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ANGST VOOR AfvalDUMPPLEK

Foto Greetje Schipma

Sinds vorig jaar is het pand nr 39 aan Hamrikkerweg
in elkaar gedrukt. Het is een grote puinzooi en ziet
er niet uit. Dit vonden de aanwezige wethouders en
ambtenaren ook tijdens de dorpenschouw. Achter
de schermen wordt aan een oplossing gewerkt, maar
dat duurt altijd lang. Te lang en is zeker voor naaste
bewoners niet leuk!

te raken en bezorg een ander geen overlast.
Gebruik deze plek niet als afvalplaats. Het wordt nu
scherp in de gaten gehouden.
Greetje Schipma

Helaas vuil jongt ook hier? Er is geconstateerd dat
sommige van onze mededorpsgenoten het nodig vinden
om hun afval daar nu ook te gaan dumpen. Wat bezielt
iemand om dat te doen.
Mensen, er zijn mogelijkheden genoeg om je afval kwijt

VAN DE REDACTIE
In deze NieuwSwaar is er veel aandacht voor de
dorpenronde, de bijeenkomst in de Leeuwenborg
daarover en natuurlijk is er een prominente plaats
voor de KIEK-proeverij op het grasveld bij het
Termunterzijldiep straks op 17 september. Dat wordt
vast een geweldige happening. Verder is er nieuws
over de Open Monumentendag op 9 september en
er is nieuwe informatie vanaf het windmolenfront.
De verschillende clubs en verenigingen beginnen
binnenkort met de activiteiten…
Kortom: er gebeurt weer genoeg!

De wonderschone ‘open tuin’ van Koeno en Joke
Bloem in ‘t Waar was 11 augustus onderwerp in het
programma Vroeg op Noord.
WIJ BORDUREN BADGES, BEDRIJFSKLEDING, HANDDOEKEN EN NOG VEEL MEER!

Bezoek onze website: www.inventieftwaar.nl

De redactie

Molenlaan 1 | 9942 PG ‘t Waar | Tel: 0598 – 44 62 86
Mob: 06 – 508 401 93 | e-mail: inventieftwaar@online.nl
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COLOFON >
Kopij aanleveren: voor 15oktober 2017
De kopij kunt u mailen naar: dorpskrant@t-waar.nl
of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden
overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de auteurs
of rechthebbenden. De redactie behoudt zich het recht s tukken in
te korten.
Redactie:
		

Marjan Jutting, Aletta Buiskool,
Patricia Eerkens en Patrick Seitner

Vormgeving: studio-pgraphix.nl
Voor geïnteresseerden buiten het verspreidinigsgebied bieden
wij de mogelijkheid om voor 10 euro per jaar lid te worden.
hiervoor ontvangt u elke twee maanden een krant.Hij wordt bij
u thuis bezorgd. Stuur een mail met uw adresgegevens naar:
dorpskrant@t-waar.nl of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl

Foto Greetje Schipma

Indoor Speelparadijs, Partyboerderij, Midgetgolf, Lopen op het
water, Terras, Camping en Chaletpark

”De Leeuwenborg”

Dé gelegenheid voor elk feest.

www.deleeuwenborg.nl

Pastorieweg 14, 9943 TG Nieuw Scheemda, 0598-446464
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Agenda september/ oktober
Datum		activiteit			tijdstip		Locatie
4- 9 			

Start Gymgroep		

13:30			

MFC

6- 9			Start Volleybal		19:30			MFC
8- 9 			

Start Klaverjassen		

20:00			

Voetbalkantine

9- 9			

Open monumentendag

10:00 - 16:00 		

Kerk

17- 9			

Kiek met smaak		

13:00 – 17:00

20- 9			

Vrouwen van Nu 		

20:00 			

Waarkunst of Leeuwenborg

13-10			Veur Mekoar 			18:00			MFC
19-10			Vrouwen van nu 		19:30			Zilversmid in Meedhuizen
21-10 			

Schilderworkshop (CC)

14u tot 16.30u

Waarkunst

Bankje op Lutje Muntendam (in veldje naast voetbalveld)
Het heeft even geduurd maar het bankje dat door
Staatsbosbeheer ter beschikking is gesteld staat
op zijn plek. Vroeger stond hier een picknickbank.
Het was even graven en er moesten wat wortels
door gekapt worden.
De Lutje Muntendammers kunnen nu weer op hun
stek aan de overkant zitten

Nieuw in ons assortiment: HAP natuurlijke
hondenbrokken. HAP is een volledig voer voor
jonge en volwassen honden, en is speciaal
ontwikkelt voor honden met bijv. huid-, vacht-,
en spijsverteringsproblemen.				
HAP is gemaakt van 100% natuurlijke
grondstoffen, zonder toevoegingen van
chemische geur-, kleur en smaakstoffen			

september 2017

pagina 4

V.V. Oldambtster Boys
Beste Dorpbewoner,

Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen. Na de zomerstop zijn de seniorenelftallen
al weer volop aan het trainen. De eerste training was een gezamenlijke training

van alle senioren welke plaatsvond op 13 augustus onder leiding van de nieuwe
Hoofdtrainer van Oldambtster Boys Benny van Hoorn. Deze training is

ondersteunt door “Veur mekoar” die tijdens de pauze van de training de spelers

heeft voorzien van een heerlijke tomatensoep en een groentesoep met daarnaast
belegde broodjes. (Dirkje Haan en Hans Zijlstra bedankt) Na deze training zijn

Benny en Hans om de tafel gegaan en hebben de selecties gemaakt. De volgende
selecties zijn gemaakt.
Namens het bestuur,
Hans Zijlstra

2e Selectie

1e Selectie

Dammer, Jan

Slijm, Falko

Eerkens, Harm

Heeres, Garp

Kuiper, Harrie

Heeres, Emil

Hoek, Henk

Veentjer, Bennie

Boven, Erik

Droppert, Waldo

Pit, Chris

Hassinck, Kevin

Bodde, Jochum

Jonge, Lars de

Hulshof, Robin

Jonge, Leon de

Jansen, Alexander

Postma, Thijs

Stuivenberg, Raymon

Jong, Jamill de

Katt, Roy

Dallinga, Sander

Kuipers, Hemmo

Zijlstra, Ybèr

Zijlstra, Hans

Burema, Dennis

Eerkens, Kevin

Eerkens, Mark

Korte, Julian

Zijlstra, Bob

Vriesma, Kylian

Gorter, Dennie

Bouius, Tim

Dzikowski, Marcin

Klein, Harrie

Buurmeyer, Michel
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Naast de twee seniorenelftallen heeft Oldambtster Boys ook een jeugdelftal JO16 7x7 ingeschreven. Hierdoor blijft de
mogelijke toestroom van jeugdspelers naar de selecties gewaarborgd. Wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar nog meer
jeugdspelers.
In het kader van de voorbereiding heeft het eerste op 24-8 al een oefenwedstrijd uit gespeeld tegen VVS. In een boeiende
wedstrijd is de stand blijven steken op 1-0.
Het tweede heeft twee oefenwedstrijden gespeeld. De eerste was 25-8 tegen Siddeburen 3 die werd verloren met 6-1 en
de tweede wedstrijd werd 29-8 gespeeld tegen ZNC 2. Dit jonge elftal won met 4-0 van ons tweede.
De competitie van het eerste ziet er dit seizoen
als volgt uit:

Wij wensen alle teams en spelers een sportief seizoen toe.
Het bestuur Oldambtster Boys..

Wist u dat...

- De spelers na hun eerste schorsing hun gele en rode kaarten zelf moeten betalen.
- Er in dit seizoen een JO16 gaat komen.
- De spelers van het eerste loten gaan verkopen van de grote clubactie waarmee u grote prijzen kunt winnen.
- Er hamburgers gebakken gaan worden bij thuiswedstrijden door de spelers van het eerste en tweede.
- De vrijwilligersavond van Oldambtster Boys en voor haar vrijwilligers er weer aankomt.
- Wij u graag bij thuiswedstrijden laangs zieliene willen hebben.

WWW.OLDAMBTSTERBOYS.NL
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Schouw
11mei zijn we met een delegatie van verschillende mensen van onze
gemeente waaronder de wethouders, Rob en Elzo van SWO en het
bestuur Dorpsbelangen door het dorp gefietst.

Speeltuin
Op deze middag is door de gemeente een toezegging gedaan voor in
elk geval het plaatsten van een nieuwe glijbaan, in ons speeltuintje.
Naar de wip wordt gekeken of deze gerepareerd kan worden. Maar
ook is de mogelijk met behulp van de gemeente meer van het
speeltuintje te maken. (Hoewel de ruimte beperkt is). Dus met een
aantal enthousiaste inwoners kan het weer een prachtige speeltuin
worden. Zijn er mensen die eenmalig 1 dag mee willen helpen om
onze speeltuin een nieuwe impuls te geven? laat maar weten aan het

MOR
Wat verder naar voren kwam, is dat wij als inwoners van NieuwScheemda en t’ Waar vaker een MOR “(= Melding Openbare Ruimte)
kunnen “schrijven”. Zaken als een kapotte wip of snoeiafval dat te
lang blijft liggen wordt dan opgepakt door de gemeente. Een MOR
invullen kan elke inwoner via;
www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/ruimte
Dus op de website van de gemeente Oldambt, kies je wonen en
leven, daarna kies je openbare ruimte en daar kun je een (anoniem is
mogelijk) melding maken van iets wat je opvalt in onze dorpen. Het
staat dan meteen geregistreerd.
Natasja Dijkshoorn
Vereniging Dorpsbelangen Nieuw-Scheemda & ‘t Waar

september 2017

pagina 7

september 2017

Dorpenronde
Naar aanleiding van een aantal stellingen hebben we zaken
helderder gekregen wat er leeft onder de inwoners die
aanwezig waren bij de dorpenronde op 15 juni 2017 in de
Leeuwenborg.
Hieronder in grote lijnen de onderwerpen van deze avond.
We hebben als eerste (tweeling)dorp de Maximaroos
ontvangen van de wethouder.
Later in overleg met gemeente en buitendienst hebben
we besloten dat in het najaar het rozenperkje tegenover
het monument op ‘t Waar vervangen zal worden door een
Maximarozenperk. Deze roos vraag meer onderhoud omdat
het de grond niet helemaal bedekt. Er zal blijvend onkruid
tussendoor opkomen. Is er iemand die het leuk vindt om dit
perk netjes te houden? Snoeien en bemesting zal door de
buitendienst gedaan worden.
Onder het kopje sociale binding in de dorpen met
verantwoordelijke wethouder Bard Boon, werd gevraagd
of het mogelijk is om een buurtauto aan te schaffen of een
driewieler om met iemand te kunnen fietsen. Bard Boon
geeft aan dat dat kan via de WMO, mits dit nodig is en
vanuit de bewoners aangevraagd wordt.
Over activiteiten in onze dorpen wordt een Jeules de boules
baan geopperd door een inwoner. Als er meer mensen
zijn die dit graag zouden willen en zich hiervoor in willen
zetten om dit voor elkaar te krijgen, laat het even weten via
de secretaris.
Festiviteiten met bijv. foodtrucks, wordt genoemd.
De culturele commissie heeft een KIEK met smaak
georganiseerd op 17 september. Meer info hierover in deze
Nieuwswaar of flyer.
Onderwerp: Kwaliteit openbare ruimte in de dorpen (
straatbeeld, verloedering door puin, verpauperde panden.
Excessenbeleid. Mooi Wonen!)
Laura Broekhuizen is verantwoordelijk wethouder.
Laura: agendapunt is dat de kwaliteit van de huizen
omhoog moet, zodat de dorpen aantrekkelijk blijven.
Er ontstaat een discussie over puin en het handhaven. Dit
is een lange procedure waarin alle stappen gezet moeten
worden, aldus de wethouder. Dit kost tijd. Gemeente is
in overleg met eigenaren van verschillende panden. Het
streven is er gezamenlijk uit te komen. Lukt dit niet dan
volgt een procedure.

De gemeente heeft geld voor juridische steun toegezegd
voor de strijd tegen de windmolens bij Delfzijl.
Laura vertelt desgevraagd dat de gemeente inzet op
kleinschalige windmolens en aanleg zonneparken.
Dorpsbelangen verwacht dat dit in overleg met de dorpen
zal gaan, waar wat geplaatst wordt en hoe dit aangevlogen
wordt. Dit wordt beaamd door de wethouder.
Onderwerp: omgeving dorpen: rust, ruimte, recreatie (fietsen wandelpaden, speeltoestellen)
Ricky van den Aker is verantwoordelijk wethouder.
Veel van de benoemde punten zijn aangepakt. Extreme
onkruid op de Hamrikkerweg is verwijderd. Al blijft dit een
belangrijk punt, nadat sinds 2016 geen roundup meer langs
openbare ‘wegen’ gebruikt mag worden. Hiervoor is nog niet
de juiste oplossing is gevonden, aldus de wethouder. Het
social sofa traject is ingezet. We krijgen van de gemeente
een sociaal sofa op de plaats van het bankje voor onze kerk.
Het speeltuintje staat nog open. De vraag is; willen we ons
speeltuintje volledig opknappen en vernieuwen of willen we
alleen een nieuwe glijbaan. Zie oproep bij de schouw, deze is
in vorige nieuwswaar niet meegekomen.
Extra info over de extreme berenklauwgroei is verstuurd
naar de gemeente.
Handhaving, burgemeester Pieter Smit is verantwoordelijke.
Verschillende inwoners melden dat klachten/MOR niet
worden behandeld binnen 14 dagen, een aantal mensen
geeft aan er zelfs nooit weer iets op te horen.
Het systeem is vernieuwd, je hoort altijd een bericht te
ontvangen dat het bericht aangekomen is bij de gemeente.
Pieter Smit hoort het graag als het niet functioneert.
Vanuit Nieuw Scheemda – ’t Waar is Hendrik Eerkens
aanspreekpunt voor Groen en Grijs, de afspraak is dat men
eerst een melding doet via MOR en als men er niet uitkomt
aan Hendrik Eerkens mailt die het doorgeeft aan Ali Dammer
(die het weer binnen de gemeente aankaart).
Door verschillende inwoners wordt net als op de
ledenvergadering geklaagd over te hard rijden in
onze dorpen. Op drie verschillende plekken wordt een
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snelheidsmeter op gehangen. N.a.v. deze metingen zullen we
samen met Klaas Koers (wijkagent) een plek uitkiezen om toch
een keer te gaan handhaven op snelheid. Aangezien uit ervaring
blijk dat veel van de hardrijders mensen uit eigen dorp zijn,
waarschuwen wij bij deze. Mensen houd je snelheid in de gaten!
Veel zwaar verkeer in ’t Waar veroorzaakt trillingen. Een aantal
inwoners denkt dat scheuren in huizen eerder door zwaar,
hardrijdend verkeer wordt veroorzaakt dan door aardbevingen.
Eigenaar bedrijf is verantwoordelijk voor de schade. Hoe toon je
dat aan?
Met trilmeters? Wat kunnen we met de gegevens? De
burgemeester geeft aan dat de gemeente hier geen rol in kan
spelen.
We sluiten de avond af met een hapje en drankje, met de
uitkomst dat bijna iedereen van de aanwezigen zich veilig voelt
in onze dorpen en vertrouwen heeft in de politie.
Mailadres Secretaris Dorpsbelangen; secretaris@nieuwscheemda.nl
Mailadres gebiedscoördinator Ali Dammer; alidammer@
gemeente-oldambt.nl
Met dank aan degenen die er waren en dank voor de goede
verzorging door de Leeuwenborg,
Natasja Dijkshoorn

Burgermeester Pieter Smit aanwezig op vragenavond
Dorperschouw

Molenroute
Sinds een aantal weken staan er her en der in de omgeving
palen met een afbeelding van een molen. Dit is de nieuwe
molenroute uitgezet door de Molenstichting en is ontwikkeld
i.s.m. St Landschapsbeheer, Ver. Dorpsbelangen en de
grondeigenaren. De route loopt van Waarkunst richting ‘t Waar,
langs Barlagenpolder, over het fietspad dan door het bos naar de
kerk. Vanaf de kerk richting het betonpad naar Hamrikkerweg
86 en dan via de maaipaden naar de Westerse molen. Daarna
over de brug en de dijk langs het kanaal weer naar eindpunt
Waarkunst.

De brochure waarin deze route beschreven staat komt later op
diverse plekken in de provincie te liggen en ook in onze vitrines
te hangen. Groepen kunnen o.l.v. een wandelcoach lopen. De
deelnemers krijgen dan ook uitleg over allerlei historische
plekken. In overleg is het mogelijk om de kerk, Westerse molen,
fruitboerderij Bosschaart en Waarkunst te bezichtigen.
Om eventuele overlast en problemen te voorkomen is besloten
om deze route voor honden en paarden gesloten te houden.
Als dorpsbewoners weten wij natuurlijk wel waar we onze
dieren vrij kunnen laten lopen.
Greetje Schipma

Foto Greetje Schipma
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Eerstvolgende Resto Veur
Mekoar is op vrijdag 13 oktober,
Gezellig eten met
elkaar genieten van een
3-gangenmaaltijd. Deze
wordt voor u bereid en
kost slechts € 5,- p.p.

DOE SPORTIEF MEE OP
WOENSDAGAVOND!

(kinderen t/m 2 jaar gratis
en kinderen van 3 t/m 16
jaar €2,50)

Klaverjasclub ’t Vrije Weekend’
De eerstvolgende kaartavond van seizoen 2017 / 2018 is op vrijdag 8
september om 20:00 in de kantine van Oldambster Boys. We spelen om de
14 dagen op vrijdagavond. Kun je kaarten, kom eens avond meedoen en kun
je meemaken hoe gezellig het is.
Voor informatie en/of aanmelding: Thea Moes tmoes@hotmail.nl

De groep start weer op 4 september. Tot eind mei 2018 gaan we o.l.v
Anneke wekelijks de spieren soepel houden. Makkelijk zittende kleding
en gymschoenen zijn gewenst. Graag kwartier van te voren aanwezig ivm
omkleden.

Gymgroep in MFC

Kosten € 9,00 per maand (voor huur en begeleiding) Aanvang 13.30 uur
Kom eens kijken en meedoen, dit geldt voor zowel dames als heren!

Volleybal begint op woensdagavond 6 september
De volleyballers (leeftijd van 16 tot 63) zoeken nog deelnemers (m/v) Iedereen die van volleybal houdt, zowel beginneling als
gevorderde, zijn welkom. Het is altijd een heel gezellige invulling van de avond en zo kan alle dagelijkse stress kan weer worden
weggeslagen
AANVANG 19.30 UUR EN ALS ER MINIMAAL 6 PERSONEN ZIJN.
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“KIEK MET SMAAK” ons dorps Proef en Eet Festijn om te genieten van de
kookkunsten van dorpsgenoten en van LIVE MUZIEK.
Wij zorgen voor gratis lekkere koffie en thee en er wordt “MOEDERS KIEK” soep
uitgedeeld.
Zomerse LIVE MUZIEK. Spaanse en Latin liedjes met evenveel passie als het Grunnegs
laid door zangeres Marietta Rust en gitatist Peter Gerards
Eigen stokbrood bakken voor de kinderen.
Houd je van koken en bakken en wil je graag dat iedereen jouw heerlijkheden proeft, doe
dan mee zelf met "KIEK m et SMAAK."
Wat we voor ons zien is een gezellige markt buiten met eetgelegenheid en presentatie van
wat wij als dorpsgenoten nog meer Sm aakvol vinden.
Daarom willen we “SM AAK” breder trekken en nodigen we iedereen uit om ons je hobby
met ons te delen bijv. plantjes stekken, handwerken, houtsnijden, muziek maken,
schilderen, kokkerellen, design, fotografie, vertellen, verzamelen, enz. (deze produkten
worden verkocht)
Ook stoere vrijwilligers welkom om met de opbouw enz. van kraampjes/ hooibalen te
helpen.
Geef je op en doe mee. Met elkaar kunnen we weer laten zien waar Nieuw Scheemda ’t
Waar groot in is. Contact dirkjehaan@hotmail.com en ankie.grooten@ziggo.nl
Volgende evenementen:
9 sept 2017 Monumentendag optreden van Wiltsanghkoor (6 pers) in kerkje aanvang
+ 15:30 uur
17 sept 2017 Kiek met Smaak op veldje bij hoog bruggetje aan de Kerkwijk tussen 13:00
en 17:00 uur
18 nov 2017 Zing Zang Workshop Bianca in kerkje tussen 14:00 en 16:30 uur
10 dec 2017 Christmas Carols Koor in kerkje aanvang 14:00 uur entree € 7,00 incl
koffie/thee
25 febr 2018 Klaas Spekken en Walter in kerkje aanvang 14:00 uur entree € 5,00 incl
koffie/thee
April/mei 2018 muzikaal van het Travertijn Ensemble optreden in kerkje
Denk je, die zijn leuk bezig bij de Culturele Com m issie en je houd van cultuur en
creativiteit in het dorp: kom dan ons team versterken. Ook jonge mensen welkom.
Hartelijke groeten,
Ankie, Antje, Bianca, Dirkje, Hilde.
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OPEN MONUMENTENDAG:

Zaterdag 9 september is de jaarlijkse open
Monumentendag.
De kerk in Nieuwe Scheemda heeft zoals
elk jaar zijn deuren weer openstaan van
10u tot 16u Kom gerust even binnen om te
kijken naar het orgel, de klok en de andere
bijzondere voorwerpen.
Om 15.30u is als afsluiting van de dag het
optreden van A cappela koor Wiltsangh.
Leden van de plaatselijke commissie heten
u deze dag van harte welkom en wil u graag
vertellen over de bijzonderheden van deze
kerk. A-capella koor Wiltsangh

Wiltsangh is een a-capella koor bestaande
uit 2 mannen en 4 vrouwen uit Westerwolde.
Het repertoire bevat vooral liederen
uit de Middeleeuwen en muziek uit de
Renaissance. Uitvoeringen zijn onder andere
op Middeleeuws Ter Apel, de Etstoel in Anloo,
Montmartre in Sellingen en in kerken en
kathedralen. De muziek die ten gehore wordt
gebracht op Open Monumentendag op 9
september is gewijd aan de liefde. Oude volkse
liederen uit Frankrijk, Duitsland, Engeland en
Nederland verhalen over de vreugde en het
verdriet die de liefde teweeg brengt.
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Windmolenpark Delfzijl Zuid Uitbreiding
Tot en met 16 juni kon er een
zienswijze (bezwaar) worden
ingediend tegen de uitbreiding van
windpark Delfzijl Zuid. Door dit
plan komen er 16 windmolens bij
ten zuiden van het huidige park
waar vooral Nieuwolda last van zal
hebben. Maar gezien de hoogte van
meer dan 200 meter zullen ze zeker
ook vanuit Nieuw Scheemda en ’t
Waar duidelijk in beeld zijn.
Nadat de termijn van indienen
zienswijze was verstreken, bleek dat
men was vergeten diverse stukken
te publiceren. Hierdoor ontstond er
een nieuwe ronde voor het indienen
van zienswijzen. Voor stukken die
betrekking hadden op 2 gasleidingen
was de reactietermijn slechts 2 week!
Een ongelooflijk korte termijn,
terwijl het hierbij gaat om de invloed
van enorme windturbines van meer

dan 200 hoog en rotordiameter van 136
meter op 2 gastransportleidingen. De
reactietermijn op de andere stukken
was de gebruikelijke 6 week.
Als Dorpsbelangen hebben we een
zienswijze ingediend. Ook de gemeente
Oldambt is tegen deze uitbreiding en
heeft een zienswijze ingediend.
Een belangrijk punt in dit traject
was de aanpassing van het
bestemmingsplan, hetgeen op 20 juli
op agenda stond van gemeenteraad
Delfzijl.
Enkele uren voor deze raadsvergadering
kregen we via mail de antwoorden
op de ingediende zienswijzen, totaal
meer dan 200 pagina’ s. Ongehoord
om zoiets enkele uren voor een
belangrijke vergadering te versturen,
elke mogelijkheid om hierop nog

richting de gemeenteraad te reageren
was feitelijk onmogelijk.
De behandeling in de gemeenteraad
was langdurig maar in feite was
er maar 1 partij (lijst Stulp) die fel
reageerde tegen het nieuwe windpark.
Zoals eigenlijk te verwachten, werd de
wijziging van de het bestemmingsplan
zonder problemen door de
gemeenteraad van Delfzijl aanvaard.
De volgende stap in deze procedure is
de behandeling door de Provincie in
september.
Harm Eerkens
Vereniging Dorpsbelangen Nieuw
Scheemda en ’t Waar

Speelmoment
Het speelmoment voor kinderen willen we dit jaar iets anders gaan invullen. Er
zal 5 keer per jaar een kinderactiviteit georganiseerd worden waar alle kinderen
tot en met 10 jaar uit onze dorpen aan mee kunnen doen.
Bij jonge kinderen ( t/m 6 jaar) is een ouder gewenst ivm eventueel toezicht op
eigen kind(eren). Ouders van de oudere kinderen zijn ook welkom. Er zijn altijd
vaste ouders aanwezig. Dit zijn Natasja Dijkshoorn, Hamrikkerweg 66, Wilma Pit,
Kerkwijk 49 en Rebanna Jager, Kerkwijk 1.
De volgende data’s zijn gepland en allen in ons Multi Fuctioneel Centrum (MFC)
aan de Hamrikkerweg 55A en zullen van 13:30 tot 16:30 plaats vinden.
Zondagmiddag 26 november as Sinterklaas viering
met Sint en Pieten.
ZONDAGMIDDAG 7 JANUARI 2018 | Spelen met elkaar in “de Leeuwenborg”
ZONDAGMIDDAG 18 MAART 2018 | Afhankelijk van het weer op het
springkussen binnen of buiten
ZONDAGMIDDAG 27 MEI 2018 | Bij droog weer naar een buitenspeeltuin
ZONDAGMIDDAG 9 SEPTEMBER 2018 | Speurtocht in het bos met daarna pannenkoeken eten in het MFC
Meer info volgt in de volgende krant of te verkrijgen via rebannajager@hotmail.com
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UIT DE OUDE DOOS

Garage aan de Hamrikkerweg 39 met voor de deur de auto van P. Hommes.

Invoering Omgevingswet in gemeente Oldambt en de zienswijzen
daarop van Dorpsbelangen Nieuw Scheemda – ‘t Waar
In 2019 staat de invoering
van de nieuwe Omgevingswet
gepland. Dat is een wet die alle
wetten en regels op het gebied
van de leefomgeving bundelt
en vereenvoudigt. Regels voor
bijvoorbeeld een bestemmingsplan,
voor de nieuwbouw van een
woning, de aanleg van een weg,
maar ook regels voor geluidshinder
en luchtverontreiniging en voor
de bescherming van natuur. Deze
regels zijn nu nog verspreid over
allerlei verschillende wetten, dat
maakt het goed gebruiken door
burgers en ondernemers en het goed
toepassen en handhaven door de
overheid (gemeente, provincie en
rijksoverheid) erg lastig.

Belangrijke uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet zijn daarom het
eenvoudiger en beter maken van de regelgeving, het waarborgen van de
bescherming van
de burgers en
tegelijkertijd ruimte
maken voor nieuwe
ontwikkelingen
bijvoorbeeld op
het gebied van
duurzaamheid.
In
de
Omgevingswet
staan diverse
middelen om
deze doelen te
bereiken. Een
zo’n instrument is
bijvoorbeeld een visie over hoe onze leefomgeving er op lange termijn zou moeten
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uitzien. Een ander instrument
is een programma waarin die
langetermijnvisie voor een specifiek
thema in concrete maatregelen wordt
vertaald.

diverse en interessante punten
ingebracht, waarvan we niets terug zien
in de omgevingsvisie. Een gemiste kans
voor het draagvlak en de kwaliteit wat
ons betreft.

Het college van B&W Oldambt
heeft nu een ontwerp voor een
omgevingsvisie gemaakt en
vooruitlopend op vaststelling
daarvan ook alvast een programma.
Beide ontwerpen zijn te vinden
op de website van de gemeente
(te vinden via onze NieuwSwaar
op facebook). Vóór 19 juli kon
iedereen een reactie, een zogenaamde
zienswijze, geven op deze twee
documenten. Dorpsbelangen Nieuw
Scheemda-‘t Waar heeft zowel
voor de omgevingsvisie als voor het
programma inpassing zonneparken
en windmolens zo’n zienswijze naar
het college van B&W gestuurd.
Hieronder volgt een beknopte
weergave van onze zienswijzen.

In de omgevingsvisie ontbreekt
de analyse van maatschappelijke
ontwikkelingen die de komende jaren
waarschijnlijk gaan plaatsvinden
en wat dat betekent voor gemeente
Oldambt. Denk bijvoorbeeld aan
de toenemende vergrijzing en de
bereikbaarheid van voorzieningen
in onze gemeente en wat voor eisen
dit stelt aan de fysieke leefomgeving.
Zodoende is niet duidelijk wat
voor onze gemeente de ‘stip op
de horizon’ is voor de inrichting
van en de infrastructuur in onze
gemeente. En hoe (in grote lijnen)
de gemeente maatschappelijke
ontwikkelingen voor wat betreft de
fysieke leefomgeving wil faciliteren
als zij gewenst zijn of juist wil
beperken als zij niet gewenst zijn.
Wat voor gemeente Oldambt wil zijn,
komt niet uit de verf. Sommige delen
uit de omgevingsvisie zijn letterlijk
gekopieerd uit oude documenten
zonder aandacht te geven aan de
specifieke eisen uit de Omgevingswet
voor een visie.

OMGEVINGSVISIE
De gemeente maakt veel haast met
het opstellen van de omgevingsvisie,
terwijl de Omgevingswet pas in de
loop van 2019 van kracht wordt
(en het is zelfs de vraag of dat
gehaald kan worden). Deze haast
heeft volgens ons tot gevolg dat de
kwaliteit van de visie onder de maat
is. Veranderingen in de eigen
leefomgeving hebben meestal
ingrijpende gevolgen voor
inwoners en ondernemingen.
Dan moet je er dus de tijd
voor nemen om een goed
verhaal te maken van hoe je
als gemeente vindt dat de
fysieke leefomgeving er uit zou
moeten zien.
In de visie is onduidelijk wat
er met alle opmerkingen uit
de daarvoor georganiseerde
bijeenkomsten is gedaan.
Deelnemers hebben hele

In de visie worden de kernwaarden
ruimte, rust, landschap, gastvrijheid,
verbindingen (ligging aan een
snelweg, aan water en Duitsland),
natuur, landbouw, toerisme en
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recreatie, water, duisternis en
karakteristieke elementen benoemd.
Er is niet aangegeven wat deze
kernwaarden betekenen voor de
te maken keuzes m.b.t. fysieke
leefomgeving en hoe de gemeente
daarin wil handelen.
De belangen van verschillende
gebruikers van de leefomgeving
kunnen strijdig met elkaar zijn. Wat
de een mooi vindt, ervaart de ander
wellicht als geluidsoverlast. Een
megastal bij een boerderij of een
groot zonnepark is voor de één een
manier om geld te verdienen, terwijl
de ander het ziet als aantasting van
en verrommeling in het landschap.
Hoe wordt bij een keuze bepaald
of een omgevingsvergunning
verstrekt wordt? Wanneer en
waarom wegen economische
argumenten zwaarder, en wanneer
andere, bijvoorbeeld ecologische
of landschappelijke argumenten?
Als er een duidelijke visie is over
inrichting en infrastructuur, weet
je als inwoner of ondernemer met
plannen, waar je aan toe bent en is
op voorhand al duidelijk waar je een
omgevingsvergunning voor krijgt, en
waarvoor niet. Dat biedt zekerheid
voor diegene die iets graag zouden
willen realiseren. En dat biedt
zekerheid voor de mensen die met
eventuele gevolgen te maken krijgen.
In de visie wordt hier geen aandacht
aan besteed, terwijl dat wat ons
betreft juist heel belangrijk is. Waar
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staat het Oldambt voor?
De beschrijving van de
kernkwaliteiten van de
verschillende dorpen/steden
zoals die nu gebruikt is, past
eigenlijk niet meer in de integrale
benadering die de Omgevingswet
beoogt voor de omgevingsvisie.
De tekst over Nieuw Scheemda
– ’t Waar dekt bovendien niet de
lading.
PROGRAMMA INPASSING
ZONNEPARKEN EN KLEINE
WINDMOLENS
Bij het maken van een programma
met concrete maatregelen is de
gemeente al begonnen met een
uitwerking terwijl de eerste stap
(een vastgestelde omgevingsvisie)
nog niet klaar is. Dat is de
omgekeerde volgorde met alle
risico’s van dien.
In het programma wordt de
(oude) werkwijze voor ruimtelijke
ordening gevolgd: de gemeente
maakt regels (in dit geval
voor zonneparken en kleine
windmolens), wijst een gebied aan
waar iets kan worden gerealiseerd,
en als er plannen komen, dan toetst
zij die. Dat is niet de bedoeling
van de nieuwe Omgevingswet. Die
beoogt een integrale benadering
van de fysieke leefomgeving.
Het programma is voor inwoners
moeilijk leesbaar. Er staat veel
vakjargon in en het taalgebruik is
verhullend. Terwijl een programma
zich volgens de wet zou moeten
richten op concrete maatregelen, en
dus helder en duidelijk moet zijn.
Het gaat over energietransitie
maar behalve het inpassen
van kleine windmolens en
(grote) zonneparken komen
verder creatieve vormen van
energietransitie nauwelijks aan
bod. Niet duidelijk is waarom de
gemeente kiest voor alleen deze
aanpak om haar doelstelling van
20% energiebesparing in 2020
t.o.v. 1990, te halen. Ook vragen
wij ons of hoe de kernwaarden van
het Oldambt versterkt worden met
dit programma, anders dan dat

zonneparken aan de horizon minder
zichtbaar zijn als windmolens?
Waarom niet meer aansluiting
gezocht bij de kernwaarden van
Oldambt zoals de landbouw en
worden alternatieve, creatieve
besparingen meer gestimuleerd?
Verder is niet duidelijk hoe de
doelstellingen op energiegebied tot
stand zijn gekomen, worden gemeten
en gevolgd. Wij pleiten voor een
meer jaren energie-efficiencyplan voor de gemeente met daarin
concrete cijfers en maatregelen.
Lokale participatie in ontwikkeling
én exploitatie van energie komen
niet aan de orde, waardoor
energietransitie een feestje voor de
projectontwikkelaars kan worden. In
het programma is niets opgenomen
over verwijdering van zonnepanelen
en windmolens aan het eind van
hun technische levensduur. Om te
voorkomen dat net als bij woningen
de gemeente anders weinig
middelen heeft om verpaupering te
voorkomen, pleiten wij voor een soort
verwijderingsbijdrage of -maatregel.
Zonneparken horen als semiindustrie thuis op of in de buurt van
bedrijventerreinen. De gemeente stelt
echter voor om voor zonneparken
twee locaties beschikbaar te stellen:
bij het Hondshalstermeer en bij
het Emergobos (Westerlee). Het
is onduidelijk waarop deze keuze
gebaseerd is. Verder gaat de gemeente
met deze keuze voorbij aan het feit
dat het Hondshalstermeer inmiddels
is een mooi gebied is geworden
met landbouw, natuur én recreatie.
Onduidelijk is hoe de realisatie van
een groot zonnepark in dit gebied
bijdraagt aan de leefbaarheid.
Dergelijke keuzen doen het Oldambt
geen goed. Versnippering maakt
het gebied niet alleen voor de
toeristen onaantrekkelijk, maar ook
voor inwoners die komen voor rust
en ruimte. Bundeling van (semi)
industrie en bedrijven, maakt het voor
hen duidelijker te kiezen waar zij
wel of niet willen verblijven, is onze
mening.
Conclusie
Voor beide documenten geldt

dat zij wat ons betreft haastig in
elkaar zijn gezet en daardoor niet
voldoende doordacht zijn. Dat leidt
tot twee onduidelijke instrumenten
voor iets dat voor veel inwoners
en ondernemingen nauw luistert:
de directe fysieke leefomgeving.
Wij stellen voor om zowel voor de
omgevingsvisie als het programma
zonneparken en windmolens een
nieuwe versie op te stellen.

Oproep
Zoals je hierboven kunt lezen zijn
wij erg voor lokale initiatieven op
energiegebied. Hoe mooi zou het
zijn als wij uiteindelijk als dorpen
zelf in onze energiebehoefte kunnen
voorzien? Wij roepen inwoners op
die dit ook zouden willen om eens
van gedachten te wisselen over de
mogelijkheden.

