
JAARVERSLAG 2016 DORPSBELANGEN NIEUW SCHEEMDA/’t WAAR 

Beste dorpsgenoten, 

Voor u ligt het jaarverslag van 2016 van Dorpsbelangen over onze dorpen Nieuw Scheemda en ’t 

Waar. Na de inleiding vindt u informatie over de verschillende commissies die dit jaar actief zijn 

geweest en de activiteiten die hebben plaatsgevonden. 
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Algemeen Dorpsbelangen 
In 2016 zijn er vier nieuwe leden (4 adressen) bijgekomen, t.w. Tim Bouius, Lars de Jonge, Robert de 

Keijser en Miranda de Winter-Rosenthal. Eén lid, Muriel Mazure, heeft opgezegd wegens verhuizing. 

Daarmee hebben we eind 2016 86 leden (adressen). Dit is een kleine groei t.o.v. 2015.Op ‘t Waar is 

43% lid en in Nieuw Scheemda is 37% lid van Dorpsbelangen. Op ’t Waar zijn 57 adressen en in Nieuw 

Scheemda 166 adressen (bron monitoring woonplan Oldambt). 

Bestuursleden 

In 2016 heeft Henri Thunnissen zijn functie tussentijds neergelegd. Aletta Buiskool is hem opgevolgd. 
Verder waren Natasja Dijkshoorn, Harm Eerkens, Hendrik Eerkens en Marjan Jutting reglementair 
aftredend. Zij zijn herkozen. Het bestuur van Dorpsbelangen bestaat naast deze mensen uit Greetje 
Schipma en Wim van Rheen. 

Ledenvergadering 

De ledenvergadering vond plaats op 18 maart 2015. Er waren 26 personen (22 adressen) aanwezig. 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft in 2015 zes keer volgens planning vergaderd met 
vertegenwoordigers van de gemeente, St. Welzijn, Acantus en de politie. Daarnaast is het bestuur 
een aantal keren extra bijeen geweest, onder andere n.a.v. klachten over geluidoverlast in en om de 
voetbalkantine en extra bijeenkomsten met de commissie Mooi Wonen. 

Ingekomen en uitgaande stukken 

In 2016 zijn 64 stukken binnenkomen, variërend van verslagen, uitnodigingen en (visie)nota’s van 
met name de gemeente. Onderwerpen waren o.a. aanpak slecht onderhouden woningen, Windpark 
N33, omgevingsvergunning, takendiscussie, gebiedsvisie, gebieds- en wijkgericht werken en het 
opstellen van een nieuwe dorpsvisie. 
 
Zelf hebben we vier brieven verstuurd. 

• Antwoord op inkomen stuk over aanpak slecht onderhouden woningen 

• Opheffen stembureau in Nieuw Scheemda – ‘t Waar 

• Brief over plaatsen van een meter voor objectieve gegevens aardbevingen. 

• Zienswijze Windpark N33 
  



Activiteiten in 2016 

Bezoek aan jarigen van 80 jaar en ouder 

Met de inzet van de vrijwilligers van Veur mekoar werden er 12 mensen bezocht. Zij kregen allen een 

bloemetje. 

Dodenherdenking 

Op 4 mei vond de jaarlijkse dodenherdenking bij het monument in ’t Waar plaats. 

Ruim 50 personen, jong en oud, waren aanwezig tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Onder de 

mensen waren ook nabestaanden aanwezig. Natasja Dijkshoorn deed het openingswoord. 

Vervolgens sprak Martin Viel, raadslid van de gemeente Oldambt. 

Tijdens deze herdenking werd vooral stilgestaan bij de vijf burgerslachtoffers die gesneuveld zijn op ‘t 

Waar door de beschieting vanaf Fiemel op 15 april 1945. 

Voor hen werden rozen gelegd. Een zesde roos symboliseerde alle andere slachtoffers van de 

Tweede Wereldoorlog. Daarna volgde de gezamenlijke twee minuten stilte. Het muziekensemble van 

de familie Baar speelde het signaal Taptoe en het Wilhelmus. Na afloop was er een kopje koffie met 

zelfgebakken cake in de Leeuwenborg. 

Informatieborden 

Tijdens de jaarvergadering van 2014 kwam de vraag om informatieborden te plaatsen waarop 
commissies/inwoners mededelingen kwijt kunnen. Het heeft langer geduurd dan gedacht, maar de 
informatieborden zijn in 2016 gerealiseerd! Dankzij de inspanningen van Maria Ellens en Jacqueline 
Reijmersdal hangen er In de bushokjes in Nieuw Scheemda en op ’t Waar informatieborden waarop 
inwoners informatie kwijt kunnen. 

Opruimdag op 19 maart 2016 

Tien vrouwen, twee mannen en één hond zijn deze dag op stap gegaan om onze dorpen weer vrij te 
maken van zwerfvuil en andere troep. Zakken vol afval zijn door het team in de door de gemeente 
beschikbaar gestelde containers gegooid. Dit jaar was het alweer de vijfde keer dat de dorpelingen 
de handen uit de mouwen steken en zelf het zwerfafval te lijf gaan. Naast het opruimen van het 
zwerfafval zijn ook de bushokjes onderhanden genomen en gereinigd. Na het harde werken was er 
soep en brood in het MFC voor de liefhebbers. 

Reanimatienetwerk 

In mei 2016 werden zes dorpsgenoten bijgeschoold in het MFC. Een aantal anderen liet zich ergens 

anders bijscholen, zodat iedereen in het reanimatie netwerk van Nieuw-Scheemda en 't Waar kan 

blijven. 

Sinterklaasviering 

Eind november heeft Sinterklaas onze dorpen bezocht. Het was een heel gezellig feest, waar de 

kinderen enorm van hebben genoten. 

Speelmoment 

Elke laatste zondag van de maand kwamen gemiddeld zes kinderen met hun vader of moeder samen 

in het MFC om met elkaar te spelen. Bij slecht weer werd er gebruikgemaakt van de gymzaal en bij 

mooi weer ging iedereen naar buiten. Verder werd er een keer pannenkoeken gebakken en werden 

er uitjes naar de speeltuin georganiseerd. 



VeurMekoar 

Er kwamen via mail of het speciale telefoonnummer vijf hulpvragen binnen. Het ging om hulp in de 

tuin, hulp met een computerprobleem en hulp bij een gasaansluiting. Eén hulpvraag is zonder onze 

inzet opgelost. 

Resto Veurmekoar opende in 2016 vijf keer haar deuren in het MFC. Het minimum aantal personen 

op één van deze avonden was 26, het maximum was 35 personen. Zij genoten van de 

driegangenmaaltijd voor € 5,-. 

Vrijwilligersavond 

De kracht van de leefbaarheid begint bij inwoners, die van kleine dingen samen één grote maken.  

Voor iedereen die het afgelopen jaar vrijwilligerswerk heeft gedaan in onze dorpen Nieuw Scheemda 

en ’t Waar is er weer een vrijwilligersavond in partyboerderij De Leeuwenborg georganiseerd. 29 

personen hebben aan de oproep in NieuwSwaar gehoor gegeven. Het was een gezellige avond met 

heerlijk eten. Astrid had een uitgebreid vier gangenmenu gekookt. De sfeer was uitstekend! Na de 

afronding van het diner volgde ter afsluiting een kopje koffie of thee. Daarna werd er ongedwongen 

nagezeten onder het genot van andere drankjes. 

Commissies 

Activiteitencommissie 

Ook dit jaar heeft de activiteitencommissie weer een volleybaltoernooi georganiseerd. Het was een 

hele leuke dag en veel teams hadden zich ingeschreven. Voor het eerst in lange tijd staat de 

overwinning op naam van een dorpsvereniging. Na een erg spannende finale heeft Iempkriet de 

eerste plaats behaald. 

Naast het volleybaltoernooi heeft de commissie in samenwerking met de activiteitencommissie van 

Oldambtster Boys een aantal feesten gehouden. Zo is er in 2016 een Golden Oldies en een Tiroler 

feest gegeven. Ook in 2017 worden er weer een aantal feesten georganiseerd in het dorpshuis, 

waarbij iedereen uit Nieuw Scheemda en het ‘t Waar van harte welkom is! 

Commissie krant, website en Facebook 

NieuwsWaar is in 2016 vijf keer uitgekomen. De krant wordt door een groep van ongeveer 10 
mensen gedragen, die elke uitgave stukjes aanleveren. De krant voorziet absoluut in een behoefte. 
Naast verspreiding in het dorp, wordt de krant ook door oud-inwoners gelezen. Ook krijgt de 
gemeente en de welzijnsorganisaties in Oldambt de krant. Zo kan iedere geïnteresseerde het wel en 
wee meelezen. 
Op de site zijn het afgelopen jaar 14 verzoeken geplaatst, die ook allen zijn beantwoord. Verder is de 
website vooral een statisch gebeuren. Af en toe wordt er nog wel een bericht op geplaatst, maar in 
de praktijk wordt er veel te weinig gebruik van gemaakt. Het afgelopen jaar zijn er een paar 
oproepen voor enthousiastelingen in NieuwSwaar geplaatst, zonder resultaat. De site is (bijna) 
slapende. Sinds het afgelopen jaar is er een Facebookaccount. Deze wordt veel beter gebruikt. 

Commissie Mooi Wonen! 

In 2016 waren er diverse overleggen met gemeente, Acantus en Mooiland Een extra bijeenkomst 
met inwoners vond plaats op 30 mei 2016 in de voetbalkantine.  
Op de agenda staan met name de punten zoals ook geconstateerd tijdens de jaarlijkse schouwen van 
de gemeente. De commissie probeert iets aan de ‘rotte kiezenlijst’, denkt mee over de 
huurwoningen en komt met ideeën over duurzame/ecologische woningen. Ook is er een eenmalige 
opruimactie geweest van puin/rommel in tuinen. 



 
Met deze punten gaat de werkgroep Mooi Wonen! verder in 2017. 

Culturele commissie 

Eind 2015 heeft de culturele commissie zich beraad over hoe het nu verder moest. De concerten in 
de kerk werden nauwelijks door onze inwoners bezocht en een gemiddelde van zo’n 30 mensen per 
concert vond de commissie te weinig. In 2016 hebben we besloten dat we meer van, voor en door de 
dorpen wilden organiseren en verschillende vormen van kunst wilden aanbieden. In november heeft 
Bianca Holst een zangworkshop gegeven die door 15 vrouwen werd bezocht. De vrouwen waren 
allemaal hartstikke enthousiast. Verder heeft de commissie in samenwerking met Groninger Kerken 
in juni een alternatieve KIEK-route georganiseerd. In de kerk en op verschillende plekken in het dorp 
waren oude foto’s te zien. Er kwamen 137 mensen op af. Van alle kerken die meededen, hadden wij 
in ons kerkje de meeste bezoekers. In 2017 gaan we fris en fruitig verder… 
 

Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie heeft weer een mooi jaar achter de rug. Het mooiste is het jeugdhonk waar ze al 
2,5 jaar in zitten. Door de subsidies die ze kregen, konden ze de jeugdkeet verbouwen zodat deze 
lekker warm blijft binnen en het geluid tegenhoudt voor omwonenden. Ze zijn ontzettend blij dat het 
dorp en de voetbalvereniging hen de mogelijkheid geeft dat ze nog altijd in het jeugdhonk zitten. Ook 
hebben ze dit jaar weer het oud en nieuwfeest georganiseerd. Alle hout is bij de wegen weggehaald. 
Daarna heeft de jeugd in de keet gegourmet met een mooie groep. Daarna was er nog tijd voor 
carbidschieten en het vreugdevuur! 

Kinderkampcommissie 

Afgelopen zomer is er weer een kinderkamp georganiseerd. Het aantal kinderen was wat weinig (12 
in totaal), maar dat mocht de pret niet drukken. Het was weer een ouderwets, gezellig 
vakantiekamp! 

Wandelpadencommissie 

De wandelingen rondom Nieuw Scheemda en ’t Waar zijn uitgewerkt op kaart en te vinden in de 
informatieborden in de bushokjes. 

Overleggen met gemeente en andere dorpen en acties daaruit 

Aardbevingen 

In 2016 zijn er behalve het gesprek met de ambtenaar van de gemeente i.v.m. de aanvraag van een 

Stabi Alert geen bijzondere zaken gebeurd. Er is een afspraak gemaakt met de ambtenaar dat de bij 

ons bekende gegevens op postcodeniveau worden aangeleverd. In een enkel geval wordt er een 

afhandeling of een schade doorgegeven. Deze worden meestal mondeling aangemeld. De indruk is 

dat over het algemeen de meeste kleine schades nu zijn/worden afgehandeld. De complexe gevallen 

blijven nog steeds in de langdurige pijplijn hangen. 

Begraafplaats 

Onze begraafplaats is van de gemeente die dus ook verantwoordelijk is voor het onderhoud in brede 
zin. Een punt waar we als dorpsbelangen niet bepaald tevreden over zijn. 
Enerzijds is het onderhoud onder de maat, zoals aanwezig onkruid en slecht maaien. 
Anderzijds is er sprake van veel graven die in (zeer) slechte staat verkeren. 
Een enorm verschil met de staat waarin de begraafplaats in Scheemda zich bevindt, keurig 
onderhouden en geen vervallen graven.  
Reden om met de verantwoordelijk ambtenaar onze begraafplaats te bekijken.  



Aan het eind van onze ronde over de begraafplaats werd toegezegd dat men Synergon zou wijzen op 
het beter onderhouden, hetgeen we in 2017 zullen bewaken. 
Voor wat betreft het opruimen van de vervallen graven, was de mededeling dat dit door nieuwe 
wetgeving een langdurige en moeizame weg was geworden. Voor dit punt zullen we zelf nog de 
regelgeving bekijken en afhankelijk van het resultaat eventueel nog actie ondernemen richting 
gemeente. 
Herstel van vervallen/niet-onderhouden graven is geen gemeentelijke aangelegenheid.  
Hiervoor is er een oproep geplaatst in Nieuwswaar waarop 2 personen positief hebben gereageerd. 
Op dit punt dus ook actie om te komen tot een nettere begraafplaats. 

Dorpen- en wijkoverleg 

Bij het ontstaan van de gemeente Oldambt is ook een regelmatig overleg begonnen tussen alle 
dorpen en wijken van de gemeente. Tot 2016 werd dit overleg en de agenda meestal geïnitieerd 
door de gemeente om hun visie en plannen voor te leggen. 
In de loop van 2014 kwam dit tot stilstand. 
Vanuit de dorpen/wijken werd in het voorjaar 2016 dit overleg nieuw leven ingeblazen omdat de 
dorpen/wijken veel gemeenschappelijke wensen/problemen hebben en gezamenlijk staan we 
natuurlijk sterker richting de gemeente. 
Enkele onderwerpen die aan de orde kwamen waren de takendiscussie (vanuit gemeente), 
verkeersproblematiek (vanuit Finsterwolde), een gemeentelijk overstijgende dorpenalliantie en 
vanuit Nieuw Scheemda/’t Waar de vaak moeizame contacten met de gemeente. 
Ook een punt van ons als onderhoud begraafplaats blijkt in meerdere dorpen een probleempunt. 
Het laatste deel van 2016 was vooral het gebiedsgericht werken van de gemeente in beeld, waarbij 
sprake is van gebiedswethouders en gebiedsregisseurs. Met het gebiedsgericht werken wil de 
gemeente toegankelijker worden voor de inwoners en initiatieven en participatie van de bevolking 
ondersteunen. In dit kader vond in december voor de dorp- en wijkverenigingen een bijeenkomst 
plaats om input te leveren voor de omgevingsvisie die ingaande 2019 in werking treedt. 
Het nieuwe gebiedsgericht werken zal veel inzet vergen vanuit Nieuw Scheemda/’t Waar.  
Aan de andere kant zal dit ook van de gemeentelijk organisatie veel vergen. Gezien onze ervaring de 
laatste jaren met de gemeente is de vraag of het de gemeente zelf zal lukken om te voldoen aan hun 
eigen ambities om open te samenwerken met de dorpsbelangenorganisaties.  

Groen en grijs 

Dit jaar zijn eindelijk de gevaarlijke bermen bij het kruispunt Hamrikkerweg, Hoofdweg en Zwaagweg 

(bij de Witte Wolk) aangepakt door zogenaamde biggenruggetjes in de bochten te plaatsen zodat 

hier een veiliger situatie is ontstaan. Tevens zijn ook bij het kruispunt Hamrikkerweg, 

Scheemderzwaag deze biggenruggetjes geplaatst zodat ook hier de situatie is verbeterd. 

De beschadigde banken bij het speeltuintje in Nieuw Scheemda en bij het fietspad bij de Barlagen 

Polder in ’t Waar zijn vervangen door onderhoudsvriendelijke exemplaren. Tevens is het bankje in 

het plantsoentje in ’t Waar vernieuwd. Deze was ooit geschonken door dhr. Kremer (oud-eigenaar 

Waarschip). De bijbehorende plaquette is hierbij op een naast staande paaltje geplaatst. Tevens 

wordt in begin 2017 door Staatsbosbeheer een nieuwe bankje bij het trapveldje in het bos naast het 

voetbalveld geplaatst. 

Ook is een begin gemaakt met het ‘afschuinen’ en vlakken van de bermen zodat het water beter naar 

de sloten afgevoerd kan worden. 

Punten van aandacht betreffende onderhoud van grijs en groen wordt bij de schouw in 2017 weer 

meegenomen. 



Windmolens/dorpenalliantie 

Al jaren was men bezig om een windpark langs en nabij de N33 te realiseren, waarbij vooral de plek 
van de windmolens een onderwerp van discussie was. Bij de laatste variant kwamen er ook op het 
grondgebied van de gemeente Oldambt enkele windmolens te staan. Reden voor de gemeente om 
dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar hiervoor te benaderen. Gelijktijdig werden we ook 
benaderd door de dorpsverenigingen vanuit de andere dorpen waar(bij)windmolens zouden worden 
geplaatst. Het overleg tussen de diverse dorpen resulteerde in een dorpenalliantie tegen het 
windmolenpark N33. Vanuit onze gemeente waren Westerlee, Scheemda en Nieuw Scheemda/’ t 
Waar onderdeel van deze alliantie. En ook de stichting Oldambt Windmolenvrij. Vanuit de 
gemeenten Menterwolde en Veendam speelden Meeden en Ommelanderwijk een belangrijke rol 
omdat in en nabij hun dorpen de meeste windmolens worden geplaatst. 
Voor Nieuw Scheemda en ’t Waar zal er waarschijnlijk alleen sprake zijn van horizonvervuiling. 
Maar de betreffende windmolens krijgen een hoogte van 200 meter, dus een kwestie van afwachten 
wat het effect in de praktijk zal zijn. Dergelijke hoge molens zullen echter altijd een negatief effect 
hebben op een leefomgeving die al te maken heeft met o.a. krimp, werkeloosheid en aardbevingen. 
De dorpenalliantie is het gehele jaar bezig geweest om te ageren tegen het windmolenpark zoals via 
de pers en de politiek. Spijtig genoeg is het niet gelukt om minister Kamp op dit gebied te bewegen 
naar alternatieven. Wel is het de alliantie gelukt dat de drie betrokken gemeenten ook één lijn ging 
trekken en dat de gemeenten zich zouden inspannen om zo veel compensatiegelden als mogelijk 
voor de bevolking te realiseren. De jaarlijkse standaard compensatie ad. € 125.000,-. voor de gehele 
omgeving staat in geen enkele verhouding tot de jaarlijkse compensatie voor de grondeigenaren die 
meer is dan 1,5 miljoen. 
Als laatste actiepunt werd door diverse organisaties/personen een bezwaarschrift ingediend, nu 
afwachten hoe dit zal verlopen.  
Hoop kunnen we putten uit het feit dat de kamer minister Kamp heeft gevraagd om t.a.v. de 
geplande windpark in de Veenkoloniën naar alternatieven te kijken. Hopelijk geen valse hoop! 


