
JAARVERSLAG DORPSBELANGEN NIEUW SCHEEMDA/’t WAAR 2020/21 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda/’t Waar. De 

onderwerpen zijn op alfabetische volgorde gerangschikt. 

 

Algemeen Dorpsbelangen 2020/2021 in concept 

 

Algemeen 2020 en 2021 

Er zijn een aantal leden verhuisd, toegetreden en  helaas verleden.  
 
BESTUURSLEDEN 
Wim van Rheen en Greetje Schipma hebben zich in 2021 weer herkiesbaar gesteld. Er is een 
schriftelijke stemming geweest en Wim en Greetje zijn herkozen. 
In 2021 zijn Benno Klapwijk, Aletta Buiskool en Marjan Jutting toegetreden tot het bestuur.  
 
Ledenvergadering 
De ledenvergadering van 2020 en 2021 hebben niet plaatsgevonden. Er is wel aan de leden gevraagd 
of de leden akkoord gingen met de aanstellingen en dit is geaccordeerd. 
 
Bestuursvergaderingen: 
In 2020 is het bestuur gezien de omstandigheden weinig bij elkaar geweest, maar in 2021 zijn de 
vergaderingen weer structureel vastgelegd. Soms overdag, dan weer op een avond. Lijfelijk aanwezig 
of digitaal. Het was passen en meten met de regels. 
Er is vergaderd in MFC of Kantine van Oldambtster Boys, afhankelijk van de regels.  Een aantal keren 
met de gebiedsregiseur.  
 

Helaas hebben er weinig van de geplande activiteiten plaats gevonden  
 
AED/Reanimatie 
In 2020 was het weer tijd voor de tweejaarlijkse reanimatiecursus. 
Vanwege de coronamaatregelen waren de mogelijkheden beperkt, maar gelukkig lukte het om de 
cursus in juni te organiseren. Er waren 5 deelnemers, waarvan 1 die voor de eerste keer deze cursus 
volgde. Er zijn in Nieuw Scheemda en ’t Waar gelukkig meer dan de genoemde 5 personen die 
kunnen reanimeren. Sommigen volgen namelijk deze cursus via hun werk. 
Verder kregen we vanuit de gemeente een nieuwe AED-kast aangeboden. 
Het geval wil dat de Hartstichting AED-kasten van de Vriendenloterij had gekregen en dat Roelfien 
Gernaat van de gemeente 8 van deze kasten had gewonnen. Omdat wij als een van eersten in de 
gemeente een gemeentelijke AED op een openbare plek hebben geplaatst en onze AED-kast niet 
meer optimaal is, kwamen we in aanmerking voor een van deze AED-kasten. 
De nieuwe kast zal achter het entreehokje van de voetbalkantine worden geplaatst. Dit omdat de 
nieuwe kast geen ventilator heeft die aanslaat bij warm weer, de AED moet dus (bijna) altijd in de 
schaduw staan. In voorjaar 2022 zal e.e.a. worden uitgevoerd. 
 
Begraafplaats 
Met de beheerder groen en collega (voorheen beheerder groen) is najaar 2021 een gesprek geweest 
over wat de mogelijkheden zijn inzake de aanpak van begraafplaats. Met name de groene opslag, 
wildgroei op en in de graven, scheef hangende zerken en kapot hekwerk. Het mogelijke herstel van 
kapotte graven is ook besproken De gemeente stelt benodigde materialen beschikbaar.  
De personen, die hadden zich in het verleden n.a.v. een oproep in NieuwsWaar al eens opgegeven 
om mee te helpen, zijn benaderd en willen nog steeds om meedoen. In 2022 gaan we echt aan de 
slag met de inventarisatie en opstart van de werkzaamheden. 
 



Bezoek jarige mensen 
Met de inzet van de vrijwilligers van Veur Mekoar werden er beide jaren 8 mensen bezocht. Zij kregen 
allen een bloemetje. In 2021 zijn twee personen van 80 jaar of ouder verhuisd en is er één 80-jarige 
bijgekomen . 
Mocht u mensen weten die dit of volgend jaar 80 worden in Nieuw-Scheemda of 't Waar, dan hoort 
Veur mekoar dit graag. 
 
Culturele commissie 
2020 
In februari hebben we afscheid genomen van Hilde als penningmeester van de Culture Commissie. 
Bianca en Antje hebben deze taak overgenomen: Bianca de subsidieaanvragen en Antje de overige 
financiële zaken. 
Door de coronamaatregelen zijn er in 2020 geen activiteiten geweest. 
2021 
Tot september geen activiteiten door de nog steeds geldende coronamaatregelen. 
In september mocht het weer en gingen we groots van start met een optreden op zondag 19 
september van de Ierse band Erin Go Bragh (Ireland for ever). Wat een geweldige opkomst. Iedereen 
had er weer zin in. Er hadden zich meer mensen aangemeld dan we – in verband met de 1,5 m - 
konden plaatsen. 
Op 24 oktober hadden we een moderne theatervoorstelling: “Courtisane” opgevoerd door  
Schout bij Nacht. Ook hier weer een goede opkomst. 
Op 21 november kwam Jonathan Nagel met een muziek- en dansvoorstelling: “Eventually”. 
Jonathan op de versterkte contrabas en Maria Mavridou als danseres. Er waren een handjevol 
mensen die gevraagd werden een kring te vormen rond de danseres. 
Zij wisten ons gedurende een uur durend optreden in hun ban te houden. 
Ook kwam in 2021 Alie ons bestuur versterken. Iemand die gelijk de handen uit de mouwen stak 
tijdens de optredens. Zijn we blij mee. 
Op naar 2022 waar de eerste activiteiten alweer gepland staan. 
 
Dodenherdenking 
Zowel in 2020 als in 2021 is de herdenking in klein comité gehouden. Beide keren heeft de voorzitter 
dorpsbelangen de rede gehouden en zijn de bloemen in de vazen geplaatst door zijn kinderen en die 
van de familie Kuipers. Bij beide herdenkingen was de gebiedswethouder aanwezig die de 
kranslegging heeft uitgevoerd. Een speciale dank gaat uit naar de buurvrouw, die tijdens de 
herdenking voor de benodigde stroom heeft gezorgd zodat de herdenking ook muzikaal kon worden 
ondersteund 
 
Dorpenschouw 

Samen met Gebiedswethouder, gebiedsregisseur en Alberto Zanda van Stichting Welzijn zijn in mei 
2021 een aantal rotte plekken in het dorp bekeken.  
 
Dorpen- en wijkoverleg 
Nadat al enige tijd het dorp- en wijkoverleg stil had gelegen, kwamen begin 2020 bestuursleden van 
Westerlee, Finsterwolde, Blauwe stad en Nieuw Scheemda/’t Waar bij elkaar om dit weer vlot te 
trekken. Na de voorbereiding en het al vaststellen van een datum voor een dorp- en wijkoverleg brak 
echter het coronatijdperk aan. Dus er het geplande overleg moest worden geschrapt. 
Door de combinatie van coronamaatregelen en ook ziekte van betrokken bestuursleden is het nadien 
blijven liggen. Ondanks het feit dat veel dorp- en wijkorganisaties verschillend zijn, hechten we vanuit 
onze vereniging veel belang aan het dorp- en wijkoverleg. Want ondanks verschillende 
uitgangspunten en interesses, zijn er zeker vaak genoeg overeenkomsten waarbij we gezamenlijk 
kunnen optrekken. 
Dus van onze kant zullen we proberen het dorp- en wijkoverleg weer in bepaalde mate terug te 
krijgen. 
 



 
 
Dorpsvisie 
In februari 2020 is het vervolg op de bijeenkomst van 2019 bijeenkomsten geweest, waar na de 
maaltijd de diverse onderwerpen zijn ingebracht en over gediscussieerd. De rest van het jaar is 
verder aan de samenstelling van de dorpsvisie gewerkt. De definitieve afronding was in het voorjaar 
2021 en in april is de dorpsvisie huis aan huis verspreid in onze dorpen, aan het college B&W, 
raadsleden en de gebiedsregiseur(s). Diverse positieve reacties ontvangen zowel van inwoners als 
vanuit de gemeente. De overhandiging aan de wet houder was in mei 2021  
In november 2021 is een bijeenkomst georganiseerd om onze inwoners te informeren o.a. over de 
voortgang van sommige projecten.  
Nieuwe inwoners hebben in de loop van het jaar alsnog de dorpsvisie ontvangen of hebben deze 
ontvangen op de bijeenkomst. 
Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar voor toekomstige inwoners. 
De door de gemeente beschikbare gelden zijn in zijn geheel besteed aan de ontwikkeling en 
uitvoering. 
 
Gemeente 
In 2020 nam Gert Engelkens het wethouderschap over van Laura Broekhuizen en daarmee werd Gert 
Engelkens ook onze gebiedswethouder. In augustus 2020 vond in de voetbalkantine het 
kennismakingsgesprek met hem plaats waar we e.e.a. vertelden over onze verenigingen en 
accommodaties. En ook de belangrijkste punten die er speelden met de gemeente. 
Een jaar later maakten we met de gebiedswethouder en gebiedsregisseur een tochtje door onze 
beide dorpen waar we bij stil stonden bij de punten die speelden zoals bijvoorbeeld de situatie van 
het afgebrande pand op ’t Waar. 
Belangrijk was ook de andere methode van inspraak bij de gemeenteraad.  
Onze gemeente kende raadscommissies ter voorbereiding van de behandeling in de gemeenteraad. 
In deze commissies kon je als belanghebbende je problemen of zienswijze indienen en ook inspreken. 
Ingaande 2020 werd dit gewijzigd, de raadscommissies werden vervangen door zogenaamde 
beeldvormende raadsvergaderingen. In de beeldvormende vergaderingen vormen de 
gemeenteraadsleden hun mening over de te nemen besluiten. In deze beeldvormende vergadering 
kun je als organisatie/persoon inspreken. Belangrijke pluspunt is dat je daarna kunt deelnemen aan 
de discussie met de gemeenteraad. Voordien was het zodat je na het inspreken en eventueel 
beantwoorden van enkele vragen naar de publieke tribune diende te verhuizen. In de nieuwe situatie 
kun je gelukkig reageren, bijvoorbeeld als je verhaal verkeerd wordt opgevat of als er andere punten 
naar voren komen. 
 
Mooi Wonen! 
De afgelopen twee jaren heeft ook bij Mooi Wonen! de voortgang wat averij opgelopen. Het 
volgende willen we graag in dit jaarverslag opnemen. 
Verpaupering/Aanpak Rotte Kiezen 
We zijn blij dat de gemeente nu serieus de rotte kiezen in onze dorpen gaat aanpakken. Een goed 
begin is het -lang geleden- afgebrande pand in ’t Waar en een paar panden in de buurt die (dreigen 
te) verpauperen. ’t Waar is een gebiedsproject geworden in het kader van het Regionaal Woon- en 
Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP). Vanuit het project is men in overleg met de bewoners 
over de aanpak en voorwaarden. 
Verder staan er meer panden op de lijst van ‘rotte kiezen’. Vanuit het project gaat men in de toekomst 
ook daarmee aan de slag. Lukt het niet vanuit het project, dan kan de gemeente kiezen voor 
handhaving op basis van het excessenbeleid in de gemeente Oldambt. 
Bouwen in Nieuw Scheemda- ‘t Waar 
Hamrikkerweg 88-90 
De grond van het vroegere ‘Dreibörgje’ komt in de verkoop.  De kavel wordt aangeboden op de 
website van de gemeente Oldambt en komt niet op Funda. Er wordt een vaste prijs gehanteerd en als 
er meerdere gegadigden zijn dan zal de locatie door middel van een loting via de notaris aan een 



geïnteresseerde gegund worden. De gemeente wil voor deze woning een zelfbewoningsplicht (met 
evt. een anti-speculatiebeding) in de overeenkomst op te nemen. Dat betekent dat dus dat degene 
dei daar gaat bouwen er zelf gaat wonen. 
 
Hamrikkerweg 114 tegenover het voetbalveld 
De gemeente staat positief tegenover bouw op de Hamrikkerweg 114. Het is echter niet opgenomen 
in het bestemmingsplan. Dat betekent dat er in afwijking van het bestemmingsplan gebouwd kan 
worden maar dat hiervoor wel een uitgebreide procedure gevolgd moet worden. 
Verder zijn er nog drie kavels aan het Katerslaantje waar gebouwd mag worden. 
Huurwoningen 
Er staan een paar woningen leeg aan Kerkwijk, we hebben Acantus gevraagd wat zij van plan zijn met 
deze woningen. Acantus geeft aan dat de woningen naar alle waarschijnlijkheid verhuur klaar worden 
gemaakt en de komende 5-6 jaar weer worden verhuurd. 
 
NieuwsWaar 
De afgelopen twee jaar zijn er tien papieren edities van NieuwSwaar verschenen. Gelukkig is er 
telkens weer genoeg kopij. Heel fijn dat er zoveel mensen zijn die er regelmatig aan meeschrijven. 
Dank daarvoor! De website is nieuw leven ingeblazen en ook het Facebookaccount van de dorpen 
wordt beheerd door leden van de redactie. Alle tussentijds binnenkomende berichten worden zo snel 
mogelijk op de site en/of Facebook geplaatst. We krijgen inmiddels ook berichtjes via de site van 
inwoners, maar ook van oud-inwoners en van andere mensen buiten onze dorpen. Daar zijn we blij 
mee, dus: blijf vooral sturen!  
 
 
Programma Zon en Wind gemeente Oldambt 
Al jaren was het wachten op de visie van onze gemeente op de plaatsing van zon- en windparken. 
In juli 2020 werden we benaderd door gemeente voor meedenken over deze nota. Maar dit was in 
vakantietijd, dus niet zo ideaal. En later volgden de coronamaatregelen en werd het zo november 
voor de presentatie/overleg. En door middel van een videovergadering.  
Begin 2021 werd dit vervolg met een vragenlijst. 
In maart 2021 werd kwam eindelijk het conceptprogramma zon en wind uit.  
Een programma dat ons nogal teleurstelde. Het grootste manco vonden we dat het programma te 
vrijblijvend was, het gaf niet duidelijk weer wat wel of niet mocht. 
De rest van het jaar werd daarom gevuld met indienen van opwerkingen/vragen en later zienswijze 
bij College en gemeenteraad. Ook werd gebruik gemaakt van de diverse inspraakmogelijkheden.  
Maar de invloed die je kunt uitoefenen op een beleidsnotitie blijkt toch weer gering. 
In januari 2022 werd dit programma aangenomen door de gemeenteraad en nu afwachten wat de 
uitwerking wordt. 
 
 
 
Opruimdag 2021 (landelijke) 
In 2020 stond de jaarlijkse opruimdag al gepland maar helaas gooide 
Corona vlak voor tijd roet in het eten. Op 20 maart 2021 kon het 
opruimen gelukkig wel doorgaan, negen personen gingen aan de slag 
om onze dorpen en de wegen rondom weer zwerfafvalvrij te maken. 
En als er in feite iets coronaproof is dan is het wel lekker buiten 
lopen, in gebieden waar nog alle ruimte is! 
Dit keer vonden we heel veel blikjes. De blikjes, en flessen wijn 
worden al rijdend uit de auto gegooid. Vreemd toch, dat men blikjes 
en flessen alleen vol kan vervoeren in een auto. Ook vonden we weer 
veel bouwafval. Wel merken we dat er ieder jaar minder afval ligt, dat 
is iets waar we blij mee zijn. 
Nog even zonder de soep na afloop, maar wel met een voldaan gevoel ging iedereen weer naar huis. 



 
 

Sinterklaas 

In 2020 is Zwarte Piet persoonlijk bij de kinderen langsgegaan om hen te verrassen met een 

cadeautje.  

In 2021 was de Sint gelukkig weer aanwezig in de zaal van het MFC.  

 
Veur Mekoar 
Veur Mekoar heeft in 2020 2x een dorpsmaaltijd gehouden met gemiddeld 25 inwoners en het 
afgelopen jaar 2x een dorpsmaaltijd gehouden met gemiddeld 30 inwoners aan tafel. De laatste 
maaltijd is gekookt door Adnan uit Syrië die woonachtig is in Wagenborgen. Het was een leuke 
ervaring om eens te werken met een buitenlandse kok.  
Daarnaast heeft Natasja, die samen met Hans de Veur Mekoar kar heeft getrokken, de groep van VM 
verlaten. Wij danken haar voor haar tomeloze inzet om de maaltijden zo succesvol te maken.  
Astrid zal haar functie overnemen.   
 
Voor wat betreft de hulpvragen via VM is het in 2020 en 2021 rustig geweest. Een paar pc en 
telefoonhulpvragen zijn er geweest en ook snel opgelost. Dank voor de vrijwilligers die hun hulp 
hebben aangeboden voor onze dorpsbewoners. Wilt u ook gebeld kunnen worden om iemand te 
helpen geeft dit dan door aan Veur Mekoar. 
 
Werkgroep Groen 
De Werkgroep Groen is in 2019/2020 opgericht door inwoners en vertegenwoordigers vanuit de 
dorpen die zich inzetten voor de herplant van de dorpsbosjes in Nieuw Scheemda en ’t Waar.  
De Werkgroep Groen ressorteert sinds 2021 onder de Vereniging Dorpsbelangen en is gericht op 
praktisch herstel en (mede-)beheer van groen dat in eigendom is van Staatsbosbeheer (SBB) in en 
rond Nieuw Scheemda en ’t Waar. De werkgroep onderhoudt de eerstelijns contacten met SBB. 
In 2021 voerden we de volgende activiteiten uit: (a) aanplant van vruchtbomen langs de 
Hamrikkerweg en in het Kerkwijkbos op woensdag 14 april met schooljeugd uit het dorp; (b) snoeien 
onder de notenbomen en snoeien van bramen en takken langs sloten en maaipaden en het maken 
van takkenrillen in het Kerkwijkbos op zaterdag 4 september en (c) snoeien van groen rond het 
molentje van de Barlagenpolder en het maken van takkenrillen op het schiereilandje.  

  
Foto: Windmolentje Barlagenpolder – vóór en na de snoei 
 
De groene meewerkdagen worden aangekondigd op de website. De opkomst is meestal zo’n 5 á 8 
personen; we hebben altijd koffie/thee en verse notencake (van walnoten uit het bos) en inmiddels 
hebben we ook wat eigen gereedschap, dus voel je vrij om eens mee te doen! 
Groetjes van Hilde, Niek, Paul en Benno. 
 
 
Windparken/zonneparken  
Windpark N33 



De stichting Platform Tegenwind N33 heeft in voorjaar 2021 bij de Raad van State nog een 
herzieningsverzoek ingediend, onder andere met het argument dat de gevolgen van geluidsoverlast 
onvoldoende zijn onderzocht. Zoals te verwachten heeft de Raad van State dit verzoek afgewezen. 
De dorpenalliantie heeft zich, nadat hun bezwaarprocedures geen resultaat opleverden, de 
voorgaande 2 jaar ingezet voor realisatie van een gebiedsfonds. Deze dorpenalliantie was de 
bundeling van alle dorpsbelangenverenigingen in of nabij windpark N33.  
De realisatie van het gebiedsfonds ging in nauw overleg met de betrokken gemeenten Veendam, 
Midden-Groningen en Oldambt. De positieve houding de betrokken gemeenten werd overschaduwd 
door de negatieve houding van de provincie van. Onze provincie was niet bereid een bijdrage te 
leveren aan het gebiedsfonds. De provinciale bijdrage was ook een voorwaarde van het ministerie 
van Economische Zaken voor een bijdrage aan het gebiedsfonds. 
Door de druk van de betrokken gemeenten, heeft het ministerie uiteindelijk toch een bijdrage gedaan 
van 1,66 miljoen aan het gebiedsfonds. 
Een werkgroep gaat nu verder met de invulling van dit gebiedsfonds. Hierdoor is ook de laatste taak 
van de dorpenalliantie afgerond en is dit samenwerkingsverband van vele dorpen in en rond het 
windpark N33 opgeheven. 
 
Windpark Delfzijl Zuid uitbreiding 
In 2020 verliepen de procedures bij de Raad van State ongunstig, zo werd in april 2020 het beroep 
verworpen om meer natuuronderzoek te doen. 
Een arrest van het Europese Hof van Justitie veranderde de zaak in 2021. Op basis van dit arrest 
oordeelde de Raad van State dat de windmolennormen zoals die landelijk gelden onvoldoende waren 
onderbouwd. Door deze uitspraak was de gemeente Eemsdelta weer aan zet. 
Om de politieke besluitvormers de gevolgen voor het landschap en bewoners duidelijk te maken, 
organiseerde Stichting Oldambt Windmolenvrij in oktober een excursie door het windmolengebied. 
De hoop dat dit iets zou veranderen, was valse hoop. Sommige hadden meer aandacht voor hun 
telefoon dan voor de impact van de windmolens.  
De afspraken over het opwekken van groene energie en de toezeggingen aan de betrokken 
energiemaatschappijen wogen zwaarder dan landschap en inwoners. 
Op 21-12-2021 ging de gemeenteraad dan ook akkoord met de aanpassing van het bestemmingsplan. 
Niet omdat de raadleden het eens waren met de aanpassing maar omdat de gemeente een 
zogenoemde inspanningsverplichting was aangegaan met de betrokken energiemaatschappijen en 
men vreesde een claim te krijgen van tientallen miljoenen als men voor vertraging zorgde! 
De volgende stap zal daarom weer naar Raad van State zijn. 
 
Vrijwilligers 
Zowel in 2020 als in 2021 zijn er geen avonden georganiseerd i.v.m. de geldende Covid maatregelen. 
De vrijwilliger hebben in april 2020 een bos tulpen en doosje chocolade ontvangen en in december 
op 7 december ( nationale vrijwilligers dag) een speciaal voor hen gemaakt stuk chocolade. Alles is 
bezorgd door de bestuursleden.  
In totaal waren er 90 vrijwilligers in onze dorpen, waarvan sommigen in meerdere functies. 


