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Gehouden in kantine v.v. Oldambtster Boys op vrijdag 18 maart 2016 
Aanwezig: In totaal 27 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 zeven nieuwe leden zijn, t.w. R. Riepma, S. Burkewers, R.J. Tervoort, 
Adheera Westerman, J. Prins, Tonny Evers en Jacqueline Weller (totaal zes huisadressen). Twee 
nieuwe leden zijn aanwezig, Jacqueline en Tonny stellen zich even voor. 

 Afgemeld voor de vergadering: Theo Verbeek en Nirad Verbeek-Heemskerk, Bennie Veentjer, Hans 
Zijlstra en Paul van Velzen 
 

Dorpsbelangen/NieuwSwaar ook op facebook 
NieuwSwaar is nu ook op Facebook te vinden. Door te liken krijgt men de laatste informatie.  
Wat betreft de website, Menno merkt op dat niet alle informatie actueel is. De voorzitter antwoordt dat 
Facebook voor de snelle, actuele informatie gebruikt gaat worden en de website meer voor de 
achtergrondinformatie en de informatie over de dorpen, verenigingen etc.  
Het zou fijn zijn als verouderde tekst wordt doorgegeven aan de redactie (via de website). Ook de 
leveranciers van de informatie (bijvoorbeeld de verenigingen) worden gevraagd (ook) zelf de actualiteit 
in de gaten te houden. 
 
Informatieborden 
In de vergadering van 2014 kwam een vraag vanuit de leden om informatieborden te plaatsen. Door 
allerlei oorzaken is de vraag wat langer blijven liggen dan gedacht. Het is nu door de 
wandelpadencommissie opgepakt en verder uitgewerkt. Maria Ellens presenteert twee opties, het ene 
bord is meer voor de inwoners, de andere meer voor toeristen. Het verschil in prijs is groot (700 euro of 
2500 euro voor twee borden). De leden kiezen unaniem voor de borden voor het dorp. Van de 700 euro 
wordt 400 door Dorpsbelangen betaald en de rest van 300 euro door de Wandelpadencommissie. De 
leden gaan hiermee akkoord. De borden worden in de bushokjes geplaatst in Nieuw Scheemda en op ’t 
Waar. Het beheer wordt werd ter plekke geregeld;  Maria Ellens zal in Nieuw-Scheemda en Jacqueline 
Weller op 't Waar het informatiebord beheren. 
 
Stembureau 
Voor het referendum op 6 april is geen stemmogelijkheid in onze dorpen.  
dagcafé Overal en Nergens valt af als locatie en de gemeente is overgegaan tot het herverdelen van 
stemdistricten. Hier zijn we het niet mee eens, we hebben dat aan de gemeente kenbaar gemaakt. 
Volgende week maandag staat er een overleg gepland.  
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Verslag 
Ledenvergadering:  
Vereniging Dorpsbelangen  
Nieuw Scheemda en ’t Waar. 
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Verder heeft de VCP  een mail gestuurd naar deelnemers gemeenteraad met melding dat men het 
verdwijnen stembureau Nieuw Scheemda aan de orde gaat stellen in de rondvraag. 
Dorpsbelangen is ook bij deze vergadering aanwezig. Wie meewil kan zich melden bij Harm Eerkens. 
 
Inloopavond 
De voorzitter vraagt of er voor komend jaar behoefte is aan een inloopavond.  
Op dit moment niet, men ontmoet elkaar bij het eten van Veur Mekoar of bij de verenigingen. 
 
Reanimatienetwerk 
Op 17 mei is er weer een mogelijkheid aan te sluiten bij het reanimatienetwerk. Op die dag is er een 
cursus. Op dit moment zijn 11/12 mensen aangesloten. 
 
2. Notulen ledenvergadering 2015 
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. 
 
Vraag: hoe staat het met de takendiscussie.  
Harm licht toe dat vanuit Dorpsbelangen is gereageerd op de notitie van de gemeente m.b.t. de 
takendiscussie. Hierop hebben we als enige Vereniging Dorpsbelangen gereageerd met als titel ‘van 
kerntaken naar kernpunten’. De insteek daarbij is een gezamenlijke aanpak i.p.v. een afschuifsysteem. 
Op dit moment beraadt de gemeente zich over de takendiscussie, in het voor jaar zal er meer 
duidelijkheid zijn.  
 
4. Financieel verslag 
Penningmeester, Greetje Schipma, presenteert het financiële jaarverslag aan de leden en geeft hierbij 
een toelichting.  
De volgende opmerkingen worden gemaakt: 

 Het volgend jaar krijgt het overzicht een andere indeling (balans/kosten en opbrengsten). 

 Saldo totaal 2015 moet zijn saldo 2016. 

 Alle dorpen krijgen hetzelfde bedrag voor de organisatiegelden, deze moeten jaarlijks worden 
verantwoord. 

 Wat zijn de kosten voor de advertenties? Greetje: de kosten kunnen op verzoek iemand worden 
toegezonden.  

 De eigen bijdrage van 7,50 euro voor het etentje van vrijwilligersavond is prima wat de leden 
betreft. 

 Inkomsten uit advertenties worden bij overige inkomsten geboekt. Dit moet zijn: Communicatie. 
 
 
5. Verslag Kascontrolecommissie 
Aletta Buiskool en Antje van der Linde hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. 
Ze vonden het prima voor elkaar. De penningmeester wordt met algemene stemmen decharge verleend. 
 
6. Verkiezing kascontrolecommissie 
Aletta treedt af als kascommissielid. Sandra van der Zwan wordt kascommissielid samen met Tjasso 
Roossien. Jochem Bodde wordt reservelid.  
 
7. Verkiezing bestuur 
Henri treedt af als bestuurslid. De voorzitter bedankt hem met een bloemetje. Er is één persoon die zich 
kandidaat heeft gemeld voor een bestuursfunctie, Aletta Buiskool. Onder applaus gaat iedereen akkoord 
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met de benoeming van Aletta. Verder zijn Natasja Dijkshoorn, Harm Eerkens, Hendrik Eerkens en Marjan 
Jutting reglementair aftredend, ze zijn herkiesbaar. De leden gaan akkoord. 
 
 
10. Rondvraag 
Maria Ellens 

 Morgen, 19 maart is de landelijke opruimdag, waaraan Nieuw Scheemda–’t Waar meedoet. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te helpen op zaterdagochtend.  

 Geert Haan vult aan dat men ook een hele boel ‘afval’ bij hem kan brengen. Zoals blikjes (wel in 
elkaar gedrukt), bierdoppen, telefoons, kabels elektrische apparatuur. Dit afval wordt door een 
vrijwilliger uit elkaar gehaald en de verschillende onderdelen weer verkocht voor recycling. 
Afgelopen jaar heeft dat 2500 euro opgeleverd! Hierover komt een artikel in NieuwSwaar. 
 

Natasja 
Veur mekoar heeft nu twee keer een dorpsmaaltijd geserveerd. Een aantal mensen noemt het een groot 
succes en een aanrader. Op 15 april is de volgende maaltijd; een flyer gaat nog rond. 
 
Tjasso 
Op 4 mei is weer de dodenherdenking op ’t Waar. Dit is ieder jaar weer indrukwekkend. Hij doet een 
oproep hieraan deel te nemen. 
 
Pauze 
 
Toekomstbestendig dorp Mooi Wonen 
Marjan licht de activiteiten van de werkgroep Mooi Wonen toe. Overleggen zijn geweest met 
Dorpsbelangen, de gemeente en Acantus om een visie te ontwikkelen en te kijken wat er mogelijk is en 
wat niet. 
De gemeente is al bezig haar beleid aan te passen. Maar het opknappen en aanpassen van woningen, 
opruimen van zogenaamde  “rotte kiezen” zal een lange weg zijn. Wel nodig want deze vaak 
beeldbepalende plekken kan de huidige krimp ook nog versterken. Men wil hier niet (meer) wonen.  
De uitgangspunten zijn als volgt: 
1. Inwoners betrekken en inwoners doen mee. 
2. Beleid gemeente en beleid Acantus/Mooiland 
3. Rekening houden met krimp 
4. Lange-termijn-denken (10 à 20 jaar) 
5. Leefbaarheid zit niet alleen in stenen maar ook in sociale binding. 
 
Marjan vraag of de aanwezigen zich kunnen vinden in de aandachtspunten. 

 Opschieren van de dorpen Nieuw Scheemda – ’t Waar door het volgende te doen. 
o Slopen/opknappen panden die op de ‘rotte kiezenlijst’ van de gemeente staan. 
o Opknappen panden met een grote achterstand in onderhoud  
o Aanpak verrommeling als sloopauto’s of puin in de tuin  

 Meedenken met Acantus over leegstaande huurhuizen  

 Profileren van de dorpen als aantrekkelijke dorpen, waar het goed wonen en vertoeven is. 
 

 
Inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen. Wel geeft men aan dat Acantus onderhoud lang niet heeft 
uitgevoerd, we moeten niet te veel van ze over willen nemen. Als een pand niet meer goed is, dan maar 
slopen. Ook geeft men aan dat gewaakt moet worden dat niet te veel van de gemeente wordt 
overgenomen, de gemeente heeft zelf ook een verantwoordelijkheid en moet deze niet bij de inwoners 
neerleggen. Meedenken is goed. 
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Vervolg 

 Bijeenkomst in mei voor alle inwoners: 
o Gemeente (krimp en beleid daarover) 
o Acantus en Mooiland (visie huurverenigingen) 
o Werkgroep Mooi Wonen! (Hoe gaan we daar als dorp mee om?) 

 
Deze bijeenkomst is voor alle inwoners van Nieuw Scheemda – ‘t Waar. Een uitnodiging volgt via 
NieuwSwaar. 
 
Windpark N33 
Wim en Harm geven een samenvatting van de activiteiten rondom het Windpark. Het is lang stil geweest 
over het windpark, tot vrij onverwacht besloten werd het park naar het noorden op te schuiven en 
gebiedscoördinator Emme Groot een rol kreeg in de communicatie erover en met name over de 
verdeling van compensatiegelden. Dit is zo weinig en de overlegstructuur zo complex dat we hier niet 
voor voelen. Omdat de interviews met Emme de Groot anders zijn uitgelegd dan bedoeld en nu meer 
dorpen ‘last’ krijgen van de turbines, hebben de dorpen rond het windmolenpark een Alliantie opgericht. 
Deze alliantie bestaat uit dorpsverenigingen uit Ommelanderwijk/Zuidwending, Meeden, Westerlee, 
Scheemda, Nieuw Scheemda/’t Waar en Stichting Oldambt Windmolenvrij. Er zijn nu enkele 
vergaderingen geweest waarbij is afgesproken dat de strijd tegen windmolens onverminderd doorgaat 
en wordt ingezet op alternatieven zoals zonne-energie. 24 maart komt er een bijeenkomst in Meeden. 
De activiteiten worden in de pers gepubliceerd. 
Anne Jan geeft aan dat de opbrengst van zonnepanelen misschien niet voldoende zal zijn. 
 
Gevolgen van de gaswinning 
Er zijn 3 bijeenkomsten geweest waar we als bewoners voor informatie terecht konden over de 
bevingsproblematiek: Waakzaam Woldendorp (juli 2015), VGD ( november 2015) en De Korengarstgroep 
in Noorbroek (januari 2016). 
Greetje geeft aan wat de inventarisatie van schade t.g.v. gaswinning heeft opgeleverd. In de gemeente 
Oldambt zijn 1021 meldingen van schade geweest. In onze dorpen hebben bewoners van 55 huizen zich 
gemeld (althans, die bekend zijn bij Dorpsbelangen). Daarvan zijn er 28 (deels) erkend, van 4 loopt de 
contraexpertise nog, 16 schades zijn afgewezen (inclusief 11 na contraexpertise), 4 zijn in behandeling en 
van 7 is onbekend wat de afloop is. Ongeveer 24% van de woningen in Nieuw Scheemda en ‘tWaar heeft 
schade. 
Er zijn dorpelingen benaderd om mee te doen met TNO-onderzoek, een aantal heeft daar positief op 
gereageerd. Binnenkort wordt er een brief in Dorpsbelangen besproken waarin de gemeente gevraagd 
wordt om € 5000, - te betalen voor een goed meetinstrument waarmee exact geregistreerd kan worden 
waar en wanneer er trillingen in de bodem zijn waar te nemen. 
 
Na deze drie intensieve onderwerpen is het tijd voor een hapje en drankje.  


