
Ambachtsweg 4
9601 LW  Hoogezand
T.: 0598 - 31 72 10

Altijd ca. 200 occasions op voorraad!

Voor al uw groot en klein onderhoud
VOOR ALLE MERKEN AUTO’S, CAMPERS EN BEDRIJFSWAGENS

www.autocentrumhoogezand.nl    www.jaapdik.nl
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Stichting Herdenkingsstenen 
Midden-Groningen zoekt hulp

HOOGEZAND - De gemeente
Midden-Groningen stuurt de
komende tijd in totaal 7600 en-
quêtes naar inwoners en naar
medewerkers. 
De gemeente wil informatie verza-
melen over wat de burgers vinden
van haar dienstverlening. ,,Om zo
maximaal te kunnen leren van op-
vattingen die er bij onze inwoners
leven. We roepen dan ook ieder-
een op die aangeschreven wordt,
om mee te doen’’, zegt burgemees-
ter Hoogendoorn. 
Bijna iedereen heeft wel eens met
de gemeente te maken. Je wilt
trouwen, hebt een vergunning no-
dig, wilt budgetadvies of je moet
snel een paspoort hebben. De ge-
meente is verantwoordelijk voor
bijna vierhonderd producten en
diensten en die zijn niet allemaal
eigentijds. Het gaat ook niet altijd
goed. Daarom vraagt de gemeente
haar inwoners en medewerkers
naar hun mening. Dat gebeurt op
basis van een steekproef. In totaal
worden 6800 enquêtes naar inwo-
ners verstuurd en 800 worden on-
der de medewerkers verdeeld, in-
clusief  het college en de raadsle-
den. De vragen in de enquête gaan
in op het contact met de gemeente
en de fysieke en digitale dienstver-
lening. Zo worden mensen bijvoor-
beeld gevraagd naar hun ervaring
met de website van de gemeente.

De antwoorden legt de gemeente
vervolgens naast elkaar om te zien
of zij hetzelfde beeld hebben.
Tijden veranderen snel, zeker als
het om dienstverlening gaat. Het
gemeentebestuur wil er daarom
niet zomaar vanuit gaan dat inwo-
ners vandaag de dag meestal te-
vreden over de gemeente zijn. Als
het beter kan, dan staat het college
van B en W daarvoor open en
vraagt om die reden om meningen.
Dat gebeurt door deze enquête,
maar bijvoorbeeld ook als inwo-
ners langskomen op een van de
burgerzakenlocaties.  Later dit
jaar bevraagt de gemeente met
een andere vragenlijst ook bedrij-
ven en maatschappelijke organisa-
ties.
De nu gestarte enquête maakt deel
uit van een langer traject waarin
de gemeente haar dienstverlening
evalueert. Dat gebeurt samen met
het Sociaal Planbureau Groningen
en CMO STAMM. De uitvoering
gebeurt door CMO STAMM, het
kenniscentrum voor sociaal-maat-
schappelijke vraagstukken in Gro-
ningen en Drenthe. Met dit evalu-
atietraject geeft de gemeente uit-
voering aan, haar ambitie om in
gesprek met de samenleving, door-
lopend de dienstverlening te ver-
beteren. ‘Met elkaar en voor el-
kaar’, is daarbij de slogan. De ge-
meente wil, onder het motto: ‘lui-
steren, leren en groeien’, een

mensgerichte dienstverlening bie-
den, waarin de inwoner, het be-
drijf, de organisatie of de collega
als klant centraal staan.

HOOGEZAND - De nieuwe
stichting Herdenkingsstenen
Midden-Groningen gaat onder-
zoek doen naar ontbrekende
namen van omgekomen ver-
zetsstrijders en Joodse inwo-
ners uit de gemeente Midden-
Groningen. 

Met de stolpersteine (struikelste-
nen), worden zij geëerd met een
gedenksteen. De stichting is op
zoek naar bestuursleden en vrijwil-
ligers die willen helpen.
Naar aanleiding van een breed
aangenomen motie van de ge-
meenteraad is de gemeente op
zoek gegaan naar mensen die zich
hard willen maken voor het onder-
zoek naar ontbrekende namen op
struikelstenen. Na de gemeentelij-
ke herindeling bleek dat het huidi-

ge aantal struikelstenen niet com-
pleet is voor de gehele gemeente
Midden-Groningen. In sommige
plaatsen liggen er al wel stolper-
steine, in andere nog niet. 
Er is nu een aantal mensen die
zich ervoor wil inzetten om alle
omgekomen Joden, Sinti, Roma en
verzetsstrijders uit de gehele ge-
meente te eren met een gedenk-
steen.
Medewerkers van de gemeente
Midden-Groningen en het histo-
risch archief hebben inmiddels
een digitale storymap die overi-
gens  nu nog niet openbaar is, ont-
wikkeld met alle struikelstenen
die nu al in Midden-Groningen te
vinden zijn. Een mooie basis voor
de nieuwe stichting om mee verder
te gaan. 
Stolpersteine, met de Nederlandse
naam struikelstenen of herden-

Herdenkstenen in de gemeente Midden-Groningen. Daar komen er nog meer van na onderzoek door
de nieuwe stichting.

HOOGEZAND - De winnaars van de Sportver-
kiezing Midden-Groningen 2019 zijn vrijdag-
avond via een livestream bekendgemaakt. Het
zijn Charlotte Doddema Sporttalent, Maura
Boer en Floor van Dongen van Acrogym Mid-
den-Groningen als Sportploeg (foto), Beejee Wes-

terdijk Sportvrouw en Mart Karsenbarg werd
Sportman 2019. De prijzen werden hen na de be-
kendmaking door burgemeester Hoogendoorn en
sportwethouder Drenth thuis overhandigd. (Zie
ook elders in deze krant). 

Sportwinnaar M-G 2019
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kingsstenen, is een project van de
Duitse kunstenaar Gunter Demnig.
Het is een over geheel Europa ver-
spreid monument voor de slacht-
offers van het Nazi-bewind. De
struikelstenen zijn van beton en op
de kop zit een messing plaatje
waarin de naam, geboortedatum
en andere gegevens gestanst zijn.

Inmiddels is de voorzitter van de
stichting in oprichting ‘Herden-
kingsstenen Midden-Groningen’
bekend: Koos van der Span. Hij wil
heel graag in contact komen met
mensen die bestuurslid willen wor-
den en/of als vrijwilliger willen
helpen bij het historisch onder-
zoek naar slachtoffers van de twee-
de wereldoorlog in Midden-Gro-
ningen. Er kan met hem via de
mail contact opgenomen worden:
koosvanderspan@outlook.com.

De Regiokrant

De Regiokrant
is een onafhankelijk huis-aan-huis nieuwsblad voor de inwoners
van de gemeente Midden-Groningen. Door de uitgebreide aan-
dacht voor het streekgebeuren en het ruime verspreidingsgebied
heeft De Regiokrant grote attentiewaarde. Iedere woensdag een
welkome bron van nieuws in gegarandeerd ruim 28.000 huishou-
dingen.

Kantoor: De Millystraat 5, 9471 AG Zuidlaren
E-mail: regiokrant@noordpers.nl
Telefoon: 088 - 700 71 70
Verschijning: Iedere woensdag, sluitingstijd dinsdag 12.00 uur
Acquisitie: Henk Meis, telefoon 06-12447483
Redactie: Jan Bos, telefoon privé 0598-323303
Druk: Noord Pers, Uithuizen. Telefoon 088 - 700 71 00
Adv.tarief: Informeer naar de voordelige advertentie-

tarieven
Bezorgklachten: 088 - 700 71 70
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‘Hoe denken burgers over ons?’

Gemeente M-G stuurt 7600
enquêtes over dienstverlening

School Vosholen dicht 
door coronabesmetting
SAPPEMEER - De nieuwe ba-
sisschool in de wijk de Vosholen
in Sappemeer, de Theo Thijs-
senschool, is sinds maandag ge-
sloten wegens enkele coronabe-
smettingen, schrijft de school-
leiding in een brief aan de ou-
ders. 

Een aanzienlijk deel van de mede-
werkers van de school zou in con-
tact zijn geweest, binnen anderhal-
ve meter in afgesloten ruimtes,
met een leerkracht die positief is
getest op het coronavirus. Naar
aanleiding daarvan moeten zij uit
voorzorg in quarantaine en/of ge-
test worden.
De school gaat nu tijdelijk over op
thuisonderwijs. De kinderen moes-
ten daar vanaf gisteren mee aan
de slag, na maandag nog als een

dag vrij te hebben gehad.
Personeel van de school is en
wordt nu getest om te kijken of de
besmetting groter is. De ouders
van de leerlingen zijn per
brief/mail geïnformeerd en moge-
lijk is, zo wordt gemeld, ook een
ouder waarschijnlijk besmet.
Leerkrachten mogen niet meer op
school komen door de geconsta-
teerde besmetting. In de brief aan
de ouders excuseert de schoollei-
ding zich ‘dat het lesgeven daar-
door niet volledig in lijn zal zijn
met het onderwijs dat de kinderen
normaliter op die school zouden
ontvangen’.
De Theo Thijssenschool maakt
deel uit van het Kindcentrum Vos-
holen. Daar zijn ook de St. Antoni-
usschool en BSO Prokino Vosholen
gehuisvest. De Antoniussschool en
de BSO zijn niet dicht.

Het is stil in en rond de Theo Thijsschool in het Kindcentrum de
Vosholen. Nu voorlopig dicht wegens coronabesmettingen.

Basisschool Zonnewijzer
Siddeburen even dicht
SIDDEBUREN - De christelijke
basisschool de Zonnewijzer in
Siddeburen is vorige week ge-
sloten wegens een coronabe-
smetting onder de leerkrach-
ten. 
Een onderwijzer had corona, met

milde klachten en is gelijk in quar-
antaine gegaan. Een tweede moge-
lijk besmette leerkracht is getest
en bleek het virus niet te hebben.
Volgens de school is er geen ge-
vaar voor de leerlingen geweest.
Zij baseert dat op mededelingen
van de GGD, die  geen gezond-
heidsrisico’s voor de leerlingen
van de Zonnewijzer zou zien. De
school ging daarna weer open.

Eerste Woordtalenten voor 
wethouder José van Schie
HOOGEZAND - José van Schie,
wethouder van ondermeer Cul-
tuur in Midden-Groningen
heeft woensdag het eerste
exemplaar van ‘Woordtalenten’,
geschreven podium van Ge rard
Rozeboom in ontvangst geno-
men. 

Het is een door Rozeboom samen-
gestelde bloemlezing met bijdra-
gen van honderd schrijvers en
dichters. ,,Geïnteresseerd las de
wethouder direct een aantal bij-
dragen uit de bundel. Het is dan
ook een gevarieerd boekwerk ge-
worden met gedichten en verhalen
van schrijvers en dichters uit Mid-
den-Groningen, uit onze provincie,
andere delen van Nederland en
zelfs uit België. Ik denk dat het een
bijzonder concept is omdat het een
podium op papier is geworden
voor iedereen die graag schrijft.
Bekend en nieuw schrijftalent sa-
men in één boek laat zien dat ieder
mens uniek is want gebeurtenis-
sen, gevoelens en gedachten zijn
prachtig onder woorden gebracht
in dit boek’’, aldus Gerard Roze-
boom.
Van elk verkocht exemplaar
schenkt hij één euro aan Stichting
Lezen en Schrijven, zij zetten zich
in tegen laaggeletterdheid.

De bloemlezing is verkrijgbaar bij
Jumbo Sappemeer of door te mail-
en naar: info@woordtalentenmid -
dengroningen.nl.

Wethouder Van Schie heeft het eerste exemplaar van Woordta-
lenten in ontvangst genomen van organisator Gerard Rozeboom.

Jeugdmiddag 
paddenstoelen 
bij het NME
HOOGEZAND - In de natuur-
tuin van het NME, in het Go-
rechtpark in Hoogezand, staan
allerlei verschillende padden-
stoelen.
Komende woensdag 4 november
is er voor een tocht door het
park en bos op zoek naar de di-
verse soorten.
Hoe zien ze er uit en hoe komen
ze daar, waar waren ze al die
tijd en waarom geen padden-
stoelen in de rest van het jaar?
Met behulp van loepjes en spie-
geltjes worden de paddenstoe-
len onderzocht.
De middag is woensdag 4 no-
vember van 14.30 tot 16.00 uur.
Deelname kost twee euro per
kind, inclusief een beker choco-
lademelk. Opgave is niet nodig.
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Verlenging sponsorschap
SAPPEMEER - Voetbalvereniging HSC laat weten blij te zijn om te kunnen
melden dat Slagerij Kuipers ook voor de komende drie jaar weer co-sponsor van
de club is. ,,Meervoudig bekroonde Gildeslager Kuipers met vestigingen in Sap-
pemeer en Zuidbroek zorgt al bijna 40 jaar voor heerlijke verse vleessoorten’’,
aldus het HSC-bestuur. Beide partijen zijn erg blij met de continuering van het
sponsorschap en hopen ook de komende jaren weer veel voor elkaar te kunnen
betekenen. Op de foto overhandigt namens HSC, Koos Galdermans van de
sponsorcommissie een bloemetje aan eigenaar Mark Kuipers en partner Chan-
tal Mulder van Slagerij Kuipers.

� Links voor Angelique Schuur en rechts Ria Blaauw met de tennisjeugd.

Jeugdbegeleiders tennisclub
in de bloemetjes gezet
SIDDEBUREN - Behalve de weke-
lijks de training van de jeugd op de
woensdagavond, hebben Ria Blaauw
en Angelique Schuur van Tennisver-
eniging Siddeburen de afgelopen pe-
riode iedere vrijdagavond van 18.30
tot 19.30 uur een speciale activiteit
voor de jeugd georganiseerd. 
Tijdens dat uur deze kon er extra erva-
ring worden opgedaan, om zo de geleerde
technieken nog beter onder de knie te
krijgen. Daarnaast worden er ook diverse
onderlinge wedstrijden gespeeld en ont-
breekt uiteraard de gezelligheid en het
enthousiasme van zowel de kinderen als
de begeleiders niet.
Iedere week is het dan ook weer een
groot succes, wat wel blijkt uit de grote

opkomst en de positieve reacties van de
kinderen. Vrijdagavond was alweer de
laatste keer voor de winterstop. Echter,
zonder de betrokken en kundige begelei-
ding is dat niet mogelijk. Want: ‘Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst’. En dat is
bij TV Siddeburen in goede handen bij
Ria Blaauw en Angelique Schuur. Beiden
zijn daarom vrijdagavond in het zonnetje
gezet. Voorzitter Thijs Oosterhuis sprak
de dames, geheel in corona-setting, toe en
bedankte hen voor al hun inspanningen
voor de jeugd. Als blijk van waardering
overhandigde hij bloemen en de jeugd
gaf de dames een welverdiend applaus. 
Na de winterstop hoopt het bestuur deze
jeugdactiviteit weer op te pakken.  Wie
meer wil weten kan kijken op
www.tvsidde buren.nl

Aannemingsovereenkomst 
nieuw dorpshuis Froombosch
FROOMBOSCH - In Froombosch is
maandag de aannemingsovereen-
komst voor een nieuw dorpshuis gete-
kend door Johan Kroon, voorzitter en
penningmeester van de Stichting Rui-
tenvelder, met aannemersbedrijf
Vriesbouw uit Schildwolde. 
Met deze ondertekening is een belangrij-
ke mijlpaal bereikt na een periode van
discussie en onderhandelingen tussen de
stichting en vier aannemersbedrijven uit
de regio waaruit uiteindelijk Vriesbouw
uit Schildwolde als de meest geschikte uit
de bus kwam voor de bouw van het nieu-
we dorpshuis van Froombosch. 

Het project rond de sloop en nu dus
nieuwbouw van het dorpshuis in Froom-
bosch is tot stand gekomen in een bijzon-
dere en succesvolle samenwerking tussen
de Stichting Ruitenvelder, exploitant en
beheerder van het dorpshuis, de Vereni-
ging  Dorpsbelangen Froombosch die
zorgt voor activiteiten en bedrijvigheid in
het dorp en diverse dorpsbewoners die
zich spontaan aan hebben gemeld en heb-
ben meegewerkt aan dit project.

Met de ondertekening van de aanne-
mingsovereenkomst kan binnenkort de
bouw van het nieuwe dorpshuis van
Froombosch beginnen.

Wintertijd: VVN
helpt fietsers
met verlichting
HOOGEZAND - Nu zondag de winter-
tijd weer is ingegaan,  adviseert Veilig
Verkeer Nederland (VVN), de fiets-
verlichting en bandenprofiel goed te
controleren. Vanaf deze week trekt
de verkeersclub het land in en gaat
zij fietsers met kapotte verlichting
helpen om veilig thuis te komen. 
Zo krijgen fietsers adviezen over zicht-
baarheid en zijn er ‘stop and go’ repara-
tieacties. De nationale fietsverlichtingsac-
tie gebeurt in samenwerking met vrijwil-
ligers, scholen, sportverenigingen, fiet-
senmakers en (gast)ouders en duurt vier
weken. VVN verwacht in het totaal en co-
rona-proof zo’n 60.000 fietsers te helpen. 
Veilig Verkeer Nederland ziet het liefst
dat mensen, zeker in wintertijd, vanuit
motivatie goed zichtbaar zijn en veilig
aan het verkeer deelnemen. Het staat na-
melijk vast dat de kans op een ongeval
bij fietsen in het donker groter is dan bij
daglicht. Hoe belangrijk het voeren van
goede fietsverlichting is, blijkt ook uit de
omvang van de fietsverlichtingsactie die
Veilig Verkeer Nederland organiseert.
Hiervoor mobiliseert zij, verspreid over
ons land maar liefst 2200 vrijwilligers,
verdeeld over 320 actiegroepen. Daar-
naast doen er zo’n 600 basisscholen aan
de actie mee. 
Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastruc-
tuur en Waterstaat) is blij met de actie
van VVN die plaatsvindt in het kader van
de brede publiekscampagne: ‘AAN in het

donker’. ,,Nu we de winter ingaan moeten
we weer vaker in het donker fietsen. En
dan gaat het erom dat je gezien wordt
door de andere verkeersdeelnemers. Dus:
áán in het donker, zodat je weer veilig
thuiskomt’’, aldus de minister.

Kapotte koplamp
Nergens ter wereld wordt er zoveel ge-
fietst als in Nederland. Je zou daarom
zeggen dat het repareren van een kapotte
koplamp iets is dat wij binnen een hand-
omdraai doen. Maar niets blijkt minder
waar. Uit recent onderzoek van Veilig
Verkeer Nederland onder 700 responden-
ten van 18 jaar en ouder blijkt dat maar
liefst vier op de tien fietsers met kapotte
fietsverlichting (37 procent) de reparatie
niet zelf doet, maar uitbesteedt. Met als
gevolg afhankelijkheid, mogelijk uitstel-
gedrag en onnodige kosten.

De dynamo, zoals we die van oudsher
kennen, komt nog maar zelden voor. Dat
betekent dat kapotte fietsverlichting in
de meeste gevallen enkel een kwestie is
van het vervangen van een lege batterij.
Zelf de fietsverlichting repareren is dus
doodeenvoudig en in luttele minuten ge-
beurt. Ook de veel voorkomende naafdy-
namo vergt alles behalve een vakmans-
oog. Meedoen is makkelijk. Voor wie
graag bespaart op kosten en zij die tips
willen voor het zelf repareren van een ka-
potte koplamp, heeft Veilig Verkeer Ne-
derland handige how-to video’s. 

� De plek waar de oude Ruitenvelder is afgebroken en nu het nieuwe dorpshuis
zal worden gebouwd.

Nieuwe stop heling-app
HOOGEZAND - In Europa wordt in-
gezet op het voorkomen van woning-
inbraken. Daarom vraagt de politie
Ommelanden-Midden de aandacht
voor de ‘Stop Heling’-app. 
In deze app kan men zijn of haar eigen-
dommen registreren. Als men dan besto-
len is, maken de foto’s en de geregistreer-
de unieke nummers van het gestolen pro-
duct het gemakkelijker de eigendommen
terug te vinden en de dief op te sporen. 
De politie legt de werking uit: ‘Registreer

serienummers van apparaten eenvoudig
met de app van Stop Heling. Dan weet u
na een woninginbraak direct wat u pre-
cies mist. Is uw mooie ring gestolen? Met
een foto kan uw ring in de teruggevonden
buit geïdentificeerd worden. Laptop ge-
stolen en al uw foto’s weg? Met het se-
rienummer kan de buit van een inbraak
herleid worden naar de eigenaar. Ook
pakken we de daders van de woningin-
braak hiermee op’. 
Via www.stopheling.nl/app kan men de
app voor iPhone of An droid downloaden. 

Adverteren doet verkopen



 Woensdag 28 oktober 2020 - 3De Regiokrant



4 - Woensdag 28 oktober 2020 De Regiokrant

Te koop aangeboden Te koop gevraagdTe koop aangeboden Te koop aangeboden

Antiek

Groot assortiment bloem-
bollen; 2 bolchrysanten
€7.99; heide €1,00; Clema-
tis v.a. €6.99; vaste planten
v.a. €1.25, vruchtbomen in
pot v.a. €11.99; rozen v.a.
€2.99; klimop v.a. €0.99. 

Zie meer op
www.tuincentrumwiebe

wesstra.nl, Slinke 6, Hau-
lerwijk, tel. 0516-421448

3 Reddingsvesten, 2x max.
90 kg. waarvan 1 nog
nieuw, 1x jongensmaat 60-
80 kg. Tel: 06-22761914

Gratis Regeltjes hebben
uitsluitend betrekking op
te koop aangeboden.
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Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Van Beresteijnstraat 1, 9641 AA Veendam of telefonisch wor-
den opgegeven op nr. 088-7007170. Regeltjes kosten t3.75 (minimaal 3 regels). Iedere regel meer kost t0.75 extra.
Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75 extra in rekening gebracht. Kontant betalen.

SPELREGELS VOOR GRATIS REGELTJES
Het plaatsen van gratis Regeltjes is aan bepaalde ”spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Regeltjes hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Regeltjes kunnen alleen door partikulieren worden ingediend en mogen niet kommercieel zijn.

Dit betekent dus dat iemand die zijn tweedehands fiets, radio, tv of iets dergelijks te koop aanbiedt,
van ons ruimte krijgt. Iemand die van z’n stro af wil of eieren, bloemen etc. te koop aanbiedt, komt niet
in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.

- Gratis Regeltjes kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
(tel. 088-7007170).

- Gratis Regeltjes kunnen schriftelijk worden ingediend tot donderdag 13.00 uur.
- Gratis Regeltjes kunt u mailen naar regiokrant@noordpers.nl
- Per week mag maximaal een gratis Regeltje worden ingeleverd.
- Een gratis Regeltje mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Regeltje willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van

De Regiokrant.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Regeltjes worden opgenomen.
- Gratis Regeltjes t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Regeltjes hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Regeltje inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.

Sloop en loop auto’s. We
betalen €50,- tot ?? U krijgt
direct een RDW vrijwaring
bij de deur. ARN SGS ge-
certificeerd. Boekholt auto-
demontage, Industrieweg
11, 9636 DA, Zuidbroek.
Tel. 0598-452200.

Gratis Regeltjes kunnen al-
leen door particulieren
worden ingediend en mo-
gen niet commercieel zijn.

Hondentrimster aan huis.
Voor vakkundige vachtver-
zorging. Info 06-12459399.

Dierenverzorging

Rusthovia
In-verkoop antiek-curiosa 

en brocante. 
Tevens klokreparaties.

Hoofdweg 80, Siddeburen. 
Tel. 0598-371630.

Open:
do., vr. en zat. 10-17 u.

TerraGroen reinigt uw ex-
terieur! O.a. osmose glasbe-
wassing en reiniging van 
dak, gevel, bestrating en
zonnepanelen. Ook impreg-
neren wij gevels en daken
en verzorgen we anti-spin
behandelingen.
www.terragroen.nl. 
Tel. 06-10408190.

De Regiokrant: 088-7007170

Huis & tuin

Z.g.a.n sta-op-stoel
Met 2 elektrische motoren.

Vraagprijs 350 euro.
Telefoonnr.: 06-82962448

Massief mahonie eettafel/
salontafel/dressoir en vitri-
nekast; bankstel, leer, don-
kerblauw; eethoekstoelen,
wit leer. Tel: 06-25401331

Bestel op tijd uw 
houtpellets. H.O. Boxem 

Tel: 0592-465687.

Gratis halen wij uw oude
wasmachines, vaatwassers,
kachels, fietsen enz., tevens
te koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen. 
06-57148394 / 06-41798273.

Voor al uw koelkasten,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, gasfornuizen
enz. Iedere zondag op vlo-
markt De Toekomst, Nieu-
we Compagnie 23, Kielwin-
deweer. Incl. 14 mnd. ga-
rantie en bezorging binnen
35 km. Eigen servicedienst.
Inl. 06-25355972. Iedere
zondag geopend!

17 delen verpakt in verza-
melmap Groningen als de
dag van gisteren, 100 jaar
Groningers en hun stad
€25.- Beno Hofman; De
Groninger Oosterparkwijk
historisch overzicht €15.-
Tel: 06-19736215

Duizenden makers staat het water aan de lippen. Daarom is 

het Cultuurfonds een grote actie gestart om cultuurmakers 

te ondersteunen. Met uw hulp kunnen zij kunst, theater, mode, 

muziek en poëzie blijven maken. Kom met ons in actie en doneer!

Scan de QR-code 
voor een eenmalige 
gift of kijk op 
houdcultuurlevend.nl 
voor meer informatie.

Ook Anton Corbijn ondersteunt deze actie

Adverteren doet verkopen
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Adverteren doet verkopen

Santanera wil duidelijkheid over rol TU Delft rond Biostabil
GODLINZE - De onderste steen
moet boven over de rol die de
Technische Universiteit Delft heeft
gespeeld rond het AVROTROS-pro-
gramma Radar waarin de Biostabil
werd afgekraakt. Dat vindt Bruno
Santanera uit Godlinze, de uitvin-
der van de wondermagneet. Bij de
rechter is daarom een  verzoek in-
gediend om een getuigenverhoor.

De Nederlandse Italiaan Bruno Santa-
nera en zijn juridisch adviseur Werner
van Bentem uit Garrelsweer zetten

grote vraagtekens bij de rol die de
Technische Universiteit Delft heeft ge-
speeld in de kwestie. Radar heeft de
Biostabil  zestien jaar geleden name-
lijk afgekraakt (‘een veel te dure koel-
kastmagneet’) op basis van onderzoek
van de TU Delft. 
Het onderzoek richtte zich op de
kracht van de hanger. Van Bentem
zegt over ‘keihard bewijs’ te beschik-
ken waarmee aangetoond kan worden
dat de onderzoeksresultaten over de
Biostabil zijn verdraaid. In een brief
zou de hoofdonderzoeker hebben er-
kend dat de magnetische kracht van

de hanger 12.590 Gauss is, oftewel
1.259 Tes la. In de uitzending van Ra-
dar werd echter een uitslag van 1.259
Gauss gepresenteerd en dat scheelt
dus enorm. ,,Dat getal is vijftien secon-
den lang in beeld geweest, dat is ex-
treem lang en een typisch geval van
mediapsychologie”, zegt Van Bentem. 
Vreemd is dat het onderzoek in 2004
niet is gedocumenteerd. Pas een jaar
later werd er een rapport opgeleverd,
op basis van nieuw onderzoek dat de
resultaten uit 2004 zou moeten onder-
strepen. ,,Professor Schoonman ver-
klaarde dat de in de uitzending ge-

toonde waarde in de eenheid Tesla is
geweest, terwijl zijn collega Verweij in
2005 stelde dat de eenheid Gauss is ge-
weest. Die discrepantie tussen wat bei-
de geleerden zeggen laat zien dat bij
het oorspronkelijk meten kennelijk
niemand heeft geweten wat er nou ei-
genlijk is gedaan”, aldus Van Bentem. 
Ook wil het kamp Santanera meer we-
ten over de vertrouwelijkheid van het
rapport. ,,Professor Schoonhoven
schreef in 2012 dat het onderzoek op
verzoek van Radar is uitgevoerd op ba-
sis van vertrouwelijkheid. De TU Delft
zou gebonden
zijn aan deze ver-
trouwelijkheid.
In werkelijkheid
blijkt echter dat
prof. Schoonman
en dr. De Loos
zelf de opdracht-
gevers van het
onderzoek zijn
geweest. Boven-
dien is het niet
Radar geweest
dat het rapport
vertrouwelijk
wilde houden,
maar de TU
Delft zelf. Kort
samengevat: zo-
wel onderzoek

als geheimhouding van het rapport
zijn geïnitieerd door de TU. Maar dat
roept dus de vraag op waarom prof.
Schoonman daarover in 2012 ronduit
heeft gelogen.” 
Met het aanvragen van een getuigen-
verhoor wil men van de TU Delft te ho-
ren krijgen wat er precies is gebeurd.
Omdat een van de advocaten met coro-
na is besmet, is de behandeling van de
aanvraag van een getuigenverhoor uit-
gesteld. Eind dit jaar, begin volgend
jaar zal de rechter zich over het ver-
zoek buigen.

MEEDEN - ,,Zijn we in het verle-
den buitenspel gezet door het Rijk
en ontwikkelaars van het wind-
park N33, nu dient zich een kans
aan mee te doen door een zonnep-
ark te bouwen in de Eekerpolder’’,
aldus de initiatiefnemers. 
Dit zonnepark is, zoals eerder gemeld,
gepland tussen het Winschoterdiep en
de spoorlijn Zuidbroek-Scheemda. Om
dat te regelen, is de Coöperatie Eeker-
polder opgericht. 

Deze coöperatie heeft ondermeer tot
doel het ondersteunen van verenigin-
gen en dorpsinitiatieven.
Meeprofiteren betekent dat er door de
coöperatie 50 procent en ontwikkelaar
50 procent wordt geïnvesteerd en dat
de opbrengsten ten goede komen aan
de omliggende dorpen.
Het project dient de instemming te
verkrijgen van de dorpsraden omdat
zij de bewoners vertegenwoordigen.
Met deze instemming ontstaat het
draagvlak. Het belang is een finan-

cieel belang van enkele honderddui-
zenden euro’s per jaar, beschikbaar
voor de dorpsraden en verenigingen of
voor nieuwe initiatieven die de bewo-
ners inbrengen.
De initiatiefnemers: ,,Daarnaast kun-
nen alle huisadressen van gemeente
Midden- Groningen, en later ook Old-
ambt, energie van het park afnemen
tegen een aantrekkelijke prijs. Tevens
kunnen de inwoners obligaties kopen.
Hier komen we volgende week op te-
rug.’’ 

Draagvlak voor Coöperatie Eekerpolder

Scan de QR-code voor een eenmalige gift
Ook Jeangu Macrooy ondersteunt deze actie

Kom nu in actie en doneer 

direct via de QR-code of ga 

naar houdcultuurlevend.nl 
voor meer informatie.
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� Een deel van de State of Art Winterdeal-collectie. 

State of Art 
Winterdeal 

bij Veerkamp 
Mannenmode

HOOGEZAND - Bij Veerkamp
Mannenmode aan de Sluiskade
51 in Hoogezand, profiteert
men nu van een mooie stijlvolle
Winterdeal (op =op).  

Met deze Winterdeal van State of
Art ben je helemaal klaar voor het

nieuwe seizoen. Er is een mooie
collectie hiervoor samengesteld,
waarbij het aanbod bestaat uit
shirts in diverse dessins, pullovers
en vesten. 
Men mag de eigen deal zelf samen-
stellen, bijvoorbeeld twee verschil-
lende of twee dezelfde items. ,,Dus
leef je uit, want het zijn twee stuks

voor 129,90 euro.’’ Benieuwd naar
de State of Art Winterdeal? Kom
dan naar Veerkamp Mannenmo-
de’’, aldus Veerkamp.

Wie een afspraak wil maken buiten
de openingstijden, dan kan men
Veerkamp Mannenmode bereiken
op: 0598-393880.

� De bedrijfsauto van de Reensche Compagnie, in de nieuwe kleu-
ren en huisstijl.

Nieuwe huisstijl voor De
Reensche Compagnie 
HOOGEZAND - De Reensche
Compagnie heeft een een nieu-
we huisstijl. De woningstichting
wil daarmee duidelijk maken
dat haar naam synoniem is voor
een overkoepelende organisatie
in het bezit van drie apparte-
mentencomplexen voor de so-
ciale- en vrije sector verhuur.

Met deze nieuwe huisstijl wordt af-
scheid genomen van het oude
blauw/rode woord- en letter beeld-
merk. De hoofdletters en de naam

blijven in de nieuwe uiting nog
steeds gehandhaafd, maar zijn in
een moderner jasje gestoken. Met
de nieuwe kleurstelling grijs/geel
hoopt de woningstichting een frisse
en eigentijdse uitstraling te kun-
nen meegeven aan alles wat ze
doen. 
Bovendien wordt het belangrijk ge-
vonden om duidelijk te maken dat
De Reensche Compagnie de over-
koepelende naam is van de wo-
ningstichting die appartementen
verhuurt in een drietal complexen:
de Tak van Poortvliet (80 wonin-
gen), de Van der Duyn van Maas-
dam (100 woningen) en de Atlanta-
borg (76 woningen). Aan het laatste
complex wordt momenteel nog ge-
bouwd in het Stadshart-Noord aan
de Kerkstraat in Hoogezand. Naast
de woningverhuur exploiteert De
Reensche Compagnie ook garage-
boxen en bedrijfsruimtes.
De nieuwe huisstijl is inmiddels
volledig doorgevoerd in alle uitin-
gen van de bedrijfsvoering; van
briefpapier, bewegwijzering en kle-
ding voor de huismeester, tot een
volledig nieuwe look voor de be-
stelauto. In verband met de richtlij-
nen rondom het coronavirus, is er
afgezien van een officiële onthul-
ling en de daarbij behorende festi-
viteiten. De overgang van ‘oud’
naar ‘nieuw’ is daardoor ietwat stil-
letjes verlopen, maar de wonings-
tichting vindt het belangrijk om de
nieuwe koers wel wereldkundig te
maken.

HOOGEZAND - In de wijk
Gorecht-west in Hoogezand
is vorige week begonnen
met de sloop van de eerste
jaren zeventig-woningen in
de Goeman Borgesius-
straat (foto). De hofjes-
structuur wordt afgebro-
ken om plaats te maken
voor het vierde deel van de
wijkvernieuwing in dat
deel van Hoogezand. Er ko-
men, voortbordurend op de
eerdere delen twee en drie,
nieuwe
eengezins(huur)woningen,
waarbij bewoners van het
oude gebied inspraak heb-
ben gehad in het nieuwe
wijkdeel en daar ook voor
een groot deel weer terug
kunnen, in een nieuwe wo-
ning.

Sloop Goeman Borgesius

regiokrant
@noordpers.nl
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� Tijdelijke en aardbevingsbestendige woningen in Overschild. Niet alle gedupeerde inwoners worden
gelijk behandeld, vindt de SP.

SP trekt aan de bel:

’Samenleving Overschild wordt
door de overheid verscheurd’
OVERSCHILD - De raadsfractie
van de SP heeft schriftelijke
vragen gesteld aan het college
van B en W van Midden-Gronin-
gen over hoe in haar ogen de sa-
menleving in het gaswinnings-
gebied Overschild door de over-
heid wordt verscheurd. 
De SP concludeert dat sinds 2015
de inwoners van Overschild geza-
menlijk optrekken in de verster-
kingsoperatie met daarbij  het
mooie voorbeeld van het Witboek,
een handleiding voor bewoners, op-
gesteld door en met de inwoners en
de Dorpsbelangenwerkgroep Ver-
sterking Overschild (DVO). 
Het dorp is al enige tijd verdeeld in
drie verschillende batches, die ie-
der eigen kaders en regels hebben.
Echter is er vanuit de gemeente al-
tijd benadrukt dat het dorp als ge-

heel versterkt zou gaan worden. 
Van de 600 huizen zijn er 200 die in
batch 1467 zitten. 200 anderen zit-
ten in batch 1588 voor wie al min-
der geregeld wordt en 200 adressen
in het buitengebied hebben nog
geen idee wat er gaat gebeuren.
Deze verschillen leiden tot een
scheuring in de samenleving.
De SP meldt dat vanuit inwoners
van Overschild zij signalen ontvan-
gen dat er, naast klachten over de
NCG, ook klachten over de rol van
de gemeente zijn. Er zijn veel be-
loften gedaan en helaas wordt niet
alles waargemaakt. ‘Dit terwijl bij
ons het beeld nog steeds leeft dat
de gemeente optrekt als bondge-
noot’, aldus SP raadslid Koning in
een brief met schriftelijke vragen
aan B en W.
De problemen en de klachten zijn
voor die fractie dan ook de reden
voor de schriftelijke vragen.
De SP vraagt in die brief of het col-
lege bekend is met het gegeven dat
in Batch 1588 wordt gerekend met
m3 en niet met m2 en of zij bekend
is met het feit dat door deze reken-
wijze een aantal bewoners in batch
1588 een kleiner huis terug krijgen
doordat nieuwere woningen hogere
plafonds moeten krijgen. Vindt u
deze wijze van het hanteren van
kubieke meters van werken niet
zeer onredelijk en bent u het met
ons eens dat dit voor ongelijkheid
zorgt’’, wil die partij van B en W
weten.
Er wordt gevraagd of B en W vin-
den dat deze ongelijkheid opgelost
moet worden door in batch 1588

ook met vierkante meters te reke-
nen.
‘Het credo was altijd, je krijgt wat
je had, in de praktijk blijkt dit ech-
ter financieel niet haalbaar. Dit
geldt, zover ons bekend, vooral
voor batch 1588’. 
B en W worden nu gevraagd of zij
kunnen uitleggen waarom niet ie-
dere bewoner krijgt wat hij of zij
had.
‘Batch 1467 heeft 7000 euro subsi-
die ontvangen voor verduurzaming
van de woning (deze moet immers
van het gas af, red.) Batch 1588
heeft deze subsidie niet terwijl er
wel verachtingen zijn gewekt’, stelt
die fractie. ‘Bent u het met ons eens
dat deze ongelijkheid niet zou mo-
gen en bent u van plan om deze on-
gelijkheid op te lossen’, is de vraag
nu. ‘Wat is de stand van zaken met
betrekking tot de versterkingsope-
ratie in het buitengebied van Over-
schild en gaan voor de bewoners
van het buitengebied weer andere
NPR normen gelden? Wij hebben
begrepen dat er geen indexatie van
de prijslijst heeft plaatsgevonden.
Overal  wordt nog het prijspeil van
2018 gehanteerd. Dit terwijl alge-
meen bekend is dat door inflatie in
algemene zin alles duurder wordt.
In de bouw geldt dat de prijzen
enorm zijn gestegen. Verder weten
dat de gehele versterking in Over-
schild nog te lang gaat duren.
Waarom is er geen indexatie ge-
daan en bent u voornemens dit
recht te trekken zodat een realis-
tisch prijspeil ontstaat/’’, aldus de
schriftelijke vragen aan B en W.

Alzheimer flyer-actie
HOOGEZAND - In de week van
1 tot en met 7 november is het
weer de collecteweek voor Alz-
heimer. Voor de veiligheid van
de collectanten in deze corona-
tijd, is er in Hoogezand, Sappe-
meer en Kropswolde besloten
om niet te collecteren maar te
flyeren. 

Dat betekent dat de collectanten in
de straten waar normaal gecollec-
teerd wordt, een flyer in de brie-
venbus doen zodat ieder met de
QR-code die op de gele flyer van
Alzheimer Nederland staat, een bij-
drage mobiel kan overmaken.

Alzheimer Nederland werkt al bij-
na 30 jaar aan een betere kwaliteit
van leven voor mensen met demen-
tie, waarvan de ziekte van Alzhei-
mer de meest voorkomende vorm
is, en hun omgeving, door hulp en
informatie te bieden en op te ko-
men voor hun belangen. 
Met 52 regionale afdelingen en
ruim tweehonderd Alzheimer
Cafés heeft Alzheimer Nederland
een landelijk dekkend netwerk.
Daarnaast financiert Alzheimer Ne-
derland wetenschappelijk onder-
zoek naar behandeling, preventie
en genezing van dementie. De
Stichting is volledig afhankelijk
van particuliere giften.

GFT-bak nu 
om de week
HOOGEZAND - DE grijze GFT con-
tainer met groen deksel die in de
hele gemeente Midden-Groningen
in gebruik is, wordt vanaf 1 novem-
ber tot 1 april 2021 weer één keer
per twee weken geleegd. In de
maanden maart tot en met oktober
was dat elke week.
De data van lediging staat op de af-
valroutekaart, op www.mijnafval-
wijzer.nl of in de app ‘Afval M-G’.
Het aanbieden van GFT-afval is
gratis. 

Groningen niet in 
beroep tegen gasbesluit
HOOGEZAND - De Groninger
overheden, waaronder het ge-
meentebestuur van Midden-
Groningen, gaan net als vorig
jaar niet in beroep tegen het
gasbesluit van minister Wiebes.
De regio is ervan overtuigd dat
een beroepsprocedure niet leidt
tot een lagere gaswinning, een
versnelling in de versterkings-
opgave en een verbetering van
de schade-afhandeling. 

De regio stuurt net als vorig jaar
een brief aan de ministers Wiebes
en Ollongren. In deze brief worden
essentiële punten voor de veilig-
heid en leefbaarheid van de inwo-
ners van Groningen geadresseerd.  

Gaswinning
Minister Wiebes heeft besloten dat
de NAM in het komende gasjaar
maximaal 8,1 miljard kuub aardgas
in een qua temperatuur gemiddeld
jaar mag winnen. Dat is minder
dan waar de minister in juni nog
van uitging. De regio heeft altijd
sterk aangedrongen op de afbouw
van de gaswinning en het is positief
dat de minister dit in een sneller
tempo doorzet dan gepland. 

In de brief doet de regio ook een
appèl op de minister om de gaswin-
ning per 2022 echt stop te zetten en
naar een oplossing te zoeken als de
leveringszekerheid na 2022 onder
druk komt te staan. Hierbij geeft
de regio aan dat, mocht de oplos-
sing hiervoor zijn, om de opslag bij
Grijpskerk om te bouwen, de vei-
ligheid van omwonenden daar wel
geborgd moet zijn.

Schade-afhandeling 
Niet alleen de afbouw van de gas-
winning heeft de aandacht van de
regio. Ook de versnelling in de ver-
sterkingsopgave en schade-afhan-
deling en de maatschappelijke ont-
wrichting als gevolg hiervan heb-
ben de nadrukkelijke aandacht van
de regio. Juist dat raakt de Gronin-
gers hard. Groningers verdienen
veiligheid én duidelijkheid. De re-
gio voert frequent en intensief
overleg met het Rijk over de ver-
snelling van de versterkingsopga-
ve. Gaat het om de schade-afhande-
ling, dan benadrukt de regio in
haar brief dat ook het wettelijk be-
wijsvermoeden moet gelden voor
inwoners die op het grensvlak van
het Groningenveld en een andere
vorm van mijnbouw wonen en le-

ven. 
Zij hebben daardoor vaak te ma-
ken met een stapeling van schade.
De regio wil de punten over de ver-
sterking en de schade-afhandeling
door de brief rechtstreeks met de
ministers bespreken en niet via een
beroepsprocedure. 

Beoordeling 
De Groningse overheden beoorde-
len jaarlijks het gasbesluit voor het
volgend gasjaar. Een eventuele be-
roepsprocedure wordt ieder jaar
opnieuw overwogen. Of alle ge-
meenteraden, Provinciale Staten
en de Algemeen Besturen van de
waterschappen en de Veiligheids-
regio de brief aan de ministers on-
dersteunen, is nog niet bekend.
Hierover moet nog met hen worden
vergaderd. 

De brief aan Wiebes en Ollongren
is opgesteld door de provincie Gro-
ningen, de gemeenten Appinge-
dam, Delfzijl, Groningen, Het Ho-
geland, Loppersum, Midden-Gro-
ningen, Oldambt, Pekela, Veen-
dam, Westerkwartier en Wester-
wolde, Veiligheidsregio Groningen
en de waterschappen Noorderzijl-
vest en Hunze en Aa’s.

Groente volkstuinen 
voor de Voedselbank
HOOGEZAND - In Hoogezand is vrijdagmorgen de laatste zending groente van het Volkstuincomplex
aan de Kalkwijk geleverd aan de Voedselbank in Hoogezand. Diezelfde middag werd het verdeeld on-
der haar klanten. De Voedselbank krijgt, mede door de coronacrisis, minder levensmiddelen dan eerder
dit jaar. Onbespoten verse groente van de diverse volkstuinen is dan ook zeer welkom. Deze keer betrof
het kratten en grote emmers vol rode kool, andijvie, prei, bietjes, snijbiet en groene kool (foto). Het is de
laatste groente die dit jaar vanaf de volkstuinen naar de Voedselbank gaat. Het seizoen loop ook op het
tuinencomplex op z’n eind. 

Innovatiefestival 
Midden-Groningen
HOOGEZAND -  Onder de over-
koepelende naam Innovatiefes-
tival Midden-Groningen worden
leerlingen van groep 8 ook dit
cursusjaar weer op meerdere
momenten en op verschillende
manieren geïnformeerd over de
mogelijkheden binnen de we-
reld van techniek en over mo-
derne vaardigheden, met het
doel ze voor techniek te interes-
seren. 

De organisatie heeft dit cursusjaar
een alternatieve opzet bedacht, die
voldoet aan de door het ministerie
opgelegde veiligheidseisen rondom

Covid-19.  Wethouder Jaap Borg:
,,De coronacrisis leert ons hoe be-
langrijk techniek is in ons dagelijks
leven: voor dagelijkse communica-
tie, werken op afstand, medische
ontwikkelingen, noem maar op.
Juist daarom is het zo mooi dat het
Innovatiefestival Midden-Gronin-
gen doorgaat! Want enthousiasme
voor techniek en innovatie nu,
biedt een belangrijke basis voor de
leerling later’’.

Vier onderdelen
Het Innovatiefestival bestaat uit
meerdere onderdelen, de basis-
scholen kunnen inschrijven voor al-
le onderdelen of een selectie ma-
ken uit: de workshop ‘Innovatie in
de praktijk’ op het Dr. Aletta Ja-
cobs College, de ‘Innovatiewed-
strijd Serious Game’ van Biblionet
Groningen en de daaraan gekop-
pelde finale in het theater. Als af-
sluiting is er op vrijdag 30 april
2021 een groot ‘Innovatiefestival’,
met een keur aan innovatieve
workshops door bedrijven en in-
stellingen. Dit eindfestival, dat zal
plaatsvinden in het Kielzog en in
de bibliotheek in Hoogezand, is
overigens voor iedereen toeganke-
lijk.

Bedrijfsbezoek
De aan het Innovatiefestival Mid-
den-Groningen gekoppelde be-
drijfsbezoeken krijgen dit school-
jaar ook een andere vorm. Normaal
gesproken gaan de leerlingen op
bezoek bij een bedrijf, nu maken
vijf regionale ondernemingen een
korte digitale bedrijfspresentatie
voor de kinderen en geven daarin
tevens een opdracht voor de Inno-
vatiewedstrijd Serious Game. Ook
is er een (digitale) koppeling tussen
de workshop die wordt gegeven op
het Aletta en het regionale be-
drijfsleven om te laten zien hoe
techniek in de praktijk wordt toe-
gepast.

Klachten afhandeling en versterking 

Raadsman: ‘Behandel 
Groningers gelijkwaardig’
HOOGEZAND - De Onafhanke-
lijke Raadsman Gaswinning,
Leendert Klaassen, heeft deze
week zijn jaarrapport gepubli-
ceerd. Hierin besteedt hij aan-
dacht aan de klachten en signa-
len die bij hem zijn gemeld.
Veel meldingen gaan over com-
municatie en de lange afhande-
lingsduur van schade en verster-
king. 

Klaassen: ,,De communicatie moet
en kan nog een stuk beter, vooral
in de complexe versterkingstrajec-
ten. Er is nu veel onduidelijkheid
en onzekerheid bij de mensen in
die trajecten.’’ Daarnaast zijn er
zorgen over de voortgang, zowel bij
de schadeafhandeling door het
IMG als de versterking door de
NCG. 

,,De snelle stijging van het aantal
openstaande schademeldingen
baart zorgen. En met de verster-
king wil het ook nog niet vlotten.
Pogingen om te versnellen zijn er
wel, maar hebben nog niet geleid
tot concrete resultaten. Verder
komt een integrale aanpak van
schade en versterking daarbij nau-
welijks van de grond, terwijl dit
wel gewenst is. Er is hier nog veel
werk te verzetten’’, aldus Klaasen. 

Ongelijke behandeling 
De Onafhankelijke Raadsman
krijgt veel meldingen binnen van
inwoners die zich ongelijk behan-
deld voelen. Klaassen: ,,Die ongelij-
ke behandeling zie ik in veel facet-
ten langskomen. Het bezorgt men-
sen een gevoel van onrecht en
machteloosheid en zorgt bovendien
voor sociale spanningen in buurten
en dorpen. Dat is een slechte zaak.’’
Een voorbeeld is het 'Loket Opna-
me op Verzoek' van de NCG. Via
dit loket kunnen inwoners die zich
zorgen maken over de veiligheid
van hun woning, een inspectie aan-
vragen. ,,Huizen die op de grote
versterkingslijst staan worden ech-
ter uitgesloten, terwijl het soms
nog jaren kan duren voordat er ie-
mand langskomt om het huis te be-
kijken. Dat vind ik echt niet kun-
nen’’, stelt hij.

Waardedaling 
Ook bij de waardedaling van wo-
ningen ontstaat nu ongelijkheid.
Tot dit jaar hebben ongeveer 5000
huishoudens een vergoeding van
de NAM gekregen voor de waarde-

daling van hun huis. Klaassen: ,,De
mensen die ik in de afgelopen ja-
ren hierover heb gesproken, waren
vaak niet tevreden met de vergoe-
ding maar zagen geen alternatief.’’.
Nu is het IMG onlangs gestart met
een regeling om de waardedaling
van zo’n 120.000 woningen te ver-
goeden. Klaassen: ,,Er zijn signalen
dat deze vergoeding hoger is dan
die van de NAM. Maar de mensen

die het aanbod van de NAM heb-
ben geaccepteerd, hebben juri-
disch gezien geen recht op het ver-
schil. Dat voelt erg onrechtvaardig.
Ik roep de betrokken partijen daar-
om op om te kijken of dat verschil
alsnog kan worden gecompenseerd.
Een gelijkwaardige behandeling is
de enige manier om het gevoel van
onrecht in Groningen te verminde-
ren. En dat is hard nodig.’’

� Het sterk verpauperde pand op de hoek Kerkstraat dat de ge-
meente nu voornemens is te kopen en daarna te slopen.

Gemeente M-G gaat 
verpauperd pand kopen
HOOGEZAND - B en W van
Midden-Groningen willen het
sterk verpauperde pand op de
hoek van de Kerkstraat en de
Meint Veningastraat in Hooge-
zand kopen. 

De raad heeft donderdag groen
licht gegeven voor de verdere on-
derhandelingen daarover door het
college die de aankoop en de lo-
gisch daarop volgende sloop van
het pand  gaat regelen.

De Kerkstraat en het kruispunt
Kerkstraat-Hoofdstraat-Meint Ve-
ningastraat maken onderdeel uit
van het plangebied stadsentree
Hoogezand. 
Er is aan de raad een voorberei-
dingskrediet gevraagd van
1.972.000 euro voor de aankoop van
het terrein van voormalig Welkoop,
de aankoop en sloop van verwaar-
loosde panden, zoals het hoekpand
Kerkstraat en de plankosten Her-
structurering Hoogezand Noord
2020 - eerste helft 2021.

Leerlingen De Meent 
winnen fotowedstrijd
SLOCHTEREN - Wethouder Jan Jakob Boersma heeft vrijdagmorgen de prijsuitreiking verricht op ba-
sisschool De Meent in Schildwolde (foto). Leerlingen van die school hebben de prijzen gewonnen van
de fotowedstrijd die werd georganiseerd in het kader van de Doe Dag in het Voedselpark Slochteren. De
Doe Dag van Voedselpark Slochteren werd gehouden om het Voedselpark onder de aandacht van het
publiek te brengen en aandacht te vragen voor natuurbehoud en voor het op een verantwoorde wijze
verbouwen van voedsel.

Ontruiming AJC
door ventilatie-uitval
HOOGEZAND - Door het uitval-
len van het ventilatiesysteem is

het Aletta Jacobs College don-
derdag ontruimd en zijn alle
leerlingen van het hoofdgebouw
naar huis gestuurd. Volgens
leerlingen waren die allemaal
naar buiten gerend, maar, aldus
een woordvoerder van het AJC,
was ‘van rennen geen sprake, er
was absoluut geen paniek’. 
Het betrof alleen de locatie Laan
van de Sport 4, op de andere twee
locaties ernaast, was wel gewoon
les.
In verband met die technische sto-
ring in de ventilatiekast werden de
lessen donderdag om 13.00 uur
beëindigd. ‘Normaliter is een der-
gelijke storing geen probleem,
maar in coronatijd willen we geen
enkel risico nemen. Omdat het pro-
bleem volgens de onderhoudsfirma
niet binnen een uur opgelost zou
kunnen worden, heeft de directie
besloten uit veiligheidsoverwegin-
gen met betrekking tot de lucht-
kwaliteit, om de lessen op deze lo-
catie te stoppen’ zo wordt gemeld.
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