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VOORWOORD

FEESTELIJKE OPENING soCial sofa

Na het geweldige succes van de avond van 
Dorpsbelangen ‘eten met visie’ in de Leeuwenborg 
vindt u in deze NieuwSwaar de aangepaste visie. Fijn 
als u nog even meeleest en eventuele verbeteringen 
aan de secretaris van Dorpsbelangen doorgeeft. Zo 
wordt het met recht een visie van voor en door onze 
dorpen en daar is het allemaal om begonnen! Astrid 
en Jacob hebben een prima diner voor  de ruim zestig 
enthousiaste meedenkers verzorgd. Het was een hele 
goede avond! Als u er niet bij kon zijn, heeft u echt iets 
gemist.
In deze krant is er natuurlijk ook aandacht voor het 
Sinterklaasfeest, opgave tot 18 november en ons 
traditionele kerstfeest op 25 december. Ook is er een 
terugblik van de culturele commissie over de KIEK in 
de Leeuwenborg. Ook deze dag was heel gezellig en 
leuk, zoals u verderop kunt lezen.
Dit is de laatste NieuwSwaar in 2018. Rest ons niets 
anders dan u een goed uiteinde te wensen en een heel 
goed en gezond 2019!

De redactie

Burgemeester opent sofa
Ruim 55 mensen waren aanwezig bij de onthulling 
van onze social sofa. Er was veel saamhorigheid, 
precies wat past bij een social sofa.

De kunstenaars Lisbeth Peeters en Ronald Raaijmakers 
hebben samen met vier kinderen uit Nieuw Scheemda 
en alle vrijwilligers een prachtig bank ontworpen en 
gemaakt. Wessel, Manuel, Jelani en Nora uit Nieuw-
Scheemda hebben een paar middagen samen met 
Liesbeth en Ronald zitten tekenen, fotos gemaakt 
en tegeltjes geplakt. Onze staddichter Bianca Holst 
leidde de onthulling in met twee prachtige gedichten. 
Waarnemend burgemeester Rika Pot onthulde de sofa 
samen met de kinderen. De bank is prachtig geworden. 
We willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan 
de realisatie van de sofa. We hopen dat het weer een 
mooie ontmoetingsplek zal worden!

Vereniging dorpsbelangen Nieuw-Scheemda & ‘t Waar
Natasja Dijkshoorn
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Kopij aanleveren: voor 15 januari 2019  
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  stukken 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 

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over 
achterstallig onderhoud, defecten, gevaarlijke situaties in 
uw buurt of straat. Na een zogenoemde MOR melding zal de 
gemeente hierop actie ondernemen. Een MOR indienen doet u 
hier: www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/ruimte

Via onderstaande mailadressen kunt u terecht bij 
Dorpsbelangen Nieuw Scheemda - ‘ t Waar.
secretaris@t-waar.nl of secretaris@nieuw-scheemda.nl

Wilt u een openbare oproep plaatsen? Stuurt u een bericht naar:   
dorpskrant@t-waar.nl of dorpskrant@nieuw-scheemda.nl

Dit boek over de historie van 
onze dorpen is nog steeds 
verkrijgbaar bij Dierenwinkel 
Roelie Roossien.

De CULTURELE COMMISSIE heeft de volgende activiteit al 
weer op de agenda staan.

Accordenorkest CON BRIO komt zondag 18 november 2018 
optreden in het kerkje van Nieuw Scheemda.
Aanvang is 14.00 uur, entree € 5,00.
CON BRIO is een middelgroot accordeonorkest en bestaat 
momenteel uit één groot gezamenlijk orkest.
Het orkest is opgedeeld in vier stemmen volgens de standaard- 
accordeonorkestformatie. Ter ondersteuning zijn ook een 
drummer, een bassist en een toetsenist aanwezig.

E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl   
of veurmekoar@t-waar.nl | Tel: 0636368003

De meest actuele zaken en over nieuws in en over de dorpen 
vindt u op: https://www.facebook.com/NieuwSwaar/

Meer informatie en achtergrond over onze dorpen vindt u op 
de website: www.nieuw-scheemda.nl | www.twaar.nl

COLOFON

INFORMATIE
MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

Dorpsbelangen 

Zoekertjes

AGENDA

Tussen ‘t Zieldaip en ‘t Grootmoar

Veur Mekoar 

FACEBOOK 

Website 

>
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Opschorting convenant met gemeente oldambt

Sportveldengraszaad 1 kg voor € 9,95.

Voor de vogels:
Vetbollen – Pindanetjes – Vogelpindakaas en 
strooivoer.
 
Voorbereid op de winter?
Strooizout 25 kg voor € 7,95
HAP hondenbrokken geperst 25 kg voor € 37,50

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van het feit dat wij 
het convenant met de gemeente opschorten. In de bijlage 
vindt u de brief aan het college en de raadsleden. Hierin is te 
lezen wat onze beweegredenen zijn. Op dit moment hebben 
wij geen vertrouwen in de werkwijze van de gemeente.

Wij raden alle inwoners aan vooral een MOR (= Melding 
Openbare Ruimte) in te vullen bij zaken die bij de gemeente 
blijven liggen. Een MOR invullen kan elke inwoner via: www.
gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/ruimte. Op de website 
van de gemeente Oldambt kiest u voor wonen en leven. 
Daarna kiest u openbare ruimte. Hierop kunt u (anoniem is 
mogelijk) een melding maken van iets wat u opvalt in onze 
dorpen. De gemeente is verplicht hier binnen twee weken 
actie op te ondernemen.

----
Geacht college en geachte raadsleden,

Sinds 2002 is onze samenwerking met de gemeente 
vastgelegd in een convenant, destijds met de gemeente 
Scheemda en 10 jaar later opnieuw met de gemeente 
Oldambt. Spijtig genoeg moeten we constateren dat we 
het convenant niet als een succes ervaren. De handelwijze 
vanuit de gemeente is dusdanig dat we hebben besloten 
het convenant op te schorten.

Bij start van beide convenanten is gesteld dat het enige 
tijd zal kosten dat het ambtelijk apparaat zich de nieuwe 

werkwijze eigen maakt. Tot op heden zien we echter 
geen voortuitgang op dit gebied. Wij ervaren geen 
oprechte samenwerking vanuit de gemeente Oldambt 
met Dorpsbelangen en het infomeren en betrekken 
van onze vereniging bij besluitvorming is te vaak 
uitzondering dan uitgangspunt. Dit resulteert in fouten, 
ergernissen en het kost te veel energie die verloren 
gaat. Energie niet alleen van onze bestuursleden en 
andere vrijwilligers van onze dorpsbelangenvereniging 
maar ook van de gemeente; het college, leden raad/
raadscommissie en ambtenaren.

Indien het convenant breed zou worden gedragen en 
uitgevoerd, zou dit niet alleen leiden tot een betere 
verstandhouding met onze vereniging maar ook 
leiden tot een efficiëntere werkwijze. Ook op gebieden 
die misschien niet binnen het convenant vallen, 
constateren we dat het functioneren van de gemeente 
te wensen overlaat. Dan gaat het om bijvoorbeeld 
afhandeling van meldingen/klachten en vooral 
handhaving. De gemeente hanteert voor uitvoering 
vergunningen/regelgeving enerzijds een strenge 
maatlat maar weigert in andere situaties op te treden. 
Soms faciliteert men zelfs de overtreder. Ook dergelijke 
aangelegenheden hebben een zeer verstorend effect op 
onze verhouding met de gemeente.

Uiteraard heeft de gemeente, ambtelijk en 
politiek, een eigen verantwoordelijkheid, maar die 
verantwoordelijkheid ontslaat de gemeente echter niet 
van de verplichting om consistent en betrouwbaar op 
te treden.

Het is zeker niet zo dat op alle gebieden de 
samenwerking slecht functioneert, maar de huidige 
‘samenwerking’ is echter een te tijdrovende en 
frustrerende aangelegenheid waardoor we hiermee 
niet ongewijzigd door willen gaan. In de bijlage vindt 
u voorbeelden van gebeurtenissen die ons hebben 
doen besluiten het convenant met de gemeente op te 
schorten.

Met vriendelijke groet,

Natasja Dijkshoorn
voorzitter Dorpsbelangen Nieuw Scheemda – ’t Waar

Lees op pagina 4 de opsomming van ervaringen met de 

gemeente welke ten grondslag liggen aan ons besluit.
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BIJLAGE | Opschorting convenant
- Zonder informatie/overleg is de basisschool 
onderhands verkocht
Dit is gebeurd terwijl men op de hoogte was dat een 
werkgroep nog bezig was met haalbaarheidsonderzoek 
dorpshuis waarbij ook de basisschool betrokken was. 
Verder roept de lage verkoopprijs vragen bij de 
inwoners op waarom onze gemeente niet probeert een 
maximale verkoop te realiseren. 

- Schrappen stembureau zonder hierover te worden 
geïnformeerd
Ondanks langdurig aandringen van onze 
contactambtenaar duurde het bijna twee maanden 
om telefonisch antwoord te krijgen op de reden 
van sluiting, daarna gevolgd door een schriftelijke 
reactie waarbij een andere reden werd gegeven. Na 
twee maanden tegen een muur te zijn aangelopen, 
werd in een raadscommissie dit besluit zonder enige 
tegenwerping teruggedraaid.

- Gebiedsregisseur heeft geen status in de 
gemeentelijke organisatie
We merken dat de taak van gebiedsregisseur binnen de 
gemeente niet op waarde wordt geschat waardoor het 
veel tijd en energie kost om tot informatie/realisatie te 
komen.

- Raadpleging zonder resultaat 
Bij de kerntakendiscussie is door de gemeente veel 
georganiseerd en dit heeft navenant ook veel inzet van 
bestuursleden gevergd. Maar wat is nu het resultaat van 
de kerntakendiscussie!?

- Bomenkap zonder vergunning
Bij bomenkamp zonder vergunning door het Waterschap 
weigert de gemeente handhavend op te treden 
vanwege hun goede relatie. Bij een NAM-locatie  zijn 
bomen zonder vergunning gekapt en is de gemeente tot 
op dit moment terughoudend om op te treden.

- Reacties worden pas serieus genomen tijdens 
raadscommissies
Met opmerkingen van ons m.b.t. omgevingsvisie wordt 
niets gedaan. In raadscommissie is het vervolgens 
geen enkel probleem om zelfs meer te schrappen dan 
hetgeen we voorstelden. Dit gold ook voor schrappen 
stembureau. Zie hiervoor.  Waarom is het niet mogelijk 
om ons eerder serieus te nemen? Het bespaart veel 
werk en frustratie bij onze vrijwilligers, maar bespaart 
ook werk bij gemeente en leden raadscommissie.

- Slechte uitvoering punten dorpsschouw
Zeker dit jaar is er sprake van zeer trage en slechte 
afhandeling van de o.a. punten die tijdens de 
dorpsschouw van 2017 naar voren zijn gebracht, zoals 
de volgende. - Men meldt dat e.e.a. is klaar is, terwijl 
dit niet het geval is. - Een kapot schrikhek  wordt niet 
opgepakt ,maar er wordt wel veel tijd gestoken in dure 
aanpak van een hardhouten hek waarvan een klein 
stukje verrot is op dezelfde locatie. - Van melding van 
bushokjes die letterlijk groen uitslaan van ellende, 
wordt een in Scheemda wel aangepakt maar niet die 
in Nieuw Scheemda. Na een half jaar op de agenda te 
hebben gestaan wordt ook voor Nieuw Scheemda actie 
ondernomen. Men doet echter alleen het hokje en niet 
de aansluitende fietsenstalling.

-Essentieel verschil in handhaving
Enerzijds moeten inwoners/bedrijven (soms tegen 
meerkosten) voldoen aan de gemeentelijke visie om 
een vergunning te krijgen of wordt uitermate hard 
opgetreden bij minimale overtredingen.
Anderzijds wordt niet naar behoren opgetreden bij 
essentiële overtredingen zoals bij dossier ‘mestbassin’ 
op ’t Waar.

- Onderhandse afspraken voor realisatie woning buiten 
bestemmingsplan
Terwijl naar ons toe een strikt beleid wordt gehanteerd 
voor eventuele realisatie woningen op bepaalde kavels 
wordt anderzijds afspraak gemaakt tussen collegelid en 
beleidsambtenaar voor realisatie woning buiten huidig 
bestemmingsplan.  Enige wat nodig is, is draagvlak; 
dus betreffende inwoner gaat willekeurig op pad met 
handtekenlijst. Dit gebeurt zonder enige informatie of 
onderbouwing naar ons toe.

Via onderstaande mailadressen kunt u terecht bij 
dorpsbelangen Nieuw Scheemda - ‘ t Waar.
secretaris@t-waar.nl of secretaris@nieuw-scheemda.nl

Mocht u vragen heeft over het opschorten van het 
convenant met de gemeente. Stuur dan gerust een 
mail naar vereniging dorpsbelangen  
Nieuw Scheemda - ‘t Waar.

Dorpsbelangen 
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Beste Dorpbewoner,
Het nieuwe seizoen is inmiddels begonnen. Helaas is 
het niet gelukt om een 7 x 7 jeugdelftal in te schrijven. 
Ofschoon het mogelijk is blijkens de documenten van 
de KNVB lukt het niet omdat er geen competitie voor 
is. Er moeten dus meerdere ploegen zijn die een 7 x 7 
elftal hebben. 

De zomervakantie met haar droge hete periode is 
voorbij. Het bestuur heeft besloten nadat het veld 
dubbel was ingezaaid om in de zomervakantie 
het veld te besproeien. Dit heeft geresulteerd in een 
grasmat die er verhoudingsgewijs met omringende 
clubs goed bijligt. Alleen de doelgebieden bij beide 
goals zullen nog compleet worden vervangen. De 
afspraak is gemaakt dat dit op korte termijn zou 
gaan gebeuren. Er zal een compleet nieuwe grasstrook 
gelegd gaan worden zodat er ook direct op gespeeld 
mag worden. Inmiddels is er het veld bezand en gaat 
Thomas het veld slepen zodat deze er keurig bijligt. 
Dankzij de door de club aangekochte grasmaaier en 
zijn enthousiasme kunnen we rekenen op een prima 
grasmat.

We spelen op dit moment dus met 2 teams in de 
competitie. Het eerste en tweede elftal. Over de 
indeling kan worden gezegd dat er voor het eerste 
elftal alles mogelijk is. Op dit moment staan zij 11 
maar is wel ietwat geflatteerd. Het lijkt dus slechter 
dan het in werkelijkheid is. De progressie zert door 
maar als je niet scoort dan win je niet en sta je 11e. 
Het tweede elftal is nav hun resultaat vorig seizoen in 
een moeilijkere poule ingedeeld. De resultaten laten dit 
ook wel zien. Gelukkig blijft de moraal goed ondanks 
af en toe wat gemor.

V.V. Oldambtster Boys
ACTUELE STANDEN 

Op 16 november 2018 vind de Algemene Leden Vergadering van 
Oldambtster Boys plaats. De spelende leden en steunende leden zijn 
hiervoor uitgenodigd. 

Dan vraagt het bestuur u aandacht voor het volgende. Het aantal 
sponsorborden rondom het voetbalveld is afgenomen. Wij zijn op 
zoek naar sponsoren die een bord willen plaatsen langs de lijn. De 
kosten voor een sponsor zijn € 75,- per jaar plus eenmalig de kosten 
voor het bord. Standaard is het sponsorcontract voor 3 seizoenen 
waarna het verlengd kan worden. Indien u een sponsor weet en 
deze aanbrengt, ontvangt u bij de eerste betaling van de jaarpremie 
€ 25,- als dank. Wij hopen het veld rondom met 
borden te kunnen hangen. 
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INLEIDING
Het huidige Nieuw-Scheemda en ’t Waar zijn ontstaan als dijkdorpen 
na de inpoldering van een deel van de Dollard aan het einde van de 
zestiende eeuw. Oorspronkelijk werd Nieuw Scheemda aangeduid als 
Scheemderhamrik, ofwel de ‘gemeenschappelijke boerengronden in 
het buitengebied van Scheemda’. ’t Waar ligt op een oude oeverwal in 
de ingepolderde Dollard. De naam van het dorp verwijst naar een sluis 
in het Ol Daipke.

Rond 1900 hadden de dorpen meer dan 1000 inwoners, maar het 
bevolkingsaantal is sindsdien sterk teruggelopen tot de 419 inwoners 
die nu in de 223 huizen wonen.
Ook nu in 2018 slingeren de dorpen als groene linten door het open, 
agrarische landschap. Deze openheid en de geborgenheid van de 
dorpen versterken elkaar.

Belangrijke waarden voor ons als inwoners van Nieuw Scheemda en ’t 
Waar is wonen in een rustige omgeving, waar we gezond oud kunnen 
worden in een visueel aantrekkelijke woonomgeving die fysiek en 
digitaal goed bereikbaar is. Voor voorzieningen en werkgelegenheid 
zijn we voornamelijk aangewezen op omliggende dorpen en 
steden. Wij moeten het hebben van de sociale binding en de mooie 
omgeving waarin we wonen met bijzondere natuurwaarden als het 
Hondshalstermeer en de Barlagenpolder in de directe nabijheid.

In onderstaande visie komen onze wensen en ideeën naar voren t.a.v. 
van de onderwerpen die wij in onze dorpen belangrijk vinden.

WONEN
We willen dat mensen zo lang mogelijk in onze dorpen kunnen 
wonen. Wij spelen in op moderne ontwikkelingen als het gaat om 
levensloopbestendig en duurzaam wonen. We streven ernaar om in 
onze dorpen een zo divers mogelijke groep mensen te handhaven. 
Voor jongeren uit onze dorpen, die hier graag willen blijven wonen, 
moet dat mogelijk zijn (huur en koop). Dat vraagt om een flexibel 
woningaanbod waar doorstroom plaatsvindt. Voor mensen van buiten 
die in onze dorpen willen wonen en willen bouwen geldt hetzelfde. 
Wel houden we rekening met krimp. We waken voor bouwen voor 
leegstand. Kwaliteit gaat voor Kwantiteit en we willen blijven denken 
in kansen.

(Gezond) ouder worden in de dorpen
Op dit moment zijn er 78 65-plussers, waarvan één persoon boven de 
85 jaar, In ‘t Waar is 49% van de inwoners tussen de 50 en 65 jaar. In 
Nieuw Scheemda is er meer differentiatie in de leeftijdsgroepen. Zoals 
het nu lijkt is over tien jaar 51% van de inwoners van beide dorpen 
boven de 60 jaar. Verder zijn er 21 kinderen (t/m twaalf jaar) en 39 
tieners.

Ouderen worden door de overheid zoveel mogelijk gestimuleerd om 
zo lang mogelijk in hun huis te blijven wonen. Voorwaardelijk aan het 
ouder worden in het dorp is er zorg voor dragen dat jongeren in het 
dorp blijven dan wel zich willen vestigen. Hiertoe dient er voor zowel 
de ouderen als de jongeren voldoende woonruimte te zijn. De regie 
berust bij de ouderen zelf. In onze dorpen creëren wij een klimaat 
waarin oudere inwoners zich gehoord voelen, zich veilig voelen en 
waar hulp geboden wordt om gebruik te kunnen blijven maken van 

voorzieningen die niet meer in de dorpen aanwezig zijn. De huidige 
voorzieningen houden we in stand dan wel breiden we uit om de cohesie 
binnen het dorp te bevorderen. Voor een gezonde leefstijl, van belang 
voor de oudere van morgen, zijn er voldoende mogelijkheden aanwezig, 
te denken valt o.a. aan buiten bewegen (voetballen, fietsen en wandelen), 
binnensport en recreatie. Ook is er voldoende te doen in de dorpen op 
het gebied van cultuur en kunst.gh

COMMUNICATIE EN GEMEENTEPARTICIPATIE
We verwachten van de gemeente dat zij handhaaft waar dat nodig is, ons 
van goede informatie voorziet en dat ze zich bewust is van de impact van 
de besluitvorming t.a.v. onze dorpen en ons bij besluitvorming vooraf 
inlicht en betrekt.
 
VEILIGHEID
De inwoners van Nieuw Scheemda – ’t Waar voelen zich veilig in 
hun huis en in de dorpen. Uit de dorpenronde (mei 2017) kwam naar 
voren dat men last heeft van hardrijders in het dorp, zowel van auto’s, 
recreanten op motoren als van het zware verkeer dat soms hard (over de 
verkeersdrempels) door de dorpen rijdt. Hier gaan we iets aan doen.

SOCIALE BINDING
We pakken zaken waar mogelijk gezamenlijk op, maar laten elkaar ook 
zoveel mogelijk de vrijheid, en de keuze het leven naar eigen wens in te 
kunnen vullen, zolang de vrijheid van een andere inwoner niet in het 
geding komt.
We hebben een veelzijdig, actief verenigingsleven, er zijn diverse 
commissies (culturele) en werkgroepen. Daarnaast is er Veur Mekoar 
en we stimuleren mogelijkheden elkaar op verschillende plaatsen en 
momenten te treffen.

VISUEEL AANTREKKELIJKE WOONOMGEVING
Een visueel aantrekkelijke woonomgeving vinden we belangrijk. 
Hieronder verstaan wij goed onderhouden huizen, sloten, vaarten, 
het diepje, tuinen en openbare voorzieningen zoals de begraafplaats, 
speeltoestellen, straatborden, lantaarnpalen en wegen, verzorgd openbaar 
groen en de aanwezigheid van bomen/bossen. Vanuit het dorp zijn 
initiatieven om het straatbeeld op peil te houden. De commissie Mooi 
Wonen! probeert hieraan bij te dragen door opruimdagen en aandacht 
te vragen bij de gemeente voor excessen. Van de gemeente verwachten 
wij dat ze regelmatig de onder hun beheer vallende zaken onderhouden. 
Ontsierende elementen in het landschap worden conform beleid 
Oldambt aan het oog onttrokken door (erf )beplanting. Mochten de 
dorpen te maken krijgen met (langdurige) leegstand van bepaalde 
woningen, dan is het uiteindelijk beter deze huizen te slopen dan ze te 
laten verkrotten. (Semi)overheidsinstanties gaan met ons in overleg als er 
wijzigingen plaatsvinden in beeldbepalende elementen in onze dorpen.

MILIEU
Wij geloven in een mooie, gezonde en duurzame wereld. Waarin mensen 
leven, werken en ondernemen met respect voor natuur en milieu. We 
willen aanhaken bij activiteiten in de omgeving en evenementen samen 
met buurdorpen oppakken.
We pleiten voor kleinschaligheid en diversiteit bij de verbouw van 
gewassen. In een kleinschalig model is er ruimte voor alternatieve 

DORPSVISIE NIEUW SCHEEMDA – ‘T WAAR | CONCEPTVERSIE! LEEST U MEE? SUGGESTIES ZIJN ERG WELKOM



 

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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energieopwekking en milieuvriendelijke economische activiteit 
(toerisme, ambachtelijke bedrijven, kleinschalige detailhandel). 
We pleiten voor een goede transparante afweging tussen 
ecologische belangen en economische belangen. We willen 
geen uitbreiding van veeteelt en het daarmee samenhangende 
zware verkeer. Er is aandacht voor de insecten-, vogel- en 
dierenpopulatie door meer extensieve landbouw en de aanleg van 
zaad- en bloemrijke akkerranden.

BEREIKBAARHEID FYSIEK EN DIGITAAL
Voorzieningen als winkels, school en huisarts liggen op vijf 
kilometer om ons heen. Goede wegen zijn een belangrijke 
voorwaarde om de voorzieningen te bereiken. Vanuit 
milieuoogpunt en straks de hogere gemiddelde leeftijd blijft een 
openbare verbinding, dus goed openbaar vervoer belangrijk.
Het meeste verkeer is bestemmingsverkeer. Door de toename van 
zwaar verkeer moet er op worden toegezien dat onze wegen en 
bermen goed worden onderhouden. Het zware verkeer moet waar 
mogelijk worden omgeleid naar daarvoor geschiktere wegen.

Snel internet is een basisbehoefte om mee te kunnen doen in de 
maatschappij, zeker op het platteland. Ook in onze dorpen is deze 
bereikbaarheid van wezenlijk belang om snel in contact te kunnen 
zijn met de rest van de wereld. Fiets/wandelroutes tussen onze 
dorpen en de dorpen om ons heen worden verbreed waar nodig, 
uitgebreid en goed onderhouden.
 
WENSEN EN IDEEËN
We willen in de komende jaren graag in kleine werkgroepen aan 
de gang om zaken die we belangrijk vinden te realiseren. Als het 
klaar is, heffen we de werkgroep op en pakken we iets anders aan.
De volgende ideeën/wensen leven in onze dorpen.
• Samenwerkingsprojecten initiëren. Denk aan een dorpspluktuin, 
het opknappen van de begraafplaats, het realiseren van een jeu de 
boulesbaan, een Earthship winkel of een Bamboekunstwerk voor 

en door het dorp.
• Diversiteit bij nieuwbouw, woningen die passen bij de nieuwe 
tijd en onze dorpen.

VOORWAARDEN

• We willen graag samenwerken met een gemeente die regelmatig 
met ons overlegt, door wie we goed worden geïnformeerd en die 
ons helpt onze ideeën vorm te geven en uit te voeren.
• We willen graag samenwerken met andere dorpen en instanties 
uit de nabije omgeving.

HEEFT U AANVULLINGEN OF VERBETERPUNTEN? 
Via onderstaande mailadressen kunt u terecht contact leggen 
secretaris@t-waar.nl of secretaris@nieuw-scheemda.nl
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Wonen

Sociale binding

Visueel aantrekkelijke 
woonomgeving

Communicatie en  gemeenteparticipatie

Bereikbaarheid fysiek en digitaal

(Gezond)ouder worden in de dorpen

Veiligheid

Milieu

• Betaalbare woningen (jeugd) gemeente/
woningcorporatie

• Ecowoningen
• Voorzieningen  die het wonen aantrekkelijk maken
• Voorzieningen die het mogelijk maken langer 

zelfstandig te wonen.
• Wooninitiatieven als gezamenlijk aankoop van een 

pand en deze ontwikkelen

• Beperken geluidsoverlast
• Gebruik sociale media
• Ruileconomie
• Persoonlijk initiatief welkom
• Bloemetje 80+ behouden
• Avonden als deze zijn belangrijk.
• Niet iedereen weet wat er speelt.
• Ontmoetingsplek wordt gemist. (Huiskamerfuncte)

• Onderhoud water (vissen, bootjes)
• Aandacht voor schade landbouwverkeer (brug Hamrikkerweg)
• Boomonderhoud van de wilgen bij de Barlagenpolder
• Bouwen met aardbevingsnormen
• Vul allemaal een MOR in!!

• Dorpbelangen zou meer als doorgeefluik moeten fungeren, 
maar gemeente blijft verantwoordelijk.

• Gebiedsregisseur moet meer communiceren in NieuwSwaar.
• Blijf aandacht vragen voor zaken die in onze dorpen spelen
• Samenwerken met elkaar betekent ook samen kijken naar 

de dorpen
• Ingezonden stukken naar DvN en Streekblad, zelf schrijven, 

niet door journalisten laten doen.
• Zelf moeten we ook actiever worden.

• Fietspad ’t Waar-Scheemda (slecht, smal etc.)
• Pastorieweg verbreden/passeerstroken
• Fietspad Noordbroek/Nieuw Scheemda
• Openbaar vervoer: cirkels i.p.v. lijnen en 

aansluitend op voorzieningen zoals OZG

• Fietspaden verbreden
• Gericht aanbod van vervoer voor ouderen
• Er moet een centraal punt komen om cohesie te vergroten
• Gezamenlijke moesstuin
• Mantelzorgunits voor ouders bij huis van de kinderen moet 

zonder problemen geregeld kunnen worden.
• Er moeten voldoende seniorenwoningen zijn.
• Zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden

• Zwaar verkeer is een belangrijk punt
• Buurtpreventie
• Snelheid beperken
• Zichtbaarheid 
• Wegsignalering
• 60 km handhaven
• Passeerhavens aan de Pastorieweg

• Meer groenstroken
• Diversiteit landbouw is goed, maar kleinschaligheid 

is niet haalbaar
• i.p.v. zonneparken zonnepanelen op daken
• Alleen kleine windmolens op de juiste plaats
• Aanhaken bij activiteiten in de omgeving
• Mensen met astma/bronchitis kunnen veel last 

hebben van op hout(pallets) gestookte kachels, ook 
stoken met schoon hout in kankerverwekkend.

• Voor windmolens
• Herplant bij erven, langs (fiets)paden en landerijen 

en de gekapte bossen
• Geen gif om onkruid te bestrijden in openbare 

ruimte, laat iemand dat doen die met liefde het dorp 
onkruidvrij houdt.

ACTIEPUNTEN DORPSBELANGEN NIEUW SCHEEMDA/’t WAAR 
Op de ‘Eten met visie avond’ was er ook gelegenheid om punten die belangrijk wordt gevonden door de inwoners te 
noemen. Deze punten hebben we geïnventariseerd. Misschien kunnen we als inwoners van Nieuw Scheemda/ ’t Waar 
daar in de toekomst goede dingen mee doen! Hierna volgt een inventarisatie van de punten op onderwerp. Aanvullingen 
zijn uiteraard ook weer van harte welkom. Mailtjes hierover kunnen ook naar onze secretaris.
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Er was een grote opkomst bij het bespreken van de Dorpsvisie op 
19 oktober jl. Zestig mensen waren aanwezig, twee hadden van te 
voren hun mening ingeleverd. De bewoners konden kiezen uit de 
acht verschillende thema’s uit de visie die aan acht tafels werden 
behandeld. Na elke gang kon men van onderwerp veranderen 
en aan een andere tafel verder gaan. Zo werd ook duidelijk welke 
punten het meest leven binnen onze dorpen. Daarnaast kon 
men kennismaken met (nieuwe) dorpsbewoners en in een andere 
samenstelling verder in overleg gaan, dat gaf dynamiek. Al met al 
werd deze aanpak als erg positief ervaren.

In grote lijnen kon iedereen zich vinden in het de visie zoals nu 
is opgeschreven. We hebben een aantal toevoegingen gekregen, 
die we zullen verwerken in de visie. Elders in de krant kunt u 
het eindresultaat lezen. Omdat niet iedereen aanwezig was, en 
er wijzigingen zijn in de visie, roepen wij iedereen op deze versie 
nog eens goed te bekijken. Als u nog iets wilt toevoegen of een 
opmerking wilt geven, laat dit dan weten bij het secretariaat. U 
kunt dit doen tot 30 november a.s. Daarna zal de visie vastgesteld 
worden en als leidraad dienen voor het uitwerken van concrete 
plannen. Tijdens het bespreken van de visie zijn er al mogelijke 
actiepunten op tafel gekomen, deze zullen we in een volgende 
bijeenkomst (begin 2019) als basis gebruiken.

MOR-ren!
Het blijkt dat veel mensen zich ergeren aan een verwaarloosde 
omgeving. Wij roepen iedereen op om praktische zaken zoals 

achterstallig onderhoud (kapotte tegels, hekjes, vuile bushokjes, 
lantarenpalen, borden e.d.), gevaarlijke situaties maar ook 
bijvoorbeeld onterechte bomenkap via een MOR (= Melding 
Openbare Ruimte) bij de gemeente bekend te maken. Het staat 
dan geregistreerd en binnen twee  weken moet er op gereageerd 
worden. Hoe meer mensen melden hoe groter het probleem 
wordt ervaren!

Mochten zaken niet naar behoren opgelost worden, kun je 
altijd een mail naar onze secretaris sturen. Vanaf nu zal in elke  
NieuwSwaar op pagina 2 staan waar je een MOR moet indienen.

WAT IS ER TE DOEN IN ONZE DORPEN? 
Wat ook naar voren kwam, is dat veel dorpsbewoners niet weten 
wat er allemaal te doen is in onze dorpen. Ybèr Zijlstra zal samen 
met zijn vader gaan kijken of het lukt om de website up-to-date 
te maken de komende maanden. In NieuwSwaar is vaak veel te 
vinden over wat er te doen is de komende tijd. Verder kunt u zich 
aanmelden als volger op facebook NieuwSwaar voor de actuele 
berichten. 

Wij willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid en inzet, 
graag tot een volgende keer!

Natasja Dijkshoorn
Namens vereniging dorpsbelangen  
Nieuw-Scheemda & ‘t Waar 

ETEN MET VISIE | UW MENING IS NOG STEEDS WELKOM!

WAT DOET VEUR MEKOAR?
MET EN VOOR ELKAAR DOEN WE TWEE DINGEN

HULPLIJN  

Sinds 2015 hebben we in Nieuw-Scheemda & ‘t Waar een telefoonnummer dat je 
kunt bellen als je tijdelijk ergens hulp bij nodig hebt.  Bijvoorbeeld als je ruzie hebt 
met je computer of het gezellig vindt als er af en toe eens iemand langskomt voor 
een praatje.  Ook een boodschap is zo gehaald of  bijvoorbeeld even mee naar de 
huisarts.  Wat we ook kunnen regelen is een maaltijd die iemand uit het dorp extra 
voor je kookt. Tegen kostprijs kun je dan een warme hap ontvangen wanneer je 
dit zelf even niet lukt.

Mochten we iets voor je kunnen betekeken,  laat het ons weten. 

VEUR MEKOAR NIEUW-SCHEEMDA & ‘T WAAR
Internet: www.nieuw-scheemda.nl/veurmekoar
E-mail: veurmekoar@nieuw-scheemda.nl   of    veurmekoar@t-waar.nl
Tel: 0636368003
Internet: www.nieuw-scheemda.nl/veurmekoar
Adres MFC
Hamrikkerweg 55a,  Nieuw-Scheemda

Veur  Mekoar
Nieuw Scheemda & ‘ t  Waar

Veur  Mekoar
Nieuw Scheemda & ‘ t  Waar

RESTO VEUR MEKOAR 

Vier keer per jaar opent resto veur mekoar in het Multi Functioneel 
Centrum (MFC) zijn deuren. Je kunt op deze avonden gezamenlijk een 
driegangen menu eten voor 5 euro (kinderen 3 tot 16 jaar 2,50).  

Een groep dorpsbewoners bereidt deze maaltijden elke keer met veel 
liefde en kunde. Er is altijd keuze uit twee verschillende hoofdgerechten. 
Meestal is dat 1 traditioneel gerecht en een iets minder bekend gerecht. 
Vegetarisch is ook mogelijk. (even aangeven bij aanmelding)

Je eet met z’n allen aan 1 tafel, waardoor het een leuke manier 
om mededorpsbewoners te leren kennen. Dus ook 1 persoons 
aanmeldingen!

Inloop is vanaf 17.30 en om 18.00 uur serveren wij het hoofdgerecht uit.
    

21 DEC 2018    |     1 MAART 2019 
    17 MEI 2019

Reserveren doe je minimaal de zondag ervoor via de website  
www.nieuw-scheemda.nl (rechtsboven is een linkje te vinden), mail of 
een telefoontje (geen sms).
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Vandaag alweer een hoogtepunt
Bij het gouden herfstlicht 
Dat over de geploegde velden aait
Zwoele wind die ons gemoed verwaait
 
Komt bij ons in ‘t dorp een echte sofa
In de stilte en de luwte  bij de kerk
In Nieuw Scheemda op de hoek
Goed voor een poëtisch bezoek
 
Zittend op een sofa gaat je hart toch zwellen
Om in alle rust je verhaal te vertellen
Of je samen te bezinnen
Om b.v. een nieuwe peuter-speelzaal te beginnen
 
Plannen maken hier met elkaar
Hoe zien we het geluk voor ons 
Nu en over een paar jaar
Praten over Groningen en een schadefonds
 
Op deze plek kun je ons weerspiegelt zien
Glashelder inzicht in onze natuur
Het zacht pastel van wijdse veldcultuur
Het stroblond graan in het stramien
 
Kinderen met de kopjes verscholen
In het maaiveld zie je ze bijna niet
Zoals de muizen veilig in hun holen
Wanneer “Kiekendief” uit de hoogte pieuw-wieuw-wiet
 
En ook de steenuil waagt zich knikkend
Wijs, een steentje bij te dragen
Terwijl het water van ‘t Diep wikkend
Zilver meandert tussen wuivende kragen riet
 
Altijd aan de horizon de verre verte
In alle magische verschijningen 
Ons land van licht en lucht 
Strakke lijnen en dwarse deiningen
 
Bianca Holst
5 oktober 2018

Dit gedicht, geschreven door Bianca Holst werd door 
haar voorgedragen tijden de onthulling van de social 
sofa in Nieuw Scheemda.

Wisten jullie dat er een toeristische verhalenbanken route 
bestaat? www.socialsofa-oldambt.nl   
rechtsonder is de button BANKENROUTE

Social sofa

MET BIJLES KLAVER4 FLUITEND HET 
SCHOOLJAAR DOOR.

Jolijn Bijlsma woonachtig in Veendam is afgestudeerd pedagoog 
(SPH) en onderwijsassistent (OA niveau 4). Sinds 2014 heeft ze 
een bijlespraktijk. Bijles Klaver4 is een kleinschalige organisatie 
gericht op onderwijsondersteuning aan kinderen en jongeren van 
4 tot 16 jaar met uitzondering van de bovenbouw van de havo en 
het vwo.

Jolijn Bijlsma geeft basisschoolondersteuning op de volgende 
gebieden:
taal (spelling, grammatica, tekstbegrip en woordenschat), rekenen 
(de basisstof per groep), het leren van proefwerken, en ouders 
handvaten geven hoe ze hun kind kunnen ondersteunen.
Wat voortgezet onderwijs betreft geeft ze ondersteuning op de 
volgende gebieden:
plannen en organiseren, studievaardigheden, vak inhoudelijk.

De ouders nemen contact op per mail of telefoon en leggen hun 
vraag voor. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt en volgt er 
een intake. Tijdens de intake worden ouders en het kind gevraagd 
waarom begeleiding nodig is. Samen met het kind wordt bekeken 
waar gaten in de kennis zitten en wordt er een plan gemaakt. Dit 
plan wordt overlegd met de ouders en het kind. Vervolgens gaat de 
begeleiding van start.

“Ik wil dat kinderen gelukkig zijn met zichzelf en zelfverzekerd 
zijn over hun eigen kunnen en dat ze (weer) met plezier naar 
school gaan”, aldus Jolijn Bijlsma.

Voor info; E mail: info@bijlesklaver4.nl Telefoon:06-51950435

KERSTVIERING
Kerstviering in de kerk van Nieuw Scheemda /’ t Waar op 
eerste kerstdag aanvang 16.30 uur

KOMT ALLEN! IEDEREEN IS WELKOM!

Voor informatie kunt U terecht bij: 
Dirkje Haan | Hamrikkerweg 60 | Nieuw Scheemda
dirkjehaan@hotmail.com
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Sinterklaasviering 
Wie:  voor alle kinderen t/m 12 jaar (basisschool) uit Nieuw Scheemda en ‘t Waar 

Wat:   de Sint en zijn Pieten komen gezellig langs in onze dorpen 

Waar:   locatie MFC in Nieuw Scheemda bij het voetbalveld 

Wanneer:  zondag 25 november van 13.45 uur tot uiterlijk 16.30 uur 

Hoe:  alle kinderen mogen verkleed komen. 

  opgave uiterlijk 18 november i.v.m. inkopen die de Pieten doen. 

opgave kan via whatsapp 06-21507631/ email: rebannajager@hotmail.com of briefje  
in de brievenbus op kerkwijk 1, met de volgende gegevens: 

naam, leeftijd, broertje of zusjes, hobby’s en eventueel een leuke anekdote of een 
eigen aanvulling 
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Dit jaar valt Sint Maarten (11 november) 
op een zondag. Op veel plekken wordt het 
lampionlopen verplaatst naar zaterdag 10 
november, zo ook in onze dorpen.

Geachte genodigde, 
           
Het Cultuur Platform Oldambt gaat van start,  met een 
verrassende kick off op  donderdag 8 november. Graag 
verwelkomen we alle cultuurbeoefenaars uit de regio in 
cultuurhuis De Klinker, waar we iedereen letterlijk een 
platform bieden,  omdat het feest plaats vindt op het 
podium in de grote zaal. 
De kick off begint om 17.00 uur (inloop vanaf 16.30 
uur) en duurt tot 18.30 uur. 
 
Doel van het Platform: iedereen die iets met cultuur 
doet – van fanfare tot festival, van  amateur tot 
professional - met elkaar verbinden en versterken. 
Verbinden via website en netwerkbijeenkomsten, 
versterken met workshops en adviezen. Er is een hoop 
talent  en er gebeurt ook veel. Samen kunnen we het 
culturele veld een frisse impuls geven. 
 
Te beginnen op 8 november, met onze kick off: 
 - Dansers van F2Dance Company brengen 
muzikanten, dichters, skaters,  theatermakers en 
kunstenaars samen voor een bijzondere fotoshoot. 
- Wethouder Bard Boon zal het Cultuur Platform 
installeren.
-  Introfilm van het Cultuur Platform Oldambt
-  Eigenaar Koen Meijer van ‘De Toekomst’ 
onthult zijn nieuwste plannen met de voormalige 
strokartonfabriek. 
-  Filmmaker Sander Blom over zijn film ‘Limina’. 
-  Welk jongerenproject wint een cheque?   
-  Kahoot! (vergeet je mobiel niet). 
-   HAPJES, DRANKJES, ALLE TIJD OM 
ELKAAR TE ONTMOETEN. 
 
Kom meegenieten op het podium; meld je aan 
via ons contact formulier op onze website www.
cultuurplatform-oldambt.nl  
We hopen op een volle bak!  

Contact: 
Cultuur Platform: info@cultuurplatform-oldambt.nl  of  
Hans van der Stap (voorz.): h.vanderstap@home.nl

LET OP!!!



pagina 12 november 2018

Het was mooi om te zien hoe de sfeervolle zaal in de Leeuwenborg 
werd om getoverd in een kleurige herfstmarkt.
Variëteit genoeg aan heerlijkheden, mooie spullen en inspirerende 
mensen met hun bijzondere passies. Gaande de dag zijn er rond 
de 170 bezoekers geweest. Vanuit o.a. Appelscha, Veendam, Niezijl 
en Groningen kwamen dagjesmensen om te genieten van de 
eigengemaakte bonbons, heerlijke ovenschotels, zoete lekkernijen, 
Kieksoep, kookspecialiteiten, super cakes, gezonde sappen en 
fruit en alles met appel, Voor het oog waren er schilderijen, 
eigengemaakte kaartjes, prachtig keramiek, brocante, foto´s, zwierige 
jurken en kostuums. Er werd voor je neus een kunstwerk gemaakt 
van keramiek. De sierlijke Indonesische dansen gaven nog meer 
schoonheid en kleur aan de al zo zonnige dag.

Voor onze verzorging waren er fijne natuurlijke producten en oliën 
voor de huid en ook sjamanen drums voor je totale welzijn.
De breiers konden zelf kerstballen breien en de zachtste apalcawol 
in alle kleuren kopen. Om de geest te prikkelen waren er een 
boeiende selectie 2e hands boeken en een Oldamster poëzietafel.
Kira Dekker zong met haar warme stem intieme persoonlijke liedjes 
en de stadsdichter sprak over de oogst, kerst en geluk.

Deze dag was een hele gezellige samenwerking met de 
dorpsgenoten en dat is heel erg gewaardeerd door de mensen. We 
willen iedereen bedanken voor de medewerking en aanwezigheid 
bij  “Kiek, van alles wat”; voor ons een gelukkige herfstdorpsdag in 
Nieuw Scheemda en ‘t Waar aangeboden door de CC.
 
Volgende activiteit 18 november Con Brio accordeon orkest.  
14.00 uur.
 
Hartelijke groeten, Antje, Ankie, Bianca, Dirkje en Hilde
 
RTV Go heeft een hele leuke reportage gemaakt die te zien is op 
onderstaande link.

https://www.rtvlogo.nl/vierde-kiek-in-nieuw-scheemda-uzn349

Gelukkige herfst-dorps-dag bij “KIEK, van alles wat”! 


