
 

Vereniging Dorpsbelangen  

Nieuw Scheemda-‘t Waar 

 

Verslag jaarvergadering op 16 maart 2018  

Aanwezig DB:  Hendrik Eerkens, Harm Eerkens, Natasja Dijkshoorn, Greetje Schipma, 

   Marjan Jutting en Aletta Buiskool (verslag) 

St. Welzijn:   Elzo Bruggers 

Dorpsbewoners: Jochem Bodde, Erika Welp, Anne Jan Mensinga, H. Halm, Maria Ellens,  

   Hans Zijlstra, Menno Kramer, Ben Verwey, Jeannette van Kruisbergen, Tim  

   Bouius, Kevin Eerkens, Patrick Seitner, Miranda de Wind, Gerrit van der Kam,  

   Paul van Velsen, Bianca Holst, Hero Wouters, Tonny Evers en Jacqueline 

Weller 

Afw. m.k.: Hilde Schaap, Sandra van der Zwan, Tjasso Roossien, Nirad en Jaran Verbeek, 

Ankie Grooten, Egbert Bloem en Jacqueline van Reijmersdal. 

 

 

Onderwerp Actie 

1. Opening en mededelingen 
24 Maart opruimdag: 9.00 uur inloop, om 9.30 uur gaan we van start. 
 
De drie bushokjes zijn schoongemaakt door Maria. Ze geeft het stokje graag door 
aan iemand anders. Ze gaat verhuizen. 

 

Iedereen 
van harte 
welkom! 

2. Jaarverslag 2016 

• Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld 

 
 

3. Jaarverslag 2017 

• Opmerking: een mooi en goed verslag 

• Opmerking: er wordt veel gedaan in het dorp. 

 

4. Financieel jaarverslag 

• Er zijn een paar vragen ter verduidelijking. Tjasso en Sandra hebben een mail 
gestuurd, omdat ze beiden niet aanwezig konden zijn. Greetje krijgt een pluim 
en er wordt decharge verleend, waarvoor dank! 

 

5. Verkiezing kascontrolecommissie 

• Tjasso Roossien gaat eruit. Sandra van der Zwan en Jochem Bodde 
controleren de kas volgend jaar en Gerrit van de Kam stelt zich beschikbaar 
als reservelid 

 
Sandra, 
Jochem 
en Gerrit 

6. Verkiezing bestuur 

• Greetje Schipma wordt met algemene stemmen herkozen. 

• Volgend jaar treden drie mensen af: Marjan Jutting, Natasja Dijkshoorn en 
Aletta Buiskool. 

• Tim Bouius wordt aspirant bestuurslid. Hij draait het komend jaar mee. 

• Hans Zijlstra meldt zich spontaan aan als bestuurslid vanaf volgend jaar. 
 
Briefjes worden uitgedeeld en iedereen kan twee namen opschrijven van mensen 
die een ieder graag in het bestuur zou zien. Harm Eerkens neemt de briefjes in. 

 
Greetje 
 
 
Tim 
Hans 



7. Rondvraag 

• Maria Ellens 

De wandelpadencommissie heeft inmiddels de paden gerealiseerd. 

Als de zomertijd ingaat, start elke maandag om 19.30 uur een 

wandeling vanaf de kerk. 

• Hans Zijlstra 

Woensdag zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en het 

referendum voor de sleepwet: STEM! 

• Menno Kramer 

De gemeente is bezig geweest met de trottoirs. De tegels zijn vlak 

gelegd, maar de spleten tussen de tegels zijn nog net zo groot. Een 

rolstoel kan er niet langs. Marjan zet het op de DB-agenda. 

• Bianca Holst (namens de culturele commissie) 

- Er is veel te doen in het kerkje. Leuk als jullie komen! 

- In het vervolg zal de kerkklok luiden voor elke activiteit in het 

kerkje een half uur voor aanvang. 

- 29 april is het lenteconcert, klassiek, maar ook modern! 

- 2 juni wordt er een fototentoonstelling georganiseerd met 

orgelmuziek in het kader van Kerkepad. 

- De gedichtenbundel van onze oud-inwoner Berend Koning is 

herdrukt en wordt verkocht in de kerk. 

- 7 oktober is Kiek met smaak in de Leeuwenborg. Er zijn daar 

tafels waarop ‘alles wat smaakvol is’ tentoongesteld wordt. Je 

mag natuurlijk ook verkopen. Kira Dekker (Voice) komt zingen. De 

culturele commissie kan nog wel mensen gebruiken voor de 

voorbereiding. Aanmelden voor de dag kan bij Dirkje Haan, Hilde 

Schaap, Ankie Grooten, Antje van de Linde of Bianca Holst. 

- Leuk als je een keer langs wilt komen voor een vergadering. 

Hierbij ook een extra oproep aan jongeren. 

 

Opmerking Maria Ellens: stem ook zaken met elkaar af. Soms zijn 

er activiteiten in Waarkunst en in de kerk. Dat is jammer.  

Opmerking Hans Zijlstra: op zondag mis je alle voetballers, 

mogelijkheid om het op een andere dag te zetten? 

 

• Bianca Holst (persoonlijk) 

- Ze wil graag biggenruggetjes, de berm bij de oprit naar de 

boerderij worden kapotgereden. Dit is voor de schouw, groen en 

grijs. 

- Ze maakt melding van lichtvervuiling door het nieuwe ziekenhuis. 

- 8 april is de actie ‘Vredesvuur’. Die avond wordt de aarde 

aandacht gegeven. Iedereen is van harte uitgenodigd. 

- Ze leest een prachtig zelfgemaakt gedicht voor over de teloorgang 

van een (hun) boerderij in aardbevingsgebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hendrik 

8. Pauze  



9. Hardrijders 
De gemeente heeft een matrixbord toegezegd, mits het dorp zelf het beheer op 
zich neemt. Dit betekent het bord ophangen en uitlezen. Het contract loopt via 
DB. Volgens Elzo Bruggers hebben de borden effect (verhaal Westerlee) Tim 
Bouius biedt zich aan als beheerder. 

 
 
Tim 
 

10. Oldambtster Boys 
Anne Jan Mensinga vertelt dat vanaf volgend jaar een bord wordt neergezet bij 
het begin van het dorp waarop te lezen valt wanneer de wedstrijden van de 
Oldambtster Boys in het dorp zijn. Wellicht is het een idee om de ‘schoolpalen’ 
ook te gebruiken. Voorstel is de palen aan de voetbalvereniging te geven en te 
verplaatsen (Bij de paal tegenover het voetbalveld kan een rolstoel er niet eens 
langs.) Marjan Jutting neemt het mee voor DB. 

 
 
Marjan 

11. Dorpsvisie 
Het is helaas niet gelukt om het afgelopen jaar onze dorpsvisie af te maken. Tonny 
Evers heeft de opdracht teruggeven aan Dorpsbelangen. Met nog 2 mensen in de 
visiegroep en de haast om een visie in te kunnen brengen bij de gemeente is het 
plan nu dat Marjan Jutting en Aletta Buiskool een coherent verhaal maken van de 
input die tot dusver is geleverd. Dit zal geplaatst worden in het NieuwsWaar met 
een uitnodiging voor een bijeenkomst waar iedereen uit onze dorpen kan komen 
om samen te kijken of we ons kunnen vinden in de visie en of er bijvoorbeeld nog 
belangrijke zaken zijn om toe te voegen. Er wordt gepleit voor een open structuur. 
Iemand anders vindt het belangrijk om eerst te dromen. Hans Zijlstra biedt zich 
aan om een rondgang te doen langs de huizen om mensen te motiveren. 

 
 
Marjan en 
Alet 
 

12. Opknappen begraafplaats 
Er is overleg geweest met de gemeente om de graven op te knappen. Het is de 
bedoeling dat er in eerste instantie vijf graven worden aangewezen die worden 
opgeknapt. Als duidelijk is welke, gaan we terug naar de gemeente die de 
nabestaanden van de mensen in de graven zal vragen of er bezwaar is tegen 
opknappen. Een goed begin is het schilderen van de poort. (De gemeente is 
eigenaar.)  
Bij deze ook een oproep aan serieuze vrijwilligers die overdag tijd hebben en 
speurwerk willen verrichten naar markante graven. We kunnen bij Stichting Oud 
Winschoten terecht hoe zij het hebben aangepakt. Maarten Boven en Hilda Smit 
worden genoemd als mensen die er misschien belangstelling voor hebben. 

 

13. Groninger energiekoepel 
Ben Verwey heeft zitting genomen in de werkgroep die de oprichting van een 
energiecoöperatie gemeente Oldambt voorbereidt. De coöperatie is langs 
geweest bij alle dorpsverenigingen om informatie te geven. Het doel is om 
inwoners van het Oldambt duurzaam energie te laten besparen en energie te 
laten opwekken om op deze manier de energietransitie te realiseren. De 
gemeente laat haar vastgoed mee doen zodat hier zonnepanelen en kleine 
windmolens op geplaatst kunnen worden. 
 
Er zijn 50 plekken min of meer geschikt, de lijst is inmiddels ingekort tot 25. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat er vijf kleine projecten komen. Deze worden 
gebruikt als kapstok om de coöperatie op te richten. Inmiddels zijn er gesprekken 
met Enexis, waterschap en de woningcorporaties Acantus en Groninger Huis 
geweest. De lijst met de vijf projecten zal binnenkort klaar zijn. Er is een voorkeur 
voor de postcoderoosregeling per project (Alle inwoners met die postcode die lid 
worden profiteren van die regeling in de vorm van een korting op de 
energiebelasting die iedereen betaalt.)  
 
Een beperkende factor is dat veel huizen al zonnepanelen hebben. Het is 
waarschijnlijk wel mogelijk dat deze ook ingebracht worden.  

 



 
De gemeente is ondersteunend. De coöperatie is voor, door en ten behoeve van 
de inwoners. 
 
De gemeente is ondersteunend. De coöperatie is voor, door en ten behoeve van 
de inwoners. 
 
Eind april, begin mei komt er een informatieavond langs alle dorpen. Als we dit 
realiseren, wordt de energieopwekking op deze manier voor 15 jaar 
gegarandeerd. 
 
Menno Kramer: Niet iedereen zit te wachten op windmolens. Antwoord: dat is 
helemaal waar, daarom is het zo belangrijk om zorgvuldig de plekken uit te kiezen. 

14. Commissie Mooi wonen 
- De berg puin van het voormalig kerkgebouwtje is aangekocht 

door de gemeente. De gemeente gaat in gesprek met DB over de 
bestemming van de grond. 

- De aankoop van de gemeente van de Hamrikkerweg 88-90 is 
nagenoeg rond. Er komt één bouwkavel voor terug. Hier zijn wel 
voorwaarden aan verbonden. (We bouwen niet voor leegstand.) 

- De commissie/DB zal officieel een verzoek om handhaving gaan 
indienen voor het pand op ’t Waar. Zij heeft een gesprek gehad 
met een paar juristen van Gemeentebelangen die dit hebben 
geadviseerd. De welstandscommissie gaat dan langs en zal dit 
naar alle waarschijnlijkheid niet goedkeuren. 

- De beukenhaag aan de Pastorieweg laat nog even op zich 
wachten helaas. 

 
Bianca Holst: Misschien een goed idee om de organisatie die de eco-woning heeft 
gebouwd op de Kerkwijk eens uit te nodigen voor informatie voor bijvoorbeeld de 
dorpsvisie. 
 
Erika Welp en Jochem Bodde 
Na de gesprekken met Acantus vorig jaar is er niets meer gebeurd. Hoe zit het met 
onze huurwoningen? Op zich is er volgens Mooi Wonen! niets veranderd t.o.v. het 
besprokene begin vorig jaar (overleg huurders en Acantus op 27-02-2017 over het 
huren in Nieuw Scheemda, de toekomstplannen van Acantus en de relatie met de 
kwaliteit van de huurwoningen). De afspraak was dat Acantus dit zou laten weten aan 
alle betreffende huurders, maar dat is tot dusver blijkbaar niet gebeurd. De commissie 
gaat erachteraan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alet en 
Marjan 
 
 
Hilde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marjan 
 

15. Sluiting 22.30 uur  

 


