor mist de gemeente Westerveld structureel inkomsten, 
inkomsten die volgens het college niet opwegen tegen de voordelen die de grenscorrectie aan de 
betreffende bewoners biedt. Tenslotte willen wij opmerken dat wij proberen om, waar mogelijk, de 
praktische problemen op te lossen. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en 
via info@gemeentewesterveld.nl . 
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In verband met de vrijdagsluiting in de even weken adviseren we u op onze website te kijken voor 
de openingstijden. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 

II. 
burgemeester 


