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Gehouden in kantine v.v. Oldambtster Boys op vrijdag 20 maart 2015. 
Aanwezig: In totaal 25 personen (22 huisadressen), waaronder het volledige bestuur  

(7 personen) en Elzo Bruggers van Stichting Welzijn. 
   
1. Opening en welkom.  
Voorzitter, Natasja Dijkshoorn, heet iedereen welkom op deze ledenvergadering. 
 
2. Mededelingen 

 De voorzitter noemt dat er drie nieuwe leden zijn, t.w. Bennie Veentjer en Theo Verbeek en 
Nirad Verbeek-Heemskerk (totaal twee huisadressen). De nieuwe leden zijn niet aanwezig. 

 Afgemeld voor de vergadering: Bert de Graaf, Bianca Holst, Muriël Mazure en Sandra van 
der Zwan. 

 
2. Notulen ledenvergadering 2014 
Op dit verslag zijn geen op- en/of aanmerkingen, het wordt goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag van de secretaris wordt aan de hand van een presentatie doorgenomen. 
Op de laatste sheet staan ook een paar onderwerpen die in 2015 op de agenda zullen staan. Dat 
zijn de volgende. 
 
Takendiscussie 
Harm licht dit punt toe. Al enige tijd staat bij de gemeente de zogenaamde kerntakendiscussie 
op de rol. Een discussie over welke taken de gemeente moet uitvoeren en welke niet of 
eventueel kunnen worden overgedragen aan andere organisaties als de dorpen en wijken. 
Voor de dorpen en wijken was hierover een voorlichtingsavond over hetgeen de komende 
maanden op dit gebied gaat gebeuren. De bedoeling van de gemeente is om hierover nog voor 
de zomervakantie besluiten te nemen. 
De komende maanden zal op dit gebied veel worden georganiseerd door de gemeente, vooral 
voor de politiek maar ook  met inbreng vanuit diverse organisaties. Ook het Dorpen- en 
Wijkoverleg zal hierbij worden betrokken. De gemeente is nog opzoek naar een manier van 
communiceren naar de burger. Als dit onderwerp voor ons concreter wordt en we weten wat 
eventueel van de dorpen wordt verwacht, zullen we dit gaan communiceren in NieuwSwaar 
en/of per mail en de inwoners betrekken. 

VVVeeerrreeennniiigggiiinnnggg   

DDDooorrrpppsssbbbeeelllaaannngggeeennn   

NNNiiieeeuuuwww---SSSccchhheeeeeemmmdddaaa   

eeennn   ’’’ttt   WWWaaaaaarrr...    

   

Verslag 
Ledenvergadering:  
Vereniging Dorpsbelangen  
Nieuw Scheemda en ’t Waar. 
 

 

http://www.t-waar.nl/
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Aardbevingen 
Harm: ‘Onze gemeente Oldambt behoort niet tot de zogenaamde aardbevingsgemeenten, maar 
een deel van onze gemeente heeft er wel degelijk last van. Reden voor de gemeente om een 
avond te organiseren zodat onze organisaties/inwoners informatie hierover konden verkrijgen. 
Er waren diverse stands waar  informatie vandaan kon worden gehaald; van de ‘veroorzaker’ de 
NAM tot en met de zeer actieve belangenvereniging de Vereniging Groninger Bodem Beweging. 
Tot dusver geldt dat er alleen wordt vergoed als men valt in het gebied waar bevingen zijn 
waargenomen. Van de gemeente Oldambt vallen Nieuwolda en Nieuw Scheemda/’t Waar nog 
net in dit gebied. Dus we komen in aanmerking voor schadevergoeding. Omdat Oldambt nog 
geen aardbevingsgemeente is, komen we echter niet in aanmerking voor andere geldstromen 
zoals bijvoorbeeld maximaal € 4.000,-. voor energiebesparende maatregelen. 
Voor aanvraag of informatie schadevergoeding: Centrum Veilig Wonen te Appingedam: 0800-
2896636 (gratis), www.centrumveiligwonen.nl. 
Voor belangenvereniging: Vereniging Groninger Bodem Beweging: 06-21615080, 
www.groninger-bodem-beweging.nl. 
Natasja vult aan dat ze een mail van bewoners in Woldendorp heeft ontvangen met de vraag 
gezamenlijk op te trekken. Waarschijnlijk  zal “Waakzaam Woldendorp” een oproepje sturen 
naar NieuwSwaar. Ieder beslist zelf of hij/zij zich hierbij wil aansluiten. 
 
Visie m.b.t. Acantus en leegstaande panden 
Marjan licht toe dat Acantus in een overleg van Dorpsbelangen aanwezig is geweest om over de 
visie m.b.t. de huurwoningen in onze dorpen te praten en met name over de leegstaande 
panden. Er staat momenteel een aantal huurhuizen leeg in onze dorpen, het blijkt dat ze 
moeilijk te verhuren zijn. Alhoewel er maar één van Acantus leegstaat, wil Acantus toch graag al 
nadenken over de toekomst zeker met de krimpnotitie in het achterhoofd. Ook moet Acantus 
veel investeren in het huis dat leeg staat omdat het afgeleefd is. De vraag is of dit zinvol is en 
wat eventueel alternatieven zijn. Een paar leden geven aan dat ze vinden dat Acantus het huis 
zou moeten opknappen, dit is het risico van het vak, vinden ze. Ook andere panden van Acantus 
hebben volgens hen achterstallig onderhoud. 
Na een discussie besluiten we met een klein clubje dit onderwerp verder uit te werken. Aletta 
Buiskool en Hilda Smit bieden zich aan mee te denken. 
 
Verder onderwerpen voor 2015 
Vanuit de leden ziet men graag het onderwerp windmolens structureel op de agenda van 
Dorpsbelangen. Nu onze vertegenwoordigster op dat gebied het bestuur verlaat, zullen we 
moeten kijken wie dit over kan nemen. 
 
4. Financieel verslag 
Penningmeester, Mirjam Eelssema, presenteert het financiële jaarverslag aan de leden en geeft 
hierbij een toelichting. 
Mirjam vertelt dat met name het ontbreken van een deel van de financiële verantwoording van 
het Kinderkamp veel inspanning heeft gekost en dit helaas niet heeft geleid tot verantwoording 
van het gehele ontbrekende bedrag, wel is een deel daarvan binnengekomen. 
In juridische zin zijn er dan twee sporen, een strafrechtelijk of een privaatrechtelijk onderzoek. 
Beide sporen hebben naar alle waarschijnlijkheid geen zin en kosten naast veel inspanning ook 
nog eens extra geld. Vandaar dat het bestuur heeft besloten het bedrag van € 346,- te boeken 

http://www.centrumveiligwonen.nl/
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/


Pagina 3 van 4 

 

als een oninbare vordering. Dit bedrag komt voor de helft t.l.v. het bestuur en voor de helft t.l.v. 
van het kinderkamp. Dirkje vraagt of het kinderkamp daar financiële problemen mee krijgt. 
Mirjam antwoord dat dat niet het geval is. Zij kunnen gewoon hun  geplande activiteiten 
uitvoeren. 
Verder heeft het bestuur maatregelen genomen, zo mogen de betreffende personen geen 
bestuursfunctie meer uitvoeren in de commissies die onder de paraplu van Dorpsbelangen 
hangen en de regels van indienen en betalen van declaraties zijn aangescherpt. Dit zullen ook de 
andere commissies merken. 
De aanwezigen zijn blij met deze openheid van het bestuur. 
Een paar aanwezigen vinden de uitgaven voor het vrijwilligersfeest in verhouding hoog (t.o.v. de 
andere bedragen), men vindt een feest erg goed om de vrijwilligers te bedanken maar het is een 
pittig bedrag voor een stamppottenbuffet. Waarschijnlijk komt dit door de drankjes. De meeste 
aanwezigen vinden het geen probleem dat er 1 keer per jaar 30 of 40 euro per vrijwilliger wordt 
uitgegeven. Het bestuur neemt de opmerkingen mee voor het volgende vrijwilligersfeest. 
De inkomsten van oud-papier zijn gedaald wat jammer is voor het totale inkomen. 
Tot slot roept Mirjam de commissies/clubs op om voor 1 januari van een jaar aanvragen te doen 
voor een financiële bijdrage. Dan kan het geld eerlijk verdeeld worden. 
Naar aanleiding van een vraag licht Mirjam toe dat Dorpsbelangen beslist wie welk geld krijgt op 
basis van de subsidievoorwaarden van de gemeente. Niet alles wordt toegestaan. Deze 
voorwaarden staan op het aanvragenformulier (te vinden op de site). 
 
Over het financiële verslag zijn verder geen vragen of opmerkingen. 
 
5. Verslag Kascontrolecommissie 
Aletta Buiskool en Antje van der Linde hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. 
Ze vonden dat het perfect voor elkaar was en geen speld tussen te krijgen. De penningmeester 
wordt met algemene stemmen decharge verleend. 
 
6. Verkiezing kascontrolecommissie 
Het voorstel is om Aletta Buiskool en Antje van der Linde opnieuw te benoemen als 
kascommissieleden en Sandra van der Zwan als reservelid. Dit is akkoord. 
 
7. Verkiezing bestuur 
Mirjam treedt af als penningmeester. De voorzitter bedankt haar met een bloemetje. Er is één 
persoon die zich kandidaat heeft gemeld voor de functie van penningmeester, t.w. Greetje 
Schipma. Onder applaus gaat iedereen akkoord met de benoeming van Greetje als bestuurslid 
en daarmee als penningmeester. 
Verder is Wim van Rheen reglementair aftredend, Wim is herkiesbaar. De leden gaan akkoord. 
 
8. Bezoek bestuur Dorpsbelangen bij jubilarissen in Nieuw Scheemda–’t Waar 
Het bestuur geeft aan dat het bezoek aan jubilarissen (bij echtparen die 50, 55 of 60 jaar 
getrouwd zijn en bij verjaardagen van 80 jaar en ouder), lastig wordt omdat de gegevens niet 
meer actueel zijn. In verband met de privacywet krijgen we geen nieuwe gegevens meer van de 
gemeente. De gegevens die we nu hebben zijn erg verouderd en onoverzichtelijk. Het bestuur 
stelt voor te stoppen met ingang van 2016. De meerderheid van de leden vindt het geen goed 
plan om helemaal te stoppen, vooral niet met het bezoeken van de mensen die 80-jaar en ouder 
zijn. ‘We moeten onze ouderen koesteren’. Voor huwelijken kan het wel afgeschaft worden. 
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Voorgesteld wordt een lief&leedcommissie in te stellen die de jarigen kan bezoeken. 
Afgesproken wordt dat Maarten Boven een lijstje van mensen aanlevert die 75 jaar (maar vanaf 
80 jaar bezoeken) en ouder zijn. Het bestuur zal dit verder bespreken in een overleg en 
eventueel een oproep in NieuwSwaar doen voor een lief&leedcommissie. Voor 2015 is het 
sowieso nog geregeld. 
 
 
10. Rondvraag 
Maria Ellens 

 Op 28 maart is de landelijke opruimdag, waaraan Nieuw Scheemda–’t Waar meedoet. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te helpen op zaterdagochtend. Vlaggen, 
spandoeken en posters worden uitgedeeld. 

 
Tjasso Roossien 

 Hoe staat het met de plannen voor de Windmolens? Mirjam Eelssema vertelt dat er nog 
geen wijzigingen zijn. Men gaat nog steeds voor de variant in de Eekerpolder. 
 

Dirkje Haan 

 Is het een idee een helpdesk voor ouderen op te richten? Daar kunnen boodschappen, 
klusjes e.d. gemeld worden. Het bestuur zal dit op de agenda zetten en hier op terug 
komen en eventueel een oproep in NieuwSwaar plaatsen om dit te realiseren. 
 
 

 


