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Jaarverslag Dorpsbelangen 2013 

Voor u ligt het jaarverslag van Dorpsbelangen 2013. In het kort geven we weer waar we ons zoal mee 

bezig hebben gehouden in 2013. 

 

 
In 2013 zijn er twee nieuwe leden 
bijgekomen. Twee leden hebben 
opgezegd i.v.m. verhuizing. 
 
Daarmee staat er eind 2013 op 76 
adressen een lidmaatschap 
geregistreerd; waarvan 20 in ’t Waar. 
De dorpen tellen 2231 woningen. 
 

Bestuursleden 
In 2013 zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen: Natasja Dijkshoorn (lid) en Marjan Jutting 
(secretaris). Het bestuur bestaat uit negen leden. 
 
Overleggen 
Dorpsbelangen heeft in 2013 zes keer vergaderd, met vertegenwoordigers van de gemeente, St. 
Welzijn, Acantus en de politie. 
 
Onderwerpen op de agenda 
In 2013 zijn 56 stukken binnenkomen waarover we ons hebben gebogen, variërend van verslagen, 
uitnodigingen, (visie)nota’s van de gemeente, zoals de nieuwe modelverordening Drank- en Horeca 
en de nota Meer regie bij dorpen en wijken. 
Drie brieven hebben we verzonden met daarin ons standpunt:  
 

Onderwerp Strekking – resultaat 

Rapport ‘Grenzeloos 
Gunnen’ inzake 
herindeling 

Met deze brief willen wij aangeven dat handhaving van de indeling van de 
dorpen Nieuw Scheemda en ’t Waar bij de gemeente Oldambt onze 
voorkeur heeft. Dit betekent dat wij geen voorstander zijn van een 
eventuele grenscorrectie, maar dat wij onderdeel wensen te blijven van 
de gemeente Oldambt al dan niet samengevoegd met één of meerdere 
andere gemeenten. 
 Het traject herindeling loopt nog. 

Accommodatienota 
Gemeente Oldambt, 
d.d. 18 januari 2013 

In deze nota staat een aantal onjuistheden. Verder wordt Nieuw 
Scheemda – ’t Waar benoemd als buurtschap, terwijl elders in de nota 
een buurtschap bestempeld wordt als een dorp met zeer beperkte of 
geen voorzieningen. Met deze classificatie zijn we het dan ook niet eens. 
De onjuistheden worden aangepast. Echter de term buurtschap blijft 
ongewijzigd.  

Concept Beheervisie 
Openbare Ruimte, 
begeleidende brief d.d. 
18 juli 2013 

Wij vragen aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte, in het 
bijzonder het groenonderhoud en de aanpak van de verpaupering. 
Deze punten komen terug in een overleg met wethouder Ricky van den 
Aker (zie verder op). 

 
 
 

 
1 Bron ‘Foto’ Nieuw Scheemda – ’t Waar, gemeente Oldambt 
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Dorpsbelangen heeft ingesproken op twee raadsvergaderingen: over de accommodatienota en de 
paracommerciële horeca. Helaas zonder het beoogde resultaat: Nieuw Scheemda - ’t Waar blijft een 
buurtschap (in de Accommodatienota) en de drank- en horecaverordening van Oldambt wordt niet 
aangepast (c.q. verruimd). 
 
Overleg Dorpen en Wijken Oldambt 
Verder nemen we deel aan het Overleg dorpen en wijken Oldambt. Dit jaar stonden vooral de 
windmolenparken, de voorzieningen in de dorpen (en de accommodatie nota) en de  
Beheervisie Openbare Ruimte op de agenda. 
 
Schouw- en dorpenronde 
In juni vond de periodieke schouw- en 
dorpenronde plaats. Vertegenwoordigers van 
Dorpsbelangen, de gemeente, politie, SWO en 
de wethouder fietsten door de dorpen om te 
schouwen hoe ze erbij staan. 
De aandachtspunten zijn vastgelegd, besproken 
met de aanwezigen op de bijeenkomst en 
worden gevolgd; veel problemen zijn inmiddels 
verholpen. 
 
De volgende schouw is in 2015. 
 

Algemene indruk: 
Schitterende en levendige dorpen. 

 
 

Overleg met wethouder Ricky van den Aker: Projectenboek noordelijke dorpen, sept. 2009 (vervolg 
op Dorpsvisie Nieuw Scheemda – ’t Waar) en de beheervisie Openbare ruimte 
In het projectenboek 2009 is het Dorpsontwikkelingsplan (van toen nog gemeente Scheemda) 
opgenomen. Tijdens de Dorpsschouw en het overleg met de inwoners bleek dat niet alle punten zijn 
behandeld. Met wethouder Ricky van den Aker heeft Dorpsbelangen de punten die nog open 
stonden en die nog aandacht behoeven, besproken. Niet alle punten zijn meer actueel of ze kunnen 
niet worden opgelost door een beperkte mogelijkheid tot handhaven van de gemeente (v.w.b. 
verpaupering). Over de overige punten zijn afspraken gemaakt, die worden gevolgd in het overleg 
Dorpsbelangen. Daarmee is het projectenboek op zich gesloten. 
 
Meldingen bij de gemeente 
In 2013 heeft Dorpsbelangen zeer veel aandacht besteed aan problemen in het onderhoud aan ‘grijs 
en groen’, bijv. het niet-maaien van het gras, kapotte borden, bestrating, paaltjes, enz. Het duurde 
soms lang voordat een probleem verholpen werd. In 2013 heeft een reorganisatie plaatsgevonden en 
zijn werkzaamheden efficiënter ingericht bij de gemeente. De gemeente heeft nu een Klanten 
Contact Centrum waar iedereen alle opmerkingen kwijt kan. Het KCC registreert deze en volgt de 
uitvoering. We hopen dat dit effect zal hebben en dat iedereen snel en goed geholpen wordt, zonder 
dat Dorpsbelangen daar tussen hoeft te zitten. 
 
Vrije School De Nieuwe Basis en de uitbreiding van het MFC 
Twee punten die het afgelopen jaar steeds op de agenda hebben gestaan. 
De werkgroep De Nieuwe Basis timmert hard aan de weg om in het leegstaande schoolgebouw van 
de Meester Sportelschool een Vrije School te vestigen. Dorpsbelangen ziet hier het belang erg van in 
en volgt dit op de voet. 
Stichting Multifunctioneel Centrum wil graag het gebruik van het MFC versterken, zeker nu ’t 
Schoevertje is gesloten (n.b. in 2014 wijzigt deze situatie: ’t Schoevertje gaat weer open onder een 
andere naam en met een andere opzet, het wordt een dagcafé ). Onderzocht wordt of een aanbouw 
het gebruik zal versterken en wat de mogelijkheden zijn. In 2014 wordt dit vervolgd. 
 
De resultaten en verslag van onze inspanningen hebt u kunnen lezen in NieuwSwaar. 
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Verkoop dorpsfilms 

 
 
Een scene uit de film van 
1992 

Er was een grote vraag om 
de films van de dorpen op 
DVD te zetten. Dit is 
uiteindelijk gerealiseerd. In 
november werd de eerste 
dvd-set overhandigd aan 
mevr. A.D. Tiddens-
Sportel. Het was een zeer 
geslaagde avond.  
 
Totaal zijn er meer dan 
100 Dvd’s verkocht. 

    

 
De voorzitter reikt de 1e DVD uit.      

 
 
Opening Evert’s Loantje 
 

 

 
In juni werd het fietspad van ’t Waar naar het 
Hondshalstermeer onder grote belangstelling 
officieel geopend door Swanny Christians-
Klooster en Ammy Bult-Klooster (familieleden 
van Evert) en wethouder Ricky van den Aker.  
Daarmee hebben we een mooie aansluiting op 
het fiets- en wandelnetwerk. 

 
 
Vrijwilligersavond 
In september heeft Dorpsbelangen de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd. Dit keer in de 
Leeuwenborg. Het was weer ouderwets gezellig. Het koud en warm buffet was lekker en onder de 
klanken van Spaanse salsa en ouderwetse Rock’n Roll gingen vooral de dames de dansvloer op.  
 
NieuwSwaar: Dorpskrant en Website samengevoegd  

In 2013 zijn de dorpswebsite en de dorpskrant 
samengegaan. 

 
Het doel van de redactie van de krant en site is bijdragen aan binding en dynamiek in het dorp. Dit willen 
ze bereiken door de dorpsbewoners (snel) op de hoogte te brengen van activiteiten, nieuwtjes e.d. en ze 
te betrekken bij zaken die spelen in het dorp. Tweemaandelijks wordt een dorpskrant uitgegeven en 
verder beheert men een website waarop de laatste nieuwtjes vermeld staan. Ook Dorpsbelangen maakt 
graag gebruik van deze media; sinds mei 2013 zijn er regelmatig berichten vanuit Dorpsbelangen te 
vinden op de site en stukjes in de dorpskrant. 
  

http://www.nieuw-scheemda.nl/wp-content/uploads/2013/12/dvd.jpg
http://www.nieuw-scheemda.nl/
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Activiteiten 
Het bruist in Nieuw Scheemda – ’t Waar, er vinden vele activiteiten plaats: volleybal, gym, voetbal, 
klaverjassen, sjoelen, bijeenkomsten Vrouwen van Nu, gezamenlijke wandelingen op de 
maandagavond, leeskring, kidsclub, kinderkamp, straatvolleybal, het gezamenlijk opruimen van de 
dorpen en viswedstrijden. Er is voor iedereen wel iets te doen. 
Deze activiteiten worden geregeld door de verschillende commissies. 

• Culturele commissie 

• Kinderkampcommissie 

• Activiteitencommissie 

• Wandelpadencommissie 
 

En verenigingen en clubs: 

• Vv OldambtsterBoys 

• Kaartvereniging/Klaverjasclub 

• Toneelvereniging 

• Sjoelvereniging 
 

Op de website en in de dorpskrant wordt regelmatig verslag gedaan van deze activiteiten. 

Een kleine impressie 

Culturele commissie 
Elk jaar organiseert de culturele commissie vier concerten in ons kerkje. In 2013 waren dat de 
zondagmiddagconcerten van High rhythm and bluesgang  (70 aanwezigen),  Les Ninas y compadres 
(70),  Bloedgrijs (30) en het sfeervol avondconcert met kerkorgel van de Town of Saints (40). 
 
Kinderkamp 
Afgelopen zomer hebben 22 kinderen een hartstikke leuk kinderkamp gehad. Het thema was dit jaar 
gezond en sportief. Er is verrassend gezond gegeten, de kinderen kookten ook zelf. Ze zijn naar 
Wagenborgen op de fiets gegaan om te sporten en te picknicken en ze hebben vooral veel plezier 
gehad. Het grootste succesnummer dit jaar was, behalve natuurlijk het snoepwinkeltje, ons eigen 
zwembad van stro, landbouwplastic en… water!  
 
Sinterklaasfeest 
Voor de vierde keer is er Sinterklaasfeest gevierd. Dit jaar vond het plaats in de voetbalkantine. Er 
waren niet zoveel kinderen als de vorige jaren, maar wel meer jongere kinderen wat heel erg leuk 
was. Het was erg gezellig; Sint en pieten hadden tijd om met elk kind even persoonlijk te praten en 
een cadeautje uit te reiken. Deze vielen goed in de smaak. 
 

 
 
Peuterspeelmoment 
Elke laatste zondagochtend van de maand, komt een aantal ( de laatste keer 9!) peuters en kleuters 
uit onze dorpen met hun ouders bij elkaar in het MFC. De kinderen spelen samen en de ouders 
bespreken, onder het genot van een bakkie, van alles met elkaar. 
 


