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Wezup draagt steentje bij
aan opknappen oud straatje
Grote kans dat Wezup in de nieuwjaarstoespraak van de
burgemeester wordt genoemd. De wijze waarop het dorp
de oudste straat opknapt, is hoe Coevorden het graag ziet.

Dries de Vries, Pauline Bokhorst en Lars Hoedemaker (vlnr) van de Dorpsvereniging Wezup met waaltjes waarin de naam
van sponsors zijn gegegraveerd. FOTO JAN ANNINGA
GERTON ALBERS
COEVORDEN Het geld is op in Coevor-

den, dus om zonder noodzakelijke
reden een oud straatje te vernieuwen? Dát zit er niet in. Geen nood,
zeggen ze in Wezup: dan nemen we
zelf het voortouw. Het is het schoolvoorbeeld van hoe de gemeente Coevorden haar nieuwe rol ziet: niet de
overheid die het initiatief neemt (en
per definitie de rekening betaalt),
maar betrokkenen zelf.
Het Westeinde is het oudste straat
van Wezup. Nét Orvelte, met al die
karakteristieke boerderijen eromheen. ,,Het visitekaartje van ons

dorp, ware het niet dat de straatklinkers er schots en scheef en deels
weggezakt in liggen. Het blokgooien
mag dan als gemeenschapsspel uit
het dorp zijn verdwenen, de gevolgen zijn nog wel steeds duidelijk te
zien. Vooral aan de kant van café Hegen is de boel verzakt. Doodzonde,
voor zo’n authentiek straatje’’, zegt
Dries de Vries van de Dorpsvereniging Wezup.
Hij maakt zich sterk om het plaveisel op te knappen. Gebroken klinkers moeten worden vervangen en
de boel moet er weer keurig recht in
worden gelegd. ,,De gemeente heeft
onderzocht of het riool onder de

straat aan vervanging toe is, maar
dat is niet het geval. Sterker nog, het
stelsel kan zo nog twintig jaar mee.
Vervanging was een mooie kans geweest om de straat op te knappen,
maar dat zit er dus niet in. De bestrating blijkt bovendien nog aan de minimale eisen te voldoen.’’
Niet dat Coevorden helemaal
niets doet. ,,Hand- en spandiensten.
Het bestek, de begeleiding en het bekostigen van nieuwe waaltjes.’’ De
provincie heeft 13.000 euro toegezegd en de Heidemaatschappij komt
met 1000 euro op de proppen. Alles
bij elkaar opgeteld komen de dorpelingen een heel eind. pagina 22

