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Verslag jaarvergadering op 22 maart 2019 

 
Aanwezig DB: Natasja Dijkshoorn (voorzitter), Harm Eerkens, Hendrik Eerkens, Wim van  
 Rheen, Greetje  Schipma en Marjan Jutting (verslag) 
Afwezig DB:  Aletta Buiskool (m.k.g.) 
St. Welzijn:   Alberto Zanda 
Afwezig Gem. Oldambt: Alie Dammer (m.k.g.) 
Dorpsbewoners: Bert Bijlsma, Elly Boneschansker, Henk Boneschansker, Maarten Boven, Geert 

Haan, Bianca Holst, Imke Jacobs, Patrick Jacobs, Gerrit van der Kam, Benno 
Klapwijk, Menno Kramer, Harrie Kuiper, Antje van der Linde, Denies Margry, 
Peter Meijer, Anne Jan Mensinga, Tjasso Roossien, Hilde Schaap, Hilda Smit, 
Astrid Pouw, Chris Pit, Tineke Tims, Bennie Veentjer, Paul van Velsen, Ben 
Verweij, Jacqueline Weller, Antjo Welp, Miranda de Wind, Hero Wouters en 
Hans Zijlstra 

Afwezig m.k.:  Jochum Bodde, Niek Delfgou, Tonny Evers, Ankie Grooten, Christina Koning,  
Ed Rees, Nirad en Jagran Verbeek, Erika Welp, Betty Westerhuis en Evelien 
Withaar 

ECO:   Cornelis van der Poel, Bart van der Heul, Gerrit van Kernebeek en  
Ben Verweij 
 

 

1. Opening en mededelingen 

• Op 23 maart is de jaarlijkse opruimochtend. Iedereen is van harte welkom mee te doen. 

• De situatie over het convenant is onveranderd sinds de informatie erover in NieuwSwaar. 
Dorpsbelangen is in afwachting van een overleg met de wethouder en vooral ook van 
concrete voorstellen tot veranderingen in de samenwerking. Doel is te bereiken dat de 
gemeente haar afspraken nakomt, eerlijk en transparant is en Dorpsbelangen serieus neemt. 
Verdere uitleg heeft in NieuwSwaar gestaan. 

• Op 10 april houdt de gemeente de tweejaarlijkse schouw, alle inwoners van onze dorpen zijn 
van harte welkom mee te rijden op de fiets door de dorpen om te zien hoe ze er bij liggen en 
om eventuele verbeterpunten aan te geven. Start 17.00 uur bij Leeuwenborg. Er is deze keer 
geen collegetour in Nieuw Scheemda-’t Waar. 

• De visie is vastgesteld. Er zijn veel actiepunten n.a.v. de visie naar voren gekomen om mee 
verder te gaan. De bedoeling is dat deze punten in groepjes worden uitgewerkt. Een mooi 
voorbeeld is de werkgroep over woningen (huurhuizen en koophuizen) die inmiddels aan de 
slag is met de actiepunten. Alle inwoners hebben een enquête in de bus gekregen om hun 
mening te geven. De voorzitter roept op de enquête in te vullen. Aan de hand daarvan kan de 
werkgroep verder gaan met het uitwerken van punten die belangrijk worden gevonden. Ook 
kan het dienen als onderbouwing voor het overleg met Acantus wat tot nu toe heel 
moeizaam verloopt.  
Het ‘nieuwe’ bestuur zal de verdere invulling van de uitwerking van de visie vorm geven. 

  

            

 
Vereniging Dorpsbelangen 
Nieuw Scheemda – ‘t Waar 
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2. Verslag jaarvergadering 2018 

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

• N.a.v. het verslag komt de vraag naar voren hoe het staat met het afgebrande pand aan het ’t 
Waar. Er staat nu zelfs een prefab keet en er lijken rare dingen te gebeuren daar, aldus 
omwonenden. De voorzitter antwoordt dat het een moeizaam proces is. Mooi wonen! blijft 
het op het lijstje houden. Als mensen tips hebben zijn ze van harte welkom eens te komen 
praten. 
 

3. Jaarverslag 2018 

• Redactioneel: het moet zijn ‘Kiek met van alles wat’ 

• Opmerking: een mooi en goed verslag 

• Opmerking: er wordt veel gedaan in het dorp. 

• N.a.v. het jaarverslag vraagt de Culturele Commissie aandacht voor de activiteiten die ze 
organiseren. De uitnodiging is vooral te komen naar deze activiteiten, helemaal naar de 
bijzondere locatie die we hebben: de kerk in Nieuw Scheemda. 
 

4. Financieel jaarverslag 2018 

• Er zijn een paar vragen ter verduidelijking, o.a. over het geld voor juridische ondersteuning 
voor een procedure tegen een omgevingsvergunning. Het beroep gaat over de werkwijze van 
de gemeente als het gaat om handhaving en naleven van eigen regels en het bewaken van 
onze leefomgeving. Een aantal mensen vindt het een goede zaak, een aantal vindt het veel 
geld. 

• Jochum Bodde van de kascommissie is niet aanwezig. Gerrit doet namens beiden het woord. 
Het financieel verslag ziet er goed uit. Greetje krijgt de complimenten en er wordt decharge 
verleend, waarvoor dank! 
 

5. Verkiezing kascontrolecommissie 
Jochum Bodde en Gerrit van de Kam controleren de kas volgend jaar en Antje van der Linde stelt 
zich beschikbaar als reservelid. 

6. Verkiezing bestuur 

• Aletta Buiskool, Natasja Dijkshoorn en Marjan Jutting treden af. Ze worden bedankt voor hun 
inzet met een mooie bos bloemen en een cadeaubon. 

•  Tim Bouius heeft een jaartje als kandidaatsbestuurslid meegedraaid in het bestuur en heeft 
besloten toch geen bestuurslid te willen zijn.  

• Hans Zijlstra heeft zich aangemeld als kandidaat bestuurslid. Stemmen is niet nodig, iedereen 
is akkoord. Daarmee bestaat het bestuur uit Hendrik Eerkens, Harm Eerkens, Greetje 
Schipma, Hans Zijlstra en Wim van Rheen. Het nieuwe bestuur verdeelt in een  
bestuursvergadering de rollen (voorzitter en lid). 
 

7. Rondvraag 

• Hilde Schaap vertelt dat er sinds kort dynamic tennis gespeeld kan worden in het MFC. Het is 
erg leuk en vanwege het lichte materiaal waarmee gespeeld wordt, geschikt voor iedereen. 
Kom vooral eens kijken of meedoen. Het is op dinsdagavond vanaf half 8 en op 
donderdagmiddag vanaf half 2. 

• Hilde Schaap vraag of nieuwe bewoners informatie krijgen over wat er in het dorp te doen is. 
Greetje antwoordt dat Dorpsbelangen hier aan werkt, een informatieflyer is nagenoeg klaar 
en zal eerdaags aan nieuwe bewoners worden verstrekt. 
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• Antjo Welp heeft in NieuwSwaar gelezen dat het Hoogholtje weggaat. De voorzitter 
antwoordt dat het een van de punten is die genoemd werden tijdens de visie-avond als 
oplossing voor het vele sluipverkeer i.v.m. het OZG. Voor bepaalde actiepunten (met een 
grote impact) uit de visie geldt dat het aandachtspunten zijn die eventueel verder onderzocht 
moeten worden. Voor het probleem van het sluipverkeer worden op dit moment andere 
oplossingen aan de gemeente voorgedragen. Van sluiting is dus wat Dorpsbelangen betreft 
geen sprake. 

• Antjo Welp vraagt wat er met het bos gaat gebeuren nu SBB daar zoveel gekapt heeft. Hilde 
Schaap antwoordt namens Mooi Wonen! dat er herplant zal plaatsvinden in het bos bij 
Kerkwijk en in het bos bij  het voetbalveld over een of twee jaren. Er zijn echter veel 
wachtenden voor ons. Er is een ‘groenclub’ vallend onder Mooi Wonen! die als 
contactpersoon fungeert voor SBB, zij zullen het dorp hierbij betrekken als het zover is. 
Aanmelden voor deze werkgroep kan via de secretaris van Dorpsbelangen. 

• Antjo Welp vraagt of de gemeente de publicatie van aanvragen en verstrekken van 
vergunningen weer in de krant kan zetten. Lang niet iedereen is digitaal.  

• Antjo Welp stelt voor nog twee AED’s aan te schaffen, om het bereik groter te maken. Natasja 
legt uit dat vooral een groot netwerk van hulpverleners belangrijk is voor het slagen van een 
reanimatie. De hulpverleners zitten overal in het dorp en verlenen eerste hulp in afwachting 
van de AED, die door de tweede persoon wordt meegenomen. Een grote pool is belangrijk. 
Mensen die al een reanimatiecertificaat hebben maar niet ingeschreven staan als 
hulpverlener bij “Groninger hart veilig’ in onze dorpen, worden vooral gevraagd ook hiervoor 
in te schrijven. Hoe groter de pool en dichter het netwerk hoe beter. Ook mensen zonder 
certificaat zijn welkom, zij krijgen dan training. 

• Hilda Smit stelt voor om als er verkiezingen zijn zoals over het Waterschap dit jaar, dit als 
thema op de agenda te zetten van een jaarvergadering om zo meer achtergrondinformatie te 
krijgen over bepaalde onderwerpen. 
 

 

8. Energie Coöperatie Oldambt 
Ben Verwey heeft vorig jaar namens Dorpsbelangen Nieuw Scheemda – ‘t Waar zitting genomen 
in de werkgroep die de oprichting van een energiecoöperatie voor de gemeente Oldambt 
voorbereidt. Hij is vanavond aanwezig om te vertellen hoe het er mee staat. Ook zijn drie leden 
van de werkgroep aanwezig om na afloop vragen van geïnteresseerden te beantwoorden en 
eventuele belangstelling voor deelname aan de coöperatie te registeren. Aan de hand van een 
presentatie worden de aanwezigen meegenomen in het waarom van de energietransitie 
(https://www.morgenlandfilm.nl/) en op welke manier wij daar op lokaal niveau zelf een bijdrage 
aan kunnen leveren. Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van een energiecoöperatie. In het  
Oldambt gebeurt dat niet per dorp maar voor de gehele gemeente om zo meer mogelijkheden te 
hebben.  

Naast projecten op het gebied van energiebesparing (isolatie, onderzoek warmte-lekken en 
stroomvreters) stelt de coöperatie voor zelf duurzaam energie op te wekken in de vorm van 
zonnepanelen op daken (o.a. van de gemeente en van particulieren zoals agrariërs en 
ondernemingen) en met het plaatsen van kleine windmolens (max. 15 m hoog). 

Deelnemers aan de coöperatie kunnen daar dankzij de postcoderoosregeling van profiteren, en 
een korting op de te betalen energiebelasting krijgen. Deelname kan voor een eenmalig bijdrage 
per certificaat van 250 kWh van € 99 en een jaarlijks contributie van € 11. Afhankelijk van je 
elektriciteitsverbruik koop je meer of minder certificaten. Je krijgt korting op de te betalen 
energiebelasting op basis van het aantal certificaten met als maximum je eigen verbruik. 

https://www.morgenlandfilm.nl/
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Over een gegarandeerde periode van 15 jaar kan dat bij een gemiddeld gebruik van elektriciteit in 
totaal een voordeel tussen de € 1500 en € 2000 opleveren, zie bijlage tabel. Naast een financieel 
voordeel, wek je ook nog eens zelf groene stroom op. De hoeveelheid zon en wind, en de hoogte 
van de elektriciteitsprijs spelen een rol waardoor de terugverdientijd van de eenmalige 
investering iets hoger kan zijn dan de te verwachten 5 à 6 jaar.  

De werkgroep is nu op zoek naar belangstellenden voor totaal 700 certificaten zodat de 
coöperatie daadwerkelijk kan worden opgericht. De gemeente (als energieverbruiker) heeft al 
aangegeven te willen deelnemen in de coöperatie. 

Vragen: 

• Wat gebeurt er met de certificaten bij verhuizen of overlijden? 
Antwoord: als je verhuist binnen de postcoderoos kun je de certificaten meenemen, je 
kunt ze met het huis mee verkopen of terug verkopen aan de coöperatie. Als iemand 
overlijdt, gelden dezelfde mogelijkheden voor de nabestaanden. 

• Wat gebeurt er als de overheid ineens andere besluiten neemt? 
Antwoord: als nu een coöperatie start, is gegarandeerd door de overheid dat de regeling 
15 jaar geldig is.  

• Wat gebeurt er als de panelen vervangen moeten worden? Wie betaalt de verwijdering 
daarvan en wie het onderhoud? 
Antwoord: In de berekening is het verwijderen en onderhoud van de molens of 
zonnepanelen meegenomen. De verwijdering of onderhoud is niet voor rekening van de 
certificaathouders. 

• Dorpsbelangen is toch tegen het plaatsen van windmolens en zonneparken? 
Antwoord: Dorpsbelangen is tegen grootschalige parken met grote windmolens of 
zonnepanelen, die het landschap ernstig aantasten. Waarbij het geld ook nog eens naar 
een kleine groep gaat en een grote groep alleen de nadelen ondervindt. Dorpsbelangen is 
voor een kleinschalige aanpak waarbij de inwoners betrokken worden, inspraak hebben 
en bovendien zelf het voordeel er van hebben. 
 
 

Vervolg 
Tijdens de avond hebben mensen hun belangstelling kenbaar gemaakt, zij krijgen bericht 
over het vervolg. Mensen die na het lezen van dit verslag belangstelling hebben en graag 
extra informatie willen, kunnen zich melden bij de secretaris van Dorpsbelangen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering, er wordt nog lang nagepraat en gedronken. 

 

 

 


