
VERSLAG LEDENVERGADERING OP 17 MAART 2017 DORPSBELANGEN 

Aanwezig: 33 dorpsgenoten (27 huisadressen), inclusief twee nieuwe leden.  

Het is een betere opkomst dan vorig jaar (26 personen op 22 huisadressen). 

Afwezig met kennisgeving: Ankie Grooten 

Opening 

Natasja heet iedereen van harte welkom. Ze deelt mee dat Marjan en Natasja er over twee jaar uit 

het bestuur gaan. Nieuwe mensen zijn dus van harte welkom.  

Samenwerking gemeente 
Ali Dammer, onze nieuwe gebiedsregisseur, stelt zichzelf voor. In het kader van meer zeggenschap 
van en voor de burgers is de gemeente Oldambt opgedeeld in vier gebieden. Nieuw Scheemda en ’t 
Waar vormen samen met Scheemda en Nieuwolda één gebied. Ook sociaal werk Oldambt in de 
persoon van Elzo Bruggers is hierbij betrokken, evenals Laura Broekhuizen, onze gebiedswethouder. 
Ali Dammer is het eerste aanspreekpunt. Het meeste contact zal verlopen via Dorpsbelangen, maar 
als iemand een prangende kwestie heeft over iets wat de dorpen aangaat, dan kan ook persoonlijk 
contact worden opgenomen. Het mailadres is: ali.dammer@gemeente-oldambt.nl. Ze vertelt ook dat 
er bij de gemeente een ton is opgenomen voor burgerinitiatieven. Maximaal kan per initiatief  
€ 5000,- worden aangevraagd. Er moet dan wel even zoveel middelen aan cofinanciering zijn. Dat 
mag in geld, maar ook in werkkracht. (Je mag € 20,- declareren per uur voor vrijwilligerswerk.) 
 
Het valt een paar bewoners op dat er met mails niet veel wordt gedaan binnen de gemeente. Alweer 
een tijd geleden is er vanuit de dorpen een mail gestuurd over het trottoir. Van de gemeente werd 
keurig een mailtje gestuurd dat er binnen veertien dagen antwoord zou komen… niets meer 
gehoord. Ali wil dit soort zaken ook graag weten. 
 
Ali vertelde verder dat het oude kerkgebouwtje aan de Hamrikkerweg zachtjes in elkaar gedrukt zal 
worden… Het puin zal blijven liggen. Commissie Mooi Wonen! gaat kijken wat daar aan te doen valt. 
Er is dan in ieder geval geen sprake meer van een gevaarlijke situatie… dat is in ieder geval een goed 
begin!  
 

Verslag ledenvergadering 18 maart 2016 

Het verslag wordt vastgesteld. 

Jaarverslag Dorpsbelangen 

Er zijn complimenten over de vele activiteiten in het dorp. 

Financieel verslag 

Er is een heldere en duidelijke uitleg van Greetje Schipma over het financieel jaarverslag. 

Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie verleent de penningmeester décharge. (Dat leek ook wel goed omdat we 

ruim 2000 euro extra hebben!) 

mailto:ali.dammer@gemeente-oldambt.nl


Pauze 

 
Mooi Wonen 
Na de pauze vertelt Marjan, ook van de commissie Mooi Wonen! nog even kort waar de commissie 

mee bezig is. De pijnpunten in de dorpen worden niet meer losgelaten. Het gaat dan om Hoofdweg 

34 ’t Waar, Hamrikkerweg 39 (foetsie!) en Hamrikkerweg 88-90. De commissie heeft het gevoel toch 

vooruitgang te boeken, ook al gaat het vaak veel langzamer dan ze zou willen. Ook in de beukenhaag 

bij de Pastorieweg gaat lukken… Hilde heeft helpen voorbereiden, binnenkort wordt de geul 

gegraven. 

Ook worden onze huurwoningen nog even kort aangestipt. Wat betekenen de verschillende 

scenario’s nu voor onze dorpen. 

Dorpsvisie 
Tonny Evers houdt een inspirerend verhaal over het schrijven van onze nieuwe dorpsvisie. Belangrijk 

hierbij is dat het een visie is dat gemeenschappelijk door zoveel mogelijk mensen uit de dorpen 

wordt gedragen. De vraag is natuurlijk hoe we zoveel mogelijk verschillende groepen, ouder en jong, 

bij elkaar kunnen krijgen. Op de avond melden Niek, Bianca, Paul en Alet zich spontaan aan. 

Speelplaats/Begraafplaats 
Hoe gaan we nu verder? Er hebben zich inmiddels een paar mensen aangemeld. 

Rondvraag 

• In de rondvraag komt naar voren dat ons MFC wel een likje verf kan gebruiken. Vervolgens 

wordt er direct geopperd of we daar niet een leuk project van kunnen maken… 

• Oproep aan enthousiaste volleyballers… Elke woensdag om 19.30 uur volleyballen in het 

MFC. Het kost € 20,- voor een heel seizoen! 

• De wandelclub start weer met haar wandelingen op de maandag als de zomertijd is 

ingegaan. De verzamelplaats is tegenover de kerk. De start is om 19.30 uur. 

• Het verzamelen van oud ijzer door de kerk in Scheemda heeft vorig jaar in totaal € 2500,- 

opgebracht. Zeker 75% van het verzamelde ijzer komt uit onze dorpen! Dat is een geweldig 

resultaat! Blijf vooral inleveren bij Geert en Dirkje Haan. Als het veel is, even een telefoontje 

en het wordt opgehaald. 

• Telefoons kunnen nog steeds worden ingeleverd bij Geert en Dirkje Haan. De opbrengst 

hiervan gaat naar stichting Zanskar, een project in India. Elke telefoon levert zo’n € 40,- op. 

Dat is enorm de moeite waard. Ze mogen gewoon door de brievenbus worden gegooid. ☺  

• Verder is de vraag of er iets aan de verkeersveiligheid kan worden gedaan. Het is al ettelijke 

keren bij de gemeente aan de orde gesteld, maar deze heeft geen prioriteit. Misschien nog 

een keer aangeven dat we het fijn vinden als er af en toe een politieauto door het dorp rijdt 

en/of stilstaat. 

• De culturele commissie geeft aan dat er in mei een schildercursus komt van Maike van der 

Kooij en Peter Meijer. Er komt een Kiek met smaak in september en ook staat er weer een 

danscursus, geleid door Antje, op het programma. 

• Niek: 5000 euro aanvragen voor Veur mekoar? De groep komt rond met het geld. Misschien 

is het leuk om het voor nieuwe dingen te gebruiken die onder Veur mekoar kunnen vallen. 



• De jaarlijkse opruimactie staat dit jaar in het teken van de buitenboel opruimen. Iedereen 

kan spullen weggooien in de daarvoor bestemde container voor het voetbalveld. 

• Er wordt geroepen om meer controle van de politie (zichtbaarheid van onze wijkagent Klaas 

Koers). 

• Er wordt te hard gereden in de dorpen. Elzo oppert snelheidsaanduidingborden, maar deze 

worden niet met algemene stemmen aanvaard. 

• Harry krijgt een bloemetje (Hamrikkerweg 88-90). 

 
De Oldambtster Boys, deze keer in de personen van Harry en Bennie zorgden als altijd voor de 

drankjes en lekkere hapjes. 

Sluiting van de avond: 23.00 uur. 


