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Niet via loting maar op basis van inschrijfduur

Acantus gaat woningen op
andere manier toewijzen
PEKELA/VEENDAM - Woningcorporatie Acantus, actief in
onder andere de gemeenten
Veendam en Pekela, gaat haar
woningen vanaf 30 juni op een
andere manier toewijzen. De
meeste woningen worden dan
niet meer via loting toegewezen, maar op basis van inschrijfduur. Door op deze manier te
gaan werken, is de verwachting
dat woningzoekenden sneller
een woning hebben op de gewenste plek in Oost-Groningen.

Karin Daniëls met haar boek. Het eerste exemplaar heeft ze aangeboden aan haar moeder.

Coronaboek over 102-jarige
inwoonster Noordbroek
MUNTENDAM - Karin Daniëls
uit Muntendam heeft een boek
geschreven over haar 102-jarige
moeder in de coronatijd. Gedurende de 72 dagen dat bezoek
aan het zorgcentrum in Noordbroek niet mogelijk was, heeft
Daniëls dagelijks met haar
moeder getelefoneerd. Ze hield
een dagboek bij, dat nu is uitgegeven.
Het gaat om verhalen met een lach
en een traan. Samen zijn ze goed
voor een boek van 162 pagina’s dik
met daarin 96 foto’s. De uitgave is
getiteld Corona en een bijna 102-jarige moeder =. Het is gisterochtend
door Daniëls aangeboden aan haar
moeder Johanna Tjaaktje TonkesHollé.
Mevrouw Tonkes verblijft in zorgcentrum Lijwiekstee in Noordbroek. Door de coronabeperkingen
was er in de periode 10 maart tot 5
juni geen persoonlijk contact met
haar mogelijk. In plaats daarvan
telefoneerde Daniëls dagelijks met
haar moeder. De korte verhalen

die ze erover maakte, zijn eerder
gepubliceerd op de Facebookpagina van de schrijfster. Dat was niet
het vooropgezette doel, zo laat ze
nu weten. ,,Het was coronatijd en
mijn moeder is 102 jaar. Wat moet
je dan?’’, aldus haar verklaring. Op
de korte stukjes werd veel gereageerd, ook om dat de situatie voor
menigeen heel herkenbaar was.
Daniëls kreeg oproepen om toch
vooral door te gaan met de publicaties, die door veel mensen gevolgd zijn. De Muntendamse gaf
gehoor aan de oproepen, hoewel ze
wel een drempel over moest. Ze
besefte terdege dat een situatie
die eigenlijk heel privé is, nu openbaar gemaakt werd. ,,Het was een
bijzondere tijd’’, zo verklaarde ze
bij de presentatie van haar boek.
,,De ene keer waren de verhalen
leuk, de andere keer helemaal
niet.’’
Onder de fans van de serie bevindt
zich inmiddels ook moeder Tonkes,
die zich dinsdag zeer verguld toonde met het boek. Ze beloofde het
van a tot ze te zullen lezen, maar
wel in gedeelten.

Woningzoekenden kunnen net als
nu reageren op een woning. De woningzoekende die het langst staat
ingeschreven, krijgt de woning toegewezen. Een klein deel van de
woningen blijft Acantus aanbieden via loting, zodat ook de woningzoekenden die snel een woning nodig hebben kans maken.
Het aanbod waarop via inschrijfduur of loting geen reacties komen, is direct beschikbaar.
Linda Stol, manager Wonen bij
Acantus, legt uit: ,,Iedere dag werken wij samen met onze partners
aan woonplezier voor onze huurders. Woonplezier begint natuurlijk bij het hebben van een fijne
woning op de juiste plek. Het zorgen van de juiste match tussen een
vrijgekomen woning en de woningzoekende is dan van belang. We
zijn daarom gestart met gesprekken met onze huurders, huurdersorganisaties en partners in de regio. Ook hebben we onderzoek gedaan onder woningzoekenden en
nieuwe huurders. Wat heel sterk
naar voren kwam, was dat de
meeste mensen heel goed weten
waar ze willen wonen en ook bereid zijn daarop te wachten. Dat
kan beter met het toewijzen op basis van inschrijfduur in plaats van
het huidige systeem van loting.
Om mensen die door omstandigheden met spoed een woning nodig
hebben ook goed te kunnen bedienen, verloten we nog steeds ongeveer 10 procent van het aanbod.”
Op 30 juni lanceert Acantus een
compleet nieuwe website: woningzoeken.acantus.nl. Op deze site
wordt iedere werkdag nieuw woningaanbod gepubliceerd. Woningzoekenden hebben een week de
tijd om daarop te reageren. De woningzoekenden krijgen automatisch bericht om hun account op 30
juni te activeren. De inschrijfduur
wordt meegenomen tot een maximum van 5 jaar. Na activatie kan
iedere woningzoekende reageren
op het woningaanbod. Acantus

Inmiddels zijn er al enkele tientallen mensen die het boek bij Karin
Daniëls besteld hebben. Het kost
12,50 euro en daar komt 4,50 euro
overheen als het boek moet worden toegezonden. Bestellen kan op
kdaniels@ziggo.nl.

Vernieuwde
openingstijden
vanBeresteyn

toont direct het passende aanbod
op basis van woonwensen en inkomen.
Theo van Poppel, huurder van
Acantus en lid van huurdersorganisatie HIP (Huurders in Pekela),
heeft namens de Huurderskoepel

Acantus meegewerkt aan het testen van de nieuwe website. ,,Ik heb
vooral goed gekeken of het voor iedereen duidelijk is wat te doen op
de site. Ook voor bijvoorbeeld een
ouder iemand. Het ziet er allemaal
mooi uit, heel overzichtelijk!”

Taalhuizen zijn weer open
PEKELA/VEENDAM - De Taalhuizen in de gemeenten Pekela en Veendam zijn maandag weer
open gegaan. Deelnemers kunnen vanaf deze datum, op afspraak, terecht in de bibliotheken.
Moeite met lezen, schrijven, rekenen of werken
met de computer? Het Taalhuis is dé plek in de
bibliotheek waar mensen terecht kunnen voor
hulp. Men hoeft daarvoor geen lid van de bibliotheek te zijn. Er zijn bijvoorbeeld speciale leesboeken, oefenboeken en gratis taalcursussen. Het

Taalhuis in Pekela is elke woensdag van 10.00
tot 12.00 uur geopend. Een afspraak kan via
taalhuiscoördinator Marian Kiewiet (0613491544 of TaalhuisPekela@outlook.com). Het
Taalhuis in de bieb van Veendam is op maandag en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur te bezoeken. Een afspraak maken kan via taalhuiscoördinator Lijja de Vries (06-25681350 of taalhuisveendam@noorderpoort.nl).

NIEUWE PEKELA - De werkzaamheden aan de Provincialeweg
N366 tussen Nieuwe Pekela en Alteveer zorgen elders voor overlast.
Zo gaat Stadskanaal momenteel
gebukt onder sluipverkeer. Er zijn
daarom extra maatregelen genomen om de verkeershinder in
Stadskanaal Noord te verminderen. De overlast ontstaat doordat
weggebruikers de aanbevolen omleidingsroute negeren en een sluiproute kiezen door Stadskanaal
Noord. De komende tijd worden
weggebruikers met informatieborden en verkeersborden langs de
weg (met de tekst ‘Navigatie uit,
volg de omleiding’) opgeroepen
wel de omleidingsroute via de N33
en de N34 te volgen. Ook wordt in
beide richtingen langs het kanaal
gebruik gemaakt van snelheidsmeters om weggebruikers bewuster
te maken van hun snelheid. Verder gaat de politie regelmatig controleren op de diverse sluiproutes.
Sinds begin deze maand is de Provincialeweg N366 vanaf de afslag
Oude
Pekela/Nieuwe
Pekela
Noord (aansluiting N367) tot de afslag Alteveer in beide richtingen
gestremd. De stremming duurt in
totaal vijf weken. Verkeer tussen
Stadskanaal en Veendam wordt
omgeleid via Gieten (N33 en N34).
In de afgelopen dagen is de
(sluip)route door Stadskanaal
Noord erg veel gebruikt. Dit leidt
tot gevaarlijke situaties en grote
overlast voor bewoners en andere
weggebruikers. De route is volgens
deskundigen niet geschikt voor deze hoeveelheid verkeer omdat de
weg te smal is en er veel woningen
langs deze weg staan. Ook de
schoolgaande kinderen in het dorp
hebben last van het extra verkeer.
De aangegeven omleidingsroutes
zijn niet de kortste routes maar
wel altijd de snelste en meest geschikte route.

Summerfun zorgt voor
onvergetelijke vakantie
VEENDAM - Kinderen een onvergetelijke zomervakantie bezorgen? Daar zorgt Summerfun
Veendam ook dit jaar voor.
De hele zomervakantie kunnen
kinderen (5 tot en met 12 jaar) uit
de gemeente Veendam meedoen
met Summerfun Bij Je Thuis #Zomervakantie. Een en ander wordt
mede mogelijk gemaakt dankzij
de Nedmag. Summerfun kan daar-

Auto op dak na botsing

VEENDAM - Om iedereen nog
beter van dienst te zijn, verruimt cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam de openingstijden. Vanaf 1 juli is men van
maandag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de vakantieperiode zijn
deze openingstijden ook van
toepassing. Het Toeristisch Informatie Punt in vanBeresteyn
heeft fietsroutes, wandelroutes,
folders met uitjes in de provincie en plattegronden van de omgeving klaar liggen. De theaterkassa is tevens weer geopend
voor lopende voorstellingen en
films. Op dit moment kan er uitsluitend met de pin betaald worden.

door alle activiteiten gratis aanbieden en zelfs wat extra’s doen nu
veel dingen door het coronavirus
anders gaan.
Er zijn dit jaar zes thema’s. Week
28 (vanaf 6 juli) staat in het teken
van Feest. Een week later draait
het om Buitengewoon Natuurlijk,
terwijl week 30 (vanaf 20 juli) LetterPret als thema heeft. Vanaf 27
juli staat Schatgraven een week
centraal en de eerste week van augustus staat in het teken van Summerfun Overboord. De zomervakantie wordt in week 33 (vanaf 10 augustus) afgesloten met Tijdreizen.
Kinderen kunnen zich per thema
aanmelden. Telkens op maandagochtend ligt het themapakket
klaar en kunnen ze thuis aan de
slag met allerlei opdrachten en
verrassingen. Ook organisert Summerfun activiteiten online en start
men voorzichtig met een aantal
gezamenlijke activiteiten.
Summerfun Veendam is te bereiken op 06-365155521 of via email:
summerfun@compaenveendam.nl.

Tijdelijk groter
terras voor horeca

VEENDAM - In Veendam heeft zich dinsdag
rond 11.30 uur een aanrijding voorgedaan
waarbij een van de twee auto’s over de kop is geslagen. Wonder boven wonder raakte niemand
gewond. Het ongeluk deed zich voor op de kruising van de Sorghvlietlaan en de Gelrelaan. De
bestuurder van een grijze Renault Scenic wilde
oversteken, maar zag daarbij een witte VW over

Overlast van
sluipverkeer

het hoofd. De klap die volgde was zo hard, dat de
VW over de kop sloeg (foto). Brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. De brandweermensen hoefden geen hulp te bieden, want de slachtoffers waren reeds uit de auto. Op de bewuste
kruising vinden wel vaker ongelukken plaats (foto Bert Woltjes).

MUNTENDAM - Gemeente Midden-Groningen wil horecaondernemers de mogelijkheid bieden om
hun terrassen tijdelijk uit te breiden. Om aan de anderhalvemetereis te voldoen is ruimte nodig. Inzet van de openbare ruimte kan
volgens de gemeente Midden-Groningen een mogelijkheid zijn om
de oppervlakte te vergroten. Op
die manier biedt de gemeente de
door de coronacrisis zwaar getroffen sector de helpende hand. Ondernemers die een terras willen
openen, moeten zich wel melden
bij de gemeente. Deze meldingsplicht voorkomt vergunningprocedures en leges, terwijl de gemeente toch zicht houdt op de initiatieven. Een aanvraagformulier voor
een tijdelijk terras is in te vullen
via de website van de gemeente
Midden-Groningen. De tijdelijke
terrassen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ger Steenwijk uitgezwaaid
VEENDAM - Ger Steenwijk heeft zaterdag de deuren van zijn
schoenmakerij in Autorama in Veendam voor het laatst gesloten.
De ondernemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en
daarom zet de Veendammer (foto) na 40 jaar een punt achter zijn
bedrijf. Dat gebeurde zeker niet in stilte, want Steenwijk is één van
de ondernemers van het eerste uur in Autorama. Hij werd dan ook
uitgebreid bedankt door zijn collega’s voor de jarenlange samenwerking. Er was taart, een cadeaubon, bloemen en vooral heel veel
goede wensen. Steenwijk heeft z’n winkelruimte overgedaan aan
buurman Albert Heijn, die de extra vierkante meters goed kan gebruiken voor de uitbreiding die in voorbereiding is.
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Ommelander Ziekenhuis
start met beeldbellen
SCHEEMDA - Het Ommelander
Ziekenhuis Groningen in
Scheemda gaat zijn dienstverlening uitbreiden en start met
beeldbellen.
De coronaperiode dwong het ziekenhuis om op afstand contact te hebben met patiënten. Wat gezien werd
als een tijdelijk oplossing, heeft zijn
meerwaarde bewezen. Door het digitale contact kan de patiënt in zijn eigen, vertrouwde omgeving, zonder
de druk van reizen of ondersteuning
te vragen, makkelijk contact hebben
met zijn zorgverlener. Wat eerst het
gevoel van ver weg gaf, is eigenlijk
heel dichtbij. Want het contact is
laagdrempeliger én door de uitbreiding van deze dienstverlening kunnen de artsen op deze manier meer
mensen in het ziekenhuis zien die er
ook écht moeten komen.
Patiënten van het Ommelander Ziekenhuis kunnen nu via een beeldverbinding contact hebben met hun
zorgverlener. De zorgverlener bepaalt welke afspraakvorm het beste
past bij een patiënt. De patiënt

krijgt in de week voorafgaand aan
de afspraak per e-mail en SMS een
link toegestuurd. Na het aanklikken
van de link, komt de patiënt in een
digitale wachtkamer waar de zorgverlener wacht.
,,Beeldbellen past goed bij onze strategie ‘op afstand, maar toch dichtbij’”, aldus Ninke Leffers, gynaecoloog en betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van digitaal
contact met patiënten. ,,Beeldbellen
maakt het mogelijk contact met elkaar te hebben zonder dat de patiënt
naar het ziekenhuis hoeft te komen
terwijl je elkaar toch ziet.”
Bijkomend voordeel voor kwetsbare
en minder mobiele patiënten is dat
ze minder risico’s lopen en ook minder hun sociale netwerk hoeven aan

te spreken voor bijvoorbeeld vervoer. Daarnaast kan de patiënt thuis
iedereen aan laten schuiven die hij
of zij op dat moment nodig heeft. Digitale afspraken en verdere ontwikkelingen maken het mogelijk om
laagdrempelig contact te hebben én
te houden met elkaar. Voor een zorgverlener biedt dit mogelijkheden om
eventuele
gezondheidsproblemen
vroegtijdig te signaleren en te zien
hoe het met de patiënt in zijn thuissituatie gaat. Maar ook de patiënt
kan eerder zelf aan de bel trekken.
Daarnaast ziet het ziekenhuis kansen op het gebied van het aflezen
van thuismetingen en de digitale
verwerking van deze gegevens. Hierdoor wordt de dienstverlening nog
patiëntvriendelijker.
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Kinderfilm Onward in
Filmhuis vanBeresteyn
VEENDAM - Na een lange periode geen kinderfilms te hebben vertoond, uiteraard als gevolg van de coronacrisis, opent
het Filmhuis in vanBeresteyn
voor de jongere doelgroep weer
de deuren. Op zondagmiddag 28
juni wordt de kinderfilm Onward vertoond.
Ian is jarig! Maar hij is niet echt in
de feeststemming. Hij mist zijn
overleden vader. Om Ian op te vrolijken, haalt zijn moeder een pakket van zolder. Een cadeau voor

Ook aircoservice voor
nieuwe auto’s bij Bultje

hem en zijn broer Barley. Een toverstaf, een magische steen en een
spreuk waarmee ze hun vader voor
een dag kunnen terugtoveren.
Maar de broers hebben nog nooit
magie gebruikt en dat kun je zien.
De spreuk mislukt meteen! Alleen
de benen van hun vader komen tevoorschijn en de steen breekt. Ze
moeten nu op zoek naar een nieuwe, voor hun vader voorgoed verdwijnt.
De film begint om 14.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via
vanberesteyn.nl

Dierenpartij wil betere
aanpak tegen verdroging
GRONINGEN - De Groninger
Statenfractie van de Partij voor
de Dieren dringt bij de provincie aan op een betere aanpak
van de verdroging en vraagt
wanneer het college gerichte
plannen voor een klimaatrobuust waterbeheer gaat presenteren.

den is. Ook moet er binnen het
landbouwbeleid veel meer aandacht komen voor bodemverbetering, zodat de grond weer als een
natuurlijke spons gaat functioneren, vindt de Dierenpartij. ,,Daarnaast is waterbezuiniging door zowel particulieren, bedrijven en de
landbouw noodzakelijk”, stelt
Voerman.

Het provinciale beleid biedt, zo
zegt de Partij voor de Dieren, voldoende mogelijkheden om waterverbruik te sturen en de watervoorraden eerlijker te verdelen. De
fractie vraagt onder andere hoe de
natuur beschermd kan worden tegen de gevolgen van grootschalige
wateronttrekking voor landbouwirrigatie.
,,Ook in Groningen slaat de verdroging hard toe, na het derde zeer
droge jaar op rij”, constateert Statenlid Ankie Voerman. Volgens de
inwoonster van Nieuwe Pekela is
de manier waarop nu in Groningen
met zowel grond- als oppervlaktewater wordt omgegaan niet lang
meer houdbaar. ,,Landbouw en industrie verbruiken zó veel water
dat de natuur en particulieren het
nakijken hebben. We raken kostbaar water kwijt omdat het van de
verarmde grond afspoelt. Terwijl
het doel zou moeten zijn om water
zo lang mogelijk vast te houden.”
De Partij voor de Dieren pleit voor
het aanleggen van bufferzones
rondom natuurgebieden, waar drainage en wateronttrekking verbo-

,,Natuurmonumenten constateert
dat nu ook in Groningen loofbomen
en kleine natuurgebieden ten prooi
vallen aan de droogte en roept op
tot acute maatregelen om nog te
redden wat er redden valt. Door
het verdrogen van de onderbegroeiing komen insecten, vogels en
zoogdieren in de knel. Ernstige verdroging kan zelfs leiden tot een golf
van uitsterven. Ook drinkwaterbedrijven en de waterschappen hebben inmiddels de noodklok geluid
en vragen om een fundamentele
hervorming van het waterbeheer”,
stelt Voerman. ,,Nieuwe afspraken
tussen Rijk, gemeenten en waterschappen zijn hoogst urgent. Maar
de provincie kan eigenstandig ook
maatregelen nemen. De provincie
verleent bijvoorbeeld de vergunningen voor wateronttrekking voor
industrie en bodemenergie. En het
ruimtelijk beleid en landschaps- en
natuurontwikkeling biedt mogelijkheden voor het langer vasthouden van water. Wij hopen dat er op
korte termijn een crisisaanpak gepresenteerd wordt voordat er onomkeerbare schade optreedt.”
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Weer kinderactiviteiten in bieb
VEENDAM - Bonbons maken, voorlezen, programmeren en een FIFA-toernooi: het is slechts een kleine
greep uit de activiteiten die in de bibliotheek van Veendam speciaal voor kinderen zijn gehouden. Als
gevolg van de coronacrisis kwam er halverwege maart een einde aan deze activiteiten. De afgelopen
maanden konden kinderen wel via de video’s van BiebLab thuis aan de slag met de leukste opdrachten. Biblionet Groningen blijft deze video’s maken, maar gaat nu ook weer op kleine schaal workshops
aanbieden in de bibliotheek. Tot aan de zomervakantie vindt iedere zaterdagmiddag een kinderworkshop plaats in de bibliotheek van Veendam. Zaterdag was de eerste. Kinderen konden aan de slag met
MakeCode Arcade van Microsoft en via dit programma eigen games programmeren. In één van de video’s van BiebLab werd een eigen game gemaakt en tijdens de workshop van zaterdag konden kinderen zelf aan de slag gaan. Komende zaterdag kunnen kinderen vanaf negen jaar komen programmeren met Dash & Dot. De middag start om 13.30 uur. Aanmelden kan via veendam@biblionetgroningen.nl. Foto: Bert Woltjes.

Motorverkoop in de lift
REGIO - De verkoop van nieuwe
motoren zit weer in de lift. In de
maand mei werd een inhaalslag gerealiseerd en dat resulteerde in 6,9
procent meer verkopen (1.772
stuks) dan in de dezelfde maand vorig jaar (1.657).
In de afgelopen tien jaar werden
niet eerder in mei zoveel nieuwe
motoren verkocht. In totaal zijn er
dit jaar tot en met vorige maand
6.982 nieuwe motoren verkocht ten
opzichte van 7.530 in de eerste 5
maanden van vorig jaar (-7,3 procent). Dit blijkt uit cijfers van onder
meer RAI Vereniging en Bovag.
De samenleving komt langzaam
weer op gang. Dat is ook te zien in
het reisgedrag van mensen, waarbij
een verschuiving zichtbaar is van
het openbaar vervoer naar individueel vervoer, zoals gemotoriseerde
tweewielers. Dit was onder meer al

te zien in de stijgende verkopen van
tweedehands motoren (+13 procent
ten opzichte van de eerste 5 maanden in 2019) en de populariteit en
snor- en bromfietsen (+13,5 procent).
Inmiddels lijkt 2020 voor de nieuwverkopen van motoren ook een
goed jaar te worden. In relatie tot
corona is dit op zich een vrij logische ontwikkeling, aangezien 1,5
miljoen Nederlanders een motorrijbewijs hebben, terwijl er ‘slechts’
750.000 motorfietsen geregistreerd
staan. Een op de twee motorrijders
heeft dus geen eigen motor en die
mensen hebben nu een corona- én
file-proof alternatief binnen handbereik.
Ondanks de stijgende populariteit
van nieuwe motoren, bleven de verkopen dit jaar vooral in maart en
april fors achter ten opzichte van

dezelfde maanden in 2019. Belangrijke oorzaak is dat motorfabrieken
en toeleveranciers in Europa voor
een groot deel stil lagen als gevolg
van de lockdownmaatregelen. Hierdoor konden reeds in bestelling genomen nieuwe motoren niet worden gebouwd en werden winkels
niet bevoorraad. Nu de industrie
weer opstart, komt ook de levering
op gang en stijgt het aantal verkopen.
RAI Vereniging en Bovag zijn blij
met het herstel van de motorsector.
De nieuwste gemotoriseerde tweewielers zijn bij uitstek geschikt om
in de ‘nieuwe’ samenleving te voorzien in snel, veilig en duurzaam vervoer.
Ook zetten de producenten van motoren versneld in op verduurzaming
met de ontwikkeling van schonere
motoren.

VEENDAM - Autobedrijf Bultje in Veendam heeft, als een van de
eerste garages in de regio, een nieuwe aircomachine aangeschaft.
Men kan nu milieuvriendelijk airco’s vullen en controleren. In de
praktijk betekent dit dat nieuwe auto’s ook voor hun aircoservice
bij het autobedrijf van Nico Bultje terecht kunnen. Nieuwe auto’s
zijn namelijk verplicht voorzien van airco’s met een milieuvriendelijk koudemiddel. Het nieuwe aircogas is maar liefst 335 keer minder schadelijk dan zijn voorganger en het verdwijnt 400 keer zo
snel uit de atmosfeer. De milieuwinst is dus enorm. Nadeel is dat
garagebedrijven wel nieuwe aircoservice-apparaten moeten aanschaffen. Als een van de eersten in de regio heeft Autobedrijf Bultje daartoe besloten. ,,Het was een flinke investering, maar we willen wel bijblijven”, zegt Bultje. Naast de nieuwe auto’s kunnen aircoproblemen bij oudere auto’s ook nog altijd verholpen worden
door Autobedrijf Bultje, niet voor niets de aircospecialist van Veendam en omgeving.

Auto’s bekrast in Oude Pekela
OUDE PEKELA - In de omgeving van de Appelhof in Oude Pekela zijn
tussen vrijdag 17.30 uur en zondag 15.00 uur meerdere auto’s bekrast. De
politie verzoekt gedupeerden hiervan aangifgte te doen. Dat kan het beste via de website www.politie.nl. Getuigen, of mensen die weten wie de
vernielingen heeft gepleegd, kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.
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Nieuw onderzoek roept vragen
op voor parlementaire enquête
ZUIDBROEK - Gaswinning,
aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners,
een integraal overzicht van de
maatschappelijke gevolgen van
de gaswinning in Groningen is
deze week verschenen. Deze
nieuwe publicatie roept volgens
de samenstellers vragen op voor
een parlementaire enquête over
de gaswinning in Groningen.

Wmo: Positieve resultaten
in Veendam en Pekela
PEKELA/VEENDAM - Het toezicht op de kwaliteit en de
rechtmatigheid van de geleverde zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in
de gemeenten Pekela en Veendam laat positieve resultaten
zien.
I

Zangeres Nona.

Nona in vanBeresteyn
VEENDAM - Zangeres Nona zal
vrijdag 26 juni samen met bassist Tom Zwaans en gitarist
Thuur Onrust een concert geven
in vanBeresteyn in Veendam.
Alles heeft een begin, ook de tijdloze nummers van zangeres Nona. Begin twintig en met een stem van
een oude ziel: doorleefd, vol rauwe
soul en vooral hartverwarmend. Ze
werd onder meer verkozen als 3FM
Talent. In 2019 bracht ze haar debuutalbum Nona uit en werd ze genomineerd voor een Edison als Beste Nieuwkomer. Haar muziek
wordt in de categorie soul geschaard.
Het begin van Nona’s muziek lag in
haar huis, een bastion van muziekliefde. Brede muziekliefde, met een
hart van rock. Dat huis lag eerst in
een Brabants dorpje, daarna een
tijdje op een camping en vervolgens in een stadje waar haar ouders een platenzaak hadden. ,,Je

mocht daar ook roken, dus vaak zaten mensen er uren te chillen op
een barkruk. Ik kwam er ook graag
en vaak, zelfs ook tijdens de pauze
op school ging ik even langs”. vertelt ze. Van huis uit werd er gestimuleerd om muziek te leren spelen, ze probeerde de dwarsfluit,
piano en de gitaar, maar haar beste
instrument was haar stem.
Nona is trots op haar zeskoppige
(soms zelfs negenkoppige) liveband
met wie ze volop optreedt in clubs
en op festivals. Van Noorderslag en
Paaspop tot Down The Rabbit Hole
en Parkpop. En nu dus in vanBeresteyn. Nona komt op vrijdag 26 juni
samen met bassist Tom Zwaans en
gitarist Thuur Onrust. De 35 minuten durende sessie is zowel online
te volgen via YouTube als in de
zaal. Er zijn vanwege de RIVM
maatregelen 30 kaarten beschikbaar. Kaarten bestellen kan via
vanberesteyn.nl. Het concert begint om 20.15 uur.

Vanaf de start van het toezicht in
de gemeenten Veendam en Pekela
zijn er ongeveer 60 zorgaanbieders
onderzocht, waarvan ruim 50 in orde werden bevonden. Toezichthouders onderzoeken of de zorgaanbieders handelen volgens de geldende
kaders. De gemeenten trekken
hierin gezamenlijk op.
Ieder jaar worden er meerdere onderzoeken uitgevoerd naar zorgaanbieders. Onderzoeken richten
zich vooral op (PGB-)aanbieders
waar de gemeente geen contract
mee heeft omdat het risico op minder goede zorg daar het grootst is.
Een onderzoek start vaak naar aanleiding van een melding. Dit kan
een melding zijn van bijvoorbeeld
een cliënt, familielid, andere zorgaanbieder of overheidsinstantie.
De toezichthouder onderzoekt de
melding en verzamelt informatie
over de zorgaanbieder.
Vanaf de start van het toezicht in
2015 zijn er ongeveer 60 zorgaanbieders in beeld geweest en onderzocht. Bij zeven aanbieders werden
na het onderzoek geen indicaties
(afspraken over zorg) meer afgegeven aan cliënten. Bij een tweetal
aanbieders kon worden volstaan

met het opleggen van een verbetertraject, gekoppeld aan termijnen.
Voldoet de aanbieder niet aan de
voorschriften binnen deze termijn,
dan volgen andere maatregelen. In
één geval is aangifte gedaan
van mogelijk strafbare feiten.
Dit heeft geleid tot een veroordeling van de betreffende aanbieder voor valsheid in geschrifte.
Wethouder Ans Grimbergen
van de gemeente Veendam:
,,Tijdens een onderzoek worden verschillende onderdelen
bekeken. Belangrijk hierin is
de ervaring van de cliënt over
de ontvangen zorg. Ook een inspectie op locatie en het doornemen van de administratie
van de aanbieder kan onderdeel uitmaken van het onderzoek.” Doel van het toezicht is
het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden zorg.
Bij elk onderzoek wordt er gekeken hoe de zorg verbeterd
kan worden. Pas als geen van
de maatregelen effect heeft,
worden er geen indicaties
meer afgegeven.
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en de
rechtmatigheid van de geleverde zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De gemeenten Pekela en
Veendam hebben hiervoor gezamenlijk toezichthouders aangesteld.

Commissie Mijnbouwschade
binnenkort ook voor zoutwinning
VEENDAM - Mensen die vermoeden schade te hebben als
gevolg van mijnbouwactiviteiten kunnen vanaf 1 juli terecht
bij de Commissie Mijnbouwschade. De verwachting is dat

binnen afzienbare tijd ook schades ten gevolge van zoutwinning, zoals in de omgeving van
Veendam, bij de commissie kunnen worden gemeld.

’Openbare toiletten voor
fietstoeristen in Groningen’
VEENDAM - Op belangrijke
fietsknooppunten in de provincie Groningen zouden deze zomer tijdelijk openbare toiletten
geplaatst moeten worden. Daarvoor pleiten de Statenfracties
van 50+, D66 en de ChristenUnie.
De partijen steunen een oproep
van zestien maatschappelijke instellingen hiertoe. Volgens de Toiletalliantie, waar onder meer de
Maag Lever Darm-stichting en de
Fietsersbond onderdeel van zijn, is
de behoefte aan openbare toiletvoorzieningen deze zomer groot.
Vanwege het coronavirus gaan deze zomer veel mensen met de fiets
op vakantie in eigen land, zo is al-

thans de verwachting, maar zijn
openbare toiletten in restaurants
en winkels minder toegankelijk.
De alliantie roept daarom op tijdelijke toiletunits te plaatsen op belangrijke knooppunten.
Die oproep krijgt steun van drie
provinciale partijen. Zij vragen het
Groningse provinciebestuur aan
deze oproep gehoor te geven. ChristenUnie-Statenlid
Fredric
Geijtenbeek: ,,Wij hebben een
prachtige provincie om met de fiets
te verkennen. Door onze provincie
aantrekkelijk te maken voor toeristen, kan de provincie de toeristische sector steunen. Goede toiletgelegenheden zijn daarbij voor iedereen, maar in het bijzonder voor
gezinnen of mensen met een ziekte,
hoog nodig.”

De commissie kan vanaf 1 juli een
advies uitbrengen over mogelijke
schades ten gevolge van gaswinning uit kleine gasvelden en gasopslag. Burgers met schade aan hun
woning en micro-ondernemingen
met schade aan hun pand kunnen
de schade melden bij de commissie. Binnenkort komen schades als
gevolg van de zoutwinning daar
ook bij. Tenslotte lopen er gesprekken met de aardwarmtesector
(geothermie) en worden gesprekken met rechtsopvolgers van de
voormalige steenkoolwinning opgestart. Die gesprekken moeten er
toe leiden dat de commissie eind
dit jaar ook een advies mag uitbrengen over mogelijke schade ten
gevolge van mijnbouw in deze sectoren.
De onafhankelijke Commissie
Mijnbouwschade start onder voorzitterschap van jurist en oud-rechter mr. Rian Vogels. De commissie
bestaat verder uit Margriet Drijver,
die veel ervaring heeft met sociaalmaatschappelijke vraagstukken bij
woningcorporaties en zorgen van
bewoners, Siefko Slob, expert in gebouwconstructies in relatie tot de
ondergrond, en Piet van Staalduinen, expert op het gebied van gebouwconstructies in relatie tot bodembeweging door onder meer
mijnbouw. De commissie is gestart
met het vaststellen van haar eigen
werkwijze.

Door het instellen van deze
commissie komt er één plek
waar mensen zich kunnen melden die schade hebben door
mijnbouw. Het uitgangspunt
bij de schadeafhandeling is dat
deze laagdrempelig, transparant, deskundig en onafhankelijk is. Om het makkelijker te
maken voor de schademelder,
neemt de commissie in de
praktijk de bewijslast over.
Het advies dat de commissie
uitbrengt over de oorzaak, het
causaal verband, de hoogte en
de verdeling van de schade is
bindend voor de mijnbouwonderneming. De mijnbouwonderneming heeft daarvoor een
overeenkomst gesloten met de
Staat (de minister van Economische Zaken en Klimaat).
De Commissie Mijnbouwschade buigt zich niet over de afwikkeling van schade door gaswinning in het Groningenveld
en gasopslag Norg. Dat is in
handen van een andere instelling, de Tijdelijke Commissie
Mijnbouwschade Groningen,
vanaf 1 juli het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Die instelling gaat nauw samenwerken met de Commissie Mijnbouwschade, zodat schademelders maar op één plek een melding hoeven te doen.

Het is gemaakt door het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen en geeft de stand van kennis weer van onderzoek tot juli
2019. Het overzicht schetst de impact van de gaswinning en de aardbevingen op de Groningse samenleving in brede zin. Daarbij worden
uiteenlopende thema’s besproken,
zoals leefbaarheid, woningmarkt,
vertrouwen, identiteit en gezondheid. Net als in veel ander onderzoek is de conclusie dat bewoners
hard zijn getroffen. Het vertrouwen in overheden en instanties is
laag. Gevoelens van onveiligheid,
machteloosheid, verontwaardiging,
boosheid en teleurstelling zijn
hoog. Sommige mensen hebben gezondheidsklachten en stress, vooral
als ze veel schade hebben.
Nieuw is dat ook naar de samenleving in bredere zin is gekeken. Diverse onderzoeksteams concluderen dat het beleid van de Rijksoverheid de gaswinningsproblematiek eerder heeft verslechterd dan
verbeterd. In hun ogen is een institutionele crisis veroorzaakt. Hoofdonderzoeker Nienke Busscher:
,,Het is uitzonderlijk dat verschillende onderzoekers het zo eens
zijn. Deze crisis is door de overheid
zelf veroorzaakt. Dat komt ongetwijfeld in de parlementaire enquête aan bod, zeker omdat dit een crisis is die niet als crisis wordt aangemerkt.”
Ook nieuw is een overzicht van de
mate waarin de regio als geheel is
getroffen. De leefbaarheid van het
gebied wordt lager beoordeeld dan
in voorgaande jaren. Maar het vertrouwen van bewoners in de woningmarkt is ietsje hoger dan het
landelijk gemiddelde in 2019. Er
wordt nu veel gevraagd van bewonersinitiatieven om het gebied leefbaar te houden. Volgens onderzoekers zijn er meer investeringen nodig om de leefbaarheid op peil te

krijgen.
Het imago van Groningen als provincie heeft een deuk opgelopen.
Het aantal mensen dat Groningen
met gezelligheid associeert is sterk
afgenomen en sommige toeristen
geven aan niet terug te komen naar
Groningen wegens de gaswinningsproblematiek.
Het Kennisplatform Leefbaar en

Kansrijk Groningen is in 2018 opgericht in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen, met
als doel kennis over de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en bodembeweging in kaart te
brengen en te delen.
De publicatie is te downloaden op
de site van het Kennisplatform
Leefbaar en Kansrijk Groningen.

Expositie Piet de Raad
in vanBeresteyn
VEENDAM - Na een lange periode mogen ook de deuren van
de expositieruimte in vanBeresteyn in Veendam weer open. Tot
en met 21 augustus is er werk
te zien van Piet de Raad.
De werken zijn zowel in de expositieruimte als in de openlucht, door
de grote ramen aan de zijkant, te
bewonderen. Piet de Raad heeft
zijn ziel en zaligheid gelegd in al
zijn kunstwerken. Hij schildert met
olieverf en heeft virtueel de hele
wereld over gereisd om mooie onderwerpen te vinden. Hierbij ligt
vooral de nadruk op dieren. Onder
invloed van onder andere de muziek van de Scheepsjoagers uit

Muntendam heeft hij vele uren
doorgebracht in zijn atelier en het
resultaat mag er zijn.
Zijn eerste schreden op het schilderspad waren in 2005 en hij werd
hierbij begeleid door professioneel
schilderes Wil Weerdmeester uit
Orvelte. De eerste tekenlessen
kreeg De Raad van kunstenaar
Karl van Beekum, jaren geleden tekenleraar op het Ubbo Emmius in
Stadskanaal. Intussen schildert De
Raad zeven jaar wekelijks samen
met de schilderclub van Jan Kunst
in Muntendam.
De exposite is elke werkdag van
13.00 tot 17.00 uur te bekijken.
Vanaf 1 juli is het gebouw geopend
van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Spierfonds zoekt collectanten
VEENDAM - De jaarlijkse collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds wordt van 6 tot en met 12 september gehouden. In deze week zetten
vrijwilligers in heel Nederland zich in voor de strijd tegen spierziekten.
Het Spierfonds is de aanjager van de strijd tegen spierziekten en financiert wetenschappelijk onderzoek. De collecteweek is één van de belangrijkste inkomstenbronnen om deze onderzoeken te financieren. Het Spierfonds is daarom op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die met de collectebus op pad willen. Collecteren duurt gemiddeld twee uurtjes, maar het
maakt een belangrijk verschil voor mensen met een spierziekte.
Aanmelden kan via www.spierfonds.nl/collecteren
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RIEX Wonen gaat door in de geest van Rieks Drenth
MUNTENDAM - Rieks Drenth
van RIEX Wonen in Muntendam is onlangs, na een slepende
ziekte, op 61-jarige leeftijd overleden. De Veendammer was geliefd, getuige een indrukwekkende bloemenzee bij de winkel aan de Oosterweg.
Gerlien, de echtgenote van Rieks,
is aangenaam verrast door het eer-

betoon aan haar overleden man.
,,Rieks was geliefd, dat zeker. Als
mensen bij ons in de winkel kwamen, vroegen ze ook altijd naar
Rieks. Maar dat hij zo geliefd was,
dat hadden wij niet gedacht. Hijzelf ook niet trouwens. De bloemenzee was een mooi gebaar. Ook
ben ik erg dankbaar voor de vele
appjes en kaartjes. Die hebben ons
als familie goed gedaan.” Daarnaast werden er door klanten ver-

schillende donaties gedaan aan
KWF Kankerbestrijding en aan het
hospice waar Rieks in de laatste fase van zijn leven werd verzorgd.
Rieks Drenth begon, na ervaring
opgedaan te hebben in Groningen,
zo’n dertig jaar geleden voor zichzelf. In Veendam opende hij de
kringloopwinkel Rieks Verkoophallen. Zes jaar geleden zette hij
zijn zakelijke activiteiten voort in
Muntendam. In eerste instantie

wilde hij er een kringloopwinkel
beginnen. Dat werd uiteindelijk
een woninginrichtingszaak: RIEX
Wonen. ,,We zijn dus geen kringloopwinkel, maar hebben wel een
tweedehands afdeling. Naast de gebruikte spulletjes op die afdeling
hebben we verder heel veel nieuwe
meubels in het assortiment.
Ook na het overlijden van haar
man blijft de winkel bestaan.
,,Daar gaan we voorlopig gewoon
mee door. Dat was ook de wens van
Rieks. ‘De winkel moet doordraaien’, zei hij. Dat doen we. Daarbij
krijg ik gelukkig heel veel steun
van mijn zoon, want alleen was het
me nooit gelukt.”

Heel nuchter vertelt Gerlien over
het heengaan van haar man. ,,Eigenlijk waren we hem al wat langer kwijt. De laatste acht jaar is hij
steeds ziek geweest en daardoor
werd zijn kwaliteit van leven minder. We konden samen steeds minder leuke dingen doen of lekker
eten. Rieks was een taaie, stond ondanks zijn ziekte gewoon elke dag
in de winkel. Een paar weken geleden ging de situatie van Rieks hard
achteruit. Hij belandde in het ziekenhuis
(‘en de boekhouding
moest mee’, vertelt Gerlien) en uiteindelijk in een hospice in Groningen. Begin deze maand blies hij
daar zijn laatste adem uit.

Expositie ‘Vrij werk!’
in Salon vanBeresteyn
VEENDAM - De Salon vanBeresteyn in het gelijknamige cultuurcentrum in Veendam is
weer geopend voor publiek, net
als het aangrenzende Grand
Café. Momenteel is de expositie
Vrij werk! te zien.

I

Rieks Drenth in zijn winkel in Muntendam.

Na de tentoonstelling Theater en de
Verbeelding is het nu Vrij werk! geworden voor de acht exposanten
van van AKKA, de alumni van de
klassieke Academie in Groningen.
Door hen zijn uiteenlopende onderwerpen en technieken bijeengebracht.
Soms zijn de verschillen levensgroot, zoals bijvoorbeeld
bij het werk van Susan Ekkel
en dat van Martina Hladikova.
Ekkel schildert volgens de
klassieke regels van de kunst
oer-Drentse taferelen met
schapen in de hoofdrol. Het
werk doet denken aan de romantische periode van twee
eeuwen terug. Ook bij Martina
Hladikova staat de natuur centraal, in de vormvan bomen en
takken. Maar dan anders. De
twee fotocollages van boomtoppen zijn nog herkenbaar,
maar bij vijf miniaturen heeft
ze de werkelijkheid zo ver ver-

eenvoudigd dat een ritmisch spel
overblijft van zwart en wit, van lijnen en vlakken.
Van Machteld Kee staat het grote
beeld Hoarder als blikvanger in de
salon. De witte jurk is opvallend en
gemaakt van gietwas, schapenwol,
keramische kopjes en andere onderdelen van poppen. Diane Brotoont twee kleine werken, geschilderd met acryl op een collage.
Ook Mineke Gravers volgt de experimentele koers van deze tentoonstelling. De kleuren in haar twee
abstracte schilderen ‘dansen’ op de
kijker af. Haar jaargenoot Peter
Tholen doet het anders en kiest
voor zwart-witte eivormen.
En dan is er nog het werk van Gerrit Velthuis, die wil laten nadenken
op een onderhoudende manier. Anneke van der Weij levert een bijdrage met woeste, hoogopgaande
zeeën, waarmee ze teruggrijpt op
het werk van grote Nederlandse
meesters. Salon vanBeresteyn is
open tijdens de openingstijden van
het Grand Café.
Reserveren is niet nodig. Het bezoek van
groepen is niet toegestaan, het maximum is
twee personen. Uiteraard geldt de anderhalve meter-regel.

Provincie steunt
productie van
medische mondkapjes
GRONINGEN - Eco Textieldruk krijgt een subsidie
van de provincie van bijna 28.000 euro voor de productie van medische mondkapjes.
Het Groninger bedrijf is 35 jaar actief in het bedrukken
van textiel en het leveren van drukkerijmachines. De
verminderde omzet door de coronacrisis heeft het bedrijf doen besluiten te investeren in een machine die
mondkapjes kan maken. Het gaat om mondkapjes type
FFP1 voor de consumentenmarkt en gecertificeerde type FFP2-mondkapjes voor de zorg. Op termijn verwacht
het bedrijf vijf nieuwe medewerkers te kunnen werven.
De voor Nederland unieke machine kan met de productie van 60 tot 300 maskers per minuut een bijdrage leveren aan de grote vraag naar beschermingsmiddelen in
ons land. De productie van de mondkapjes vindt plaats
in een aparte bedrijfsruimte die voldoet aan alle eisen.
,,Veel bedrijven hebben door de coronacrisis een groot
deel van hun inkomsten zien wegvallen. Het getuigt van
veerkracht dat dit Groninger bedrijf een nieuwe markt
zoekt om de banen voor hun medewerkers te behouden.
Ook de komende tijd zal de vraag naar goede beschermingsmiddelen in de zorg en andere contactberoepen
waarschijnlijk groot zijn. Het is goed dat deze medische
mondkapjes ook in eigen land gemaakt worden, waardoor we minder afhankelijk worden van buitenlandse
productie”, zegt Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol. Ook
daalt de CO2-uitstoot omdat er minder transport nodig
is. Het Groninger bedrijf onderzoekt nog of de grondstoffen voor de mondkapjes ook in Nederland geproduceerd kunnen worden.
De subsidies komen uit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB, onderdeel van Groningen@Work, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie
Groningen. Met deze regeling stimuleert de provincie
Groningen innovatie, duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid bij het regionale bedrijfsleven.

Minister buigt zich
over winningsplan
Nedmag
VEENDAM - In de omgeving van Veendam wint
zoutwinbedrijf Nedmag sinds 1972 magnesiumzout
uit de diepe ondergrond. Daar waar Nedmag nu
zout uit de ondergrond haalt, wil het bedrijf de winning afbouwen om op een nabijgelegen plek nieuwe winputten aan te leggen. De minister van Economische Zaken en Klimaat buigt zich nu over het
nieuwe winningsplan.
Het Winningsplan 2018 is een vernieuwde versie van het
huidige winningsplan uit 2013. In het winningsplan
wordt gespecificeerd hoeveel zout mag worden gewonnen, op welke locaties en onder welke voorwaarden. Dit
nieuwe plan is nodig omdat Nedmag de huidige winning
wil afbouwen om op een nabijgelegen plek nieuwe winputten aan te leggen. Daarnaast is het plan noodzakelijk
omdat er meer bodemdaling heeft plaatsgevonden als gevolg van de beheersmaatregelen die getroffen zijn na het
incident in het zoutveld Tripscompagnie in april 2018
waarbij voor korte tijd pekel is weggestroomd. Door de
beheersmaatregelen, en in geringe mate door de nieuwe
putten, wordt de bodemdaling meer dan aanvankelijk
gedacht. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat doorloopt op dit moment de procedure van de verzoeken van Nedmag. Naast een verzoek tot instemming
voor het winningsplan liggen er ook twee aanvragen voor
omgevingsvergunningen. Van donderdag 11 juni tot vrijdag 24 juli liggen de ontwerpbesluiten ter inzage. Eenieder kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze. Meer informatie is te vinden op de site www. mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag.

Weghalen gasputten
bij Zuidbroek vordert
ZUIDBROEK - Ter voorbereiding op het definitief weghalen
van alle aanwezige gasputten
op de locatie Uiterburen aan de
Galgeweg in Zuidbroek zijn in
de afgelopen weken diverse
werkzaamheden uitgevoerd. Deze week is de tweede fase van
start gegaan.
De locatie Uiterburen is al sinds
2008 buiten gebruik en de volledige bovengrondse installatie is verwijderd. Als laatste stap moeten de
achtergebleven gasputten worden
opgeruimd. De in totaal 10 putten
zullen zoals de planning er nu uitziet rond september definitief worden weggehaald. Dit doet de NAM
met een speciaal hiervoor ontworpen opruimtoren.

Deze week is de tweede fase van de
werkzaamheden van start gegaan.
Tijdens deze fase zal er gewerkt
worden aan tien aanwezig gasputten. Hierbij worden de gasputten
door middel van cementpluggen op
verschillende dieptes definitief afgesloten. Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden van 7.00 tot 19.00
uur. Het kan zijn dat enkele werkzaamheden in het weekend zullen
worden uitgevoerd. De werkzaamheden op de locatie zullen naar verwachting geen overlast voor de omgeving tot gevolg hebben. Van de
aan- en afvoer van machines en materialen merkt de omgeving mogelijk wel wat. Dit brengt namelijk
extra transportbewegingen met
zich mee. De derde en laatste fase
start eind augustus/begin september.
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Oost-Groningen heeft oog
voor kwetsbare jongeren

Veel minder bomen besmet
met eikenprocessierups
VEENDAM - Het percentage eiken dat besmet is met processierupsen is met gemiddeld 30
procent beduidend lager dan de
55 procent vorig jaar. Dat laat
het Kenniscentrum Eikenprocessierups weten. Toch komen
nog steeds op veel plaatsen grote hoeveelheden rupsen voor.
Het aantal eikenprocessievlinders
dat vorig jaar in speciale vallen
werd aangetroffen, lag met 40 vlinders per val beduidend lager dan
in het recordjaar 2018. Er werden
toen 73 vlinders per val aangetroffen, al was 40 vlinders per val was
nog steeds het een-na-hoogste aantal sinds de tellingen begonnen
zijn. Voor dit jaar werden ook substantiële aantallen rupsen verwacht. Dat komt ook uit. Uit een
systematische inventarisatie van
bijna tienduizend bomen uit verschillende delen van Nederland die
niet preventief bespoten zijn,
blijkt dat in 30 procent van de bomen eikenprocessierupsen zitten.
De besmettingsgraad ligt daarmee
beduidend lager dan de 55 procenrt van de bomen vorig jaar. Er
zijn wel grote verschillen. In sommige gemeenten is meer dan 50
procent van de bomen aangetast,
terwijl in andere maar 10 procent
is besmet. Vanwege de overlast vorig jaar is dit jaar op veel meer
plekken preventief bestreden dan
vorig jaar. De besmettingsgraad
van zo’n tienduizend bomen die
preventief bespoten zijn, lag op 13
procent waarbij de nesten die er
zaten beduidend kleiner waren
dan op onbespoten bomen.
Gemiddeld ligt het aantal rupsen
bij bestrijding dus beduidend lager, maar toch worden ook bij preventief bespoten bomen plaatselijk
nog veel eikenprocessierupsen
waargenomen. Dit tegenvallende
resultaat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door eikenprocessierupsen die vorig jaar de bodem in gekropen zijn en in verlengde diapauze zijn gegaan. Dit is een soort rusttoestand waarbij de ontwikkeling
stilstaat. Vorig jaar was het warm
en zeer droog waardoor veel eiken
te maken kregen met eikenmeeldauw. Door de meeldauw waren de
bladeren niet meer eetbaar voor de
eikenprocessierupsen en in combinatie met de hitte heeft dit ertoe
geleid dat grote groepen rupsen de
bomen hebben verlaten en in de
grond zijn gekropen. Door rond
een aantal bomen netten te plaat-

sen, konden aangetoond worden
dat eikenprocessierupsen ook in de
grond kunnen verpoppen. Onder
de netten van een aantal bomen ziujn in 2019 duizenden eikenprocessievlinders aangetroffen. Op dezelfde proeflocaties met grondnesten waren echter ook bomen waar
geen vlinders achter het net zijn
gevangen. Wel zijn hier in juni de
eerste rupsen uit de grond gekomen om hun cyclus te voltooien.
Deze rupsen verkeren in het vierde
larvestadium. Dit betekent dat ze
al brandharen hebben. Als de rupsen uit de grond komen, zijn ze
bruinig van kleur en koersen ze
aan op vervelling naar het vijfde
larvestadium. Voor het derde jaar
op rij is vastgesteld dat deze rupsen pas begin juni uit de grond
kruipen. Dit is dus nadat de preventieve bestrijding heeft plaatsgevonden. De mate waarin dit fenomeen plaatsvindt en de invloed die
dit heeft op de inzet van beheermaatregelen is nog onderwerp van
onderzoek.
Bomen met 'rupsen van vorig jaar'
zijn veel minder kaalgevreten dan
op basis van het aantal rupsen verwacht mocht worden. De rupsen
met een ‘normale’ cyclus hebben
de gebruikelijke nesten in de kronen en verzamelen zich massaal in
dichte spinselnesten in de kroon
van de boom. Kenmerk van de rupsen uit grondnesten is dat ze meestal aan de stamvoet van de boom zitten en rondom de boom tot in een
straal van één meter. Ze vervellen
vaak op de stam nadat ze hun eerste maaltijd na de diapauze hebben genomen en niet in een nest.
Bij het ontbreken van een spinsel
rondom de rupsen verwaaien de
vervellinghuidjes met de honderdduizenden brandharen makkelijk
in de omgeving, met alle negatieve
gezondheidseffecten tot gevolg.

Aan de wandel
Het Kenniscentrum heeft diverse
meldingen ontvangen over eikenprocessierupsen die ver van een
eik ‘aan de wandel’ zijn en zelfs op
deuren, ramen, verkeersborden en
bankjes worden aangetroffen. Het
is nog onduidelijk waarom ze zo
ver van een eik verwijderd zijn.
Het heeft recent niet gestormd
waardoor ze uit de boom gevallen
zouden kunnen zijn. Het is mogelijk dat ze op zoek zijn naar een beschutte plek om in diapauze te
gaan. Vorig jaar werden processierupsen bijvoorbeeld in een schuur

PEKELA/VEENDAM - De gemeenten Veendam, Pekela, Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde gaan samenwerken in de
Route Dagbesteding. Hiermee
slaan de gemeenten de handen
ineen voor dezelfde aanpak in
Oost-Groningen voor jongeren
tot 23 jaar in kwetsbare posities.

aangetroffen. Van de dennenprocessierups in Spanje is bekend dat
ze in rotsspleten in verlengde diapauze gaan.
Vorig jaar werd eind juni, begin juli de meeste overlast ervaren. Uit
een nadere analyse bleek dat in deze periode duizenden mensen met
huidklachten (jeuk, bultjes en
roodheid en in mindere mate pijn)
naar de huisarts gingen. De komende weken zal ook weer rekening
gehouden moeten worden met
overlast. In de buurt van eiken
moet men rekening houden met de
aanwezigheid van eikenprocessierupsen. Wees ook alert op lagere
nesten en vervellingen bij de stam
bij het uitlaten van de hond. Houd
de honden bij de eikenbomen vandaan. Er zijn al gevallen bekend
van honden die in oude nesten gehapt hebben en honden die in contact zijn geweest met brandharen
tijdens het snuffelen aan de voet
van een eik. Let op ook dat dieren
zoals paarden en koeien zoveel mogelijk uit de buurt blijven van bomen die besmet zijn om te voorkomen dat ze in contact komen met
brandharen.
Zie voor meer informatie de website Processierups.nu

Jongeren in kwetsbare posities zijn
jongeren die onderwijs volgen in
het praktijkonderwijs, voortgezet
speciaal onderwijs, vmbo basisberoepsgerichte leerweg en de entree
opleiding. Gemeenten moeten deze
jongeren volgen totdat zij 23 jaar
zijn. Voor de deelnemende OostGroninger gemeenten gaat de
grootste groep van deze jongeren
door in het onderwijs (mbo1 en
mbo2). Een deel gaat aan het werk
of naar een vorm van dagbesteding.
De gemeenten willen deze jongeren in beeld blijven houden om de
juiste ondersteuning te bieden.

Duidelijkheid
De gemeenten ontwikkelen samen
met het onderwijs en de zorg eenzelfde aanpak om te voorkomen
dat scholen en jongeren per gemeente met een andere aanpak te

maken krijgen. Wethouder Annelies Kleve (gemeente Veendam):
,,De scholen hebben een regionale
functie. Voorheen hadden scholen
te maken met andere afspraken
voor iedere gemeente. Door als gemeenten op dezelfde manier te
werken, willen we dat voorkomen.
Dit geeft duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Daarnaast willen
we iedere jongere in beeld houden.
En hierop monitoren, zodat we een
sluitend netwerk inrichten voor iedere jongere tot 3 jaar.”
De gemeenten in Oost-Groningen
hebben de laatste jaren op verschillende manieren invulling gegeven
aan de ‘Route Dagbesteding’. In
2019 hebben ze hier onderzoek
naar gedaan. De uitkomst hiervan
is dat er voor de jongeren met het
uitstroomprofiel dagbesteding een
duidelijke en voor de hele regio
eenduidige aanpak nodig is waar
alle Oost-Groninger gemeenten en
scholen achter staan. Vanuit de regio wordt een coördinator aangesteld die de aanpak voor de ‘Route
Dagbesteding’ gaat afstemmen, zodat de manier van werken bij iedere gemeente hetzelfde is. Daarnaast wordt de kwaliteit van de
dagbesteding in beeld gebracht en
wordt er getoetst of de jongeren op
de juiste plek zitten.

Nibud: ’Huishoudens niet voorbereid op crisis’
NOORD-GRONINGEN - Een
ruime meerderheid van de Nederlandse huishoudens lijkt de
coronacrisis nog niet te voelen.
Voor hen is er sinds het begin
van de crisis financieel nog weinig veranderd. Dat laat een peiling van het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting (Nibud)
onder ruim 1000 Nederlanders
zien. Ook maken huishoudens
zich minder zorgen dan twee
maanden geleden. Het Nibud
trekt daarom de conlusie dat
huishoudens niet zijn voorbereid op ee crisis.
,,De eerste schrik is weg, maar dat
betekent zeker niet dat we achterover kunnen leunen”, zegt Nibuddirecteur Arjan Vliegenthart. ,,Alle
experts zeggen dat we aan de vooravond van een recessie staan. Lang
niet iedereen merkt dat al, maar
juist nu moet er met meer kracht
en creativiteit gedacht worden over

structurele maatregelen om bijvoorbeeld de aankomende schuldengolf op te lossen.”
Net als in de eerste Nibud-peiling
(in april) geeft ook nu een vijfde
van de huishoudens aan dat het inkomen sinds het begin van de crisis
is gedaald. Opnieuw zijn het vooral
de jongeren (tot 35 jaar) die aangeven dat hun inkomen lager is geworden. Wel houden nu minder
huishoudens rekening met een inkomensdaling in de komende
maanden (12 procent nu tegen 21
procent in april). Het grootste deel
van hen denkt dat zij tot 30 procent
minder inkomen zullen hebben.
Ook zijn er nu iets minder huishoudens die verwachten de komende
tijd moeilijk rond te kunnen komen. Een kwart van hen geeft aan
dat zij dat verwachten doordat hun
inkomen is gedaald. Een groter
deel denkt dat (te) hoge vaste lasten daarvan de oorzaak zijn. Nibudonderzoek liet in 2019 zien dat huishoudens meer dan de helft van hun

inkomen kwijt zijn aan vaste lasten. Ook bleek vorig jaar dat
800.000 huurders financieel zodanig klem zitten dat zij niet genoeg
geld overhouden voor de basisuitgaven.
De zorgen die mensen zich maken
over hun eigen gezondheid en die
van hun familie en vrienden, zijn
een stuk minder geworden. Ook
zijn minder mensen bang dat zij als
gevolg van de crisis hun spaargeld
moeten opmaken (21 versus 28 procent) of dat ze helemaal geen inkomen meer zullen hebben (13 versus
17 procent). Jongeren tot 35 jaar
maken zich echter meer dan gemiddeld zorgen over bijvoorbeeld
baanbehoud, inkomen en het opmaken van hun spaargeld. ,,Logisch”, aldus Vliegenthart. ,,Jongeren hebben doorgaans een kleinere
buffer en zitten vaker in onzekere
arbeidscontracten. Voor hen staat
het leven dat ze kennen vaker stil.”
,,DNB, CPB, de Rabobank, de OESO, van alle kanten worden we ge-

waarschuwd voor een ongekend
diepe economische recessie. De
acute steunmaatregelen doen hun
werk en dat lijkt zich te vertalen in
minder zorgen”, constateert Vliegenthart. ,,Maar de noodmaatregelen zijn tijdelijk van aard, de onderliggende betalingsproblemen
vaak structureel. De vraag is nu
wat mensen op de lange termijn
kunnen verwachten. Hoe wordt de
verwachte hausse aan mensen met
schulden straks opgevangen? Hoe
zullen hypotheekverstrekkers en
verhuurders tegen die tijd regelen
dat mensen met minder inkomen
toch in hun huis kunnen blijven wonen? Als er niet ook iets anders gebeurt, is het doorschuiven van de
rekening naar later uitstel van executie.”
In een nieuwe, aangepaste editie
van de online Geldkrant Minder inkomen geeft het Nibud informatie
en tips voor huishoudens die de gevolgen van de coronacrisis al aan
den lijve ondervinden. Uit onder-

zoek blijkt dat mensen met geldproblemen langdurig proberen die
zelf op te lossen. Vaak lukt dit niet,
waardoor de problemen alleen
maar groter worden. In de krant
benadrukt het Nibud hoe belangrijk het is om daarom snel hulp te
zoeken.
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• Houd 1.5 meter afstand
• Respecteer de aanwijzingen
in ons winkelcentrum

www.winkelcentrumautorama.nl

•Vele speciaalzaken onder één dak •Volop gratis parkeergelegenheid
•Uitstekende service & kwaliteit
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