Huis-aan-huis nieuwsblad in geheel Noord-Groningen
34e JAARGANG, NUMMER 100

8 PAGINA’S

MAANDAG 14 DECEMBER/DINSDAG 15 DECEMBER 2020

Vandaag in de abonneekrant

Aan de Trekweg naar Onderdendam

Woningbouw Bobenco
moet wachten op Munster
’Verhuizing SV
Bedum is een
onzalig plan’

e 45,

00

per
half jaar

BEDUM - Bij voetbalvereniging SV Bedum zit niemand te wachten op een verplaatsing van het sportcomplex. Dat
heeft Jan-Jur Timmer, voorzitter van de
voetbalclub, politiek Het Hogeland vorige week duidelijk gemaakt.
De raadsvergadering van vorige week stond in het teken van het interpellatiedebat over de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Bedum. Een van de drie insprekers over dit onderwerp was Jan-Jur
Timmer. Volgens de preses van SV Bedum speelt de tweedeklasser...

WINSUM - Het woningbouwproject op het voormalige Bobenco-terrein aan de Trekweg
naar Onderdendam in Winsum
komt maar niet van de grond.
,,De ontwikkelaar wil eerst het
project in Munster rond hebben”, zegt woordvoerder Paul
Kremer namens de gemeente
Het Hogeland.
Al vijftien jaar lang wordt er gesproken over woningbouw op de
locatie van de voormalige handelsonderneming van Bob Sennema. In

de laatste jaren van Winsum als
zelfstandige gemeente leek het er
eindelijk van te komen. De provincie ging akkoord met het plan om
op het Bobenco-terrein tussen de
20 en 25 woningen te bouwen. Er
lag een principe-deal op tafel, op
basis van een verkavelingsplan en
al. Maar de noodzakelijke handtekeningen werden niet gezet. In de
aantrekkende markt kregen andere, meer lucratieve projecten de
voorkeur.
Dat is nu nog steeds het geval, zo
laat de gemeente Het Hogeland
desgevraagd weten. ,,De gesprekken lopen nog steeds. Constructief,

zoals dat heet. Maar de ontwikkelaar wil eerst het project in Munster rond hebben”, zegt Paul Kremer. De plannen worden voorlopig
dus in de koelkast gezet. ,,Maar het
houdt de aandacht”, benadrukt
Kremer.
De focus gaat voorlopig dus op
Munster, de gasloze woonwijk in
Winsum. De eerste woningen zijn
al opgeleverd en de gemeente wil
de volgende twee fases versneld
uitvoeren. Daarmee wil Het Hogeland inspelen op de overspannen
woningmarkt in Groningen. De
nieuwe kavels zouden eind volgend
jaar in de verkoop moeten komen.

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Nieuwe brandweerkazerne
Uithuizen in gebruik genomen
UITHUIZEN - Het Uithuizer brandweerkorps heeft zaterdag de nieuwe brandweerkazerne in gebruik genomen. In verband met
de coronamaatregelen ging dat
zonder toeters en bellen. De
brandweer in Uithuizen was
sinds het begin van de vorige
eeuw gehuisvest bij de voormalige gasfabriek aan de Havenweg,
langs het Boterdiep. Later, de fabriek was inmiddels ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Hans Hendriks is
op z’n plek bij Noordpool
Hans Hendriks heeft tot zijn
achttiende jaar voor Groninger
Boys gespeeld. Door een verhuizing naar Usquert maakte hij de
overstap naar Noordpool in Uithuizen en voor die club is de nu
vijftigjarige Hendriks nog altijd
in diverse functies actief. ,,Dat
ik ruim dertig jaar geleden niet
van Groninger Boys naar de vv
Usquert overstapte, kwam door mijn moeder. Die is geboren en ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

VV Eenrum haalt
mijlpaal van 150 jeugdleden
Voetbalvereniging Eenrum heeft deze maand haar 150e jeugdlid
mogen verwelkomen, iets wat de laatste decennia niet is voorgekomen. Evi Boot was de gelukkige, niet geheel toevallig een speelster
van het compleet nieuwe Meisjes Onder 13-team. Het nieuwe meisjesteam bestaat it vijftien meiden die in de loop van dit seizoen lid
geworden zijn van vv Eenrum. Evi Boot werd zaterdag 5 december ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

ZEO: Dressuur is de
basis van het paardrijden
In de serie over de Paardensport Vereniging ’t Zandt En Omstreken
(PV ZEO) komt deze keer de
dressuur aan bod. Dressuur is de
basis van het paardrijden. Het
doel is om het paard te ontwikkelen tot een happy athlete: een
soepel, ontspannen en los paard
dat tevreden en oplettend is.
Paard en ruiter begrijpen elkaar
volledig: er is harmonie. Op deze
plek de twee instructeurs van ...

Graspop wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vele vrijwilligers (archieffoto Ronnie
Afman).

BAFLO - Graspop Festival Baflo is een van de vijf winnaars
geworden van de Provinciale
Vrijwilligersprijs. Scouting
Vinchem uit Winsum won een
aanmoedigingsprijs. De prijzen
werden vorige week digitaal
uitgereikt door gedeputeerde
Tjeerd van Dekken.

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stichting Graspop organiseert ieder jaar een sprankelend popfestival in Baflo met meerdere podia
voor jong en oud. Bijna 30 jaar geleden vond de eerste editie van het
festival plaats, georganiseerd door
een groep jongeren die elkaar kenden van jeugdsoos Eagle. Inmiddels is Graspop uitgegroeid tot een
festival van formaat en is het een
begrip in de regio. Veel van de
ruim 140 vrijwilligers zijn al jarenlang actief en hun kinderen helpen
nu ook mee: Graspop is generatie-
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Wat heeft u nodig om goed te kunnen leven? Deze vraag stelde de gemeente Loppersum haar inwoners
al wandelend door de gemeente,
toerend met een Mercedes-busje
uit 1974 met de naam Neef Herbert
en tijdens de dorpscafé-avonden
van het Nationaal Programma Groningen in 2019. Het werd een ware
ontdekkingstocht. Alle wensen en
ideeën die werden verzameld, zijn
vertaald in het Lopster Dorpenprogramma. Burgemeester Hans Engels: ,,Uit veel ideeën en wensen
bleek dat er behoefte is aan meer
ontmoetingsplaatsen en meer
groen. Daar zijn we mee aan de
slag gegaan en de komende maanden krijgt ieder dorp een boom en
een bankje.”
Onlangs werd het eerste bankje
door burgemeester Engels en een
vertegenwoordiger van de Vereniging Voor Volksvermaken en
Dorpsbelangen Garsthuizen-Startenhuizen geplaatst in Garsthuizen.
Deze zomer ontvingen alle huishoudens in de gemeente een ansichtkaart met de vraag wat in hun dorp
de beste plek zou zijn voor een
boom en bankje en wat voor soort
boom dat dan zou moeten zijn.
Hans Engels: ,,Er kwamen, boven
verwachting, ruim 400 reacties binnen, die hebben geleid tot een locatietop-3 per dorp. Voor onze buitendienstmedewerkers was het een
hele operatie: is de locatie gemeentegrond, past de gekozen boom op
die plek, enzovoorts.”
Op de website www.loppersum.nl/
bomenbankje kan de definitieve

lijst met locaties waar een boom en
bankje worden geplaatst, worden
bekeken.
Met het planten van bomen en het
plaatsen van bankjes in ieder dorp,
realiseert de gemeente Loppersum
in de zeventien dorpen voor meer
ontmoetingsplekken en groen. Dit
zorgt voor een prettigere leefomgeving en dat draagt positief bij aan
het welzijn van inwoners. Engels:
,,Nu het einde van de gemeente
Loppersum op zeer korte termijn
een feit is, ben ik blij dat we dit
toch nog hebben kunnen doen. Zo
laten we iets zichtbaar achter in onze prachtige gemeente.”
Het plaatsen van bomen en bankjes in de dorpen is onderdeel van
het grotere project Een groenere
woonomgeving die klimaatbestendig is, met meer biodiversiteit uit
het Lopster Dorpenprogramma. Dit
programma bevat diverse projecten en is in 2019 samen met inwoners opgesteld. Het Lopster dorpenprogramma is terug te vinden
op www.loppersum.nl/npg.
De banken worden gemaakt door
Leerbouwen uit Groningen. Leerbouwen is er voor de mensen met
en zonder afstand tot de arbeidsmarkt en heeft als doel om mensen
op te leiden voor beroepen in de
bouwsector. De banken worden gemaakt van hout uit de omgeving.
Dit project wordt (mede) mogelijk
gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

Pensionado geeft aan voedselbank
SAUWERD/WINSUM - De voedselbank in Winsum heeft een flinke bijdrage mogen ontvangen
van Steef Steeneken. Hij was tot voor kort werkzaam bij het Stenden College in Groningen en
heeft bij zijn afscheid in verband met zijn pensionering een leuk geldbedrag ontvangen. Omdat
hij met dit bedrag de voedselbank in Winsum
wilde steunen, vulde zijn werkgever het geldbedrag aan tot 1000 euro. Steeneken kocht vervolgens in de dorpswinkel van Sauwerd een groot
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GARSTHUIZEN - Onder het
motto Ieder dorp een boom en
een bankje heeft burgemeester
Hans Engels van de gemeente
Loppersum onlangs het eerste
bankje in Garsthuizen geplaatst.

proof.
Graspop won in de dit jaar toegevoegde categorie cultuur. De andere kanshebber op de Vrijwilligersprijs in deze categorie was Stichting Nienoord Spoorwegen uit
Leek. Andere categorieën waarin
prijzen werden uitgereikt, waren
jeugd, leefbaarheid, zorg en sport.
Winnaars werden respectievelijk ’t
Speulparadies in Beerta, Hospice
Veen en Wolden in Stadskanaal,
zwem- en recreatiebad De Kolck in
Meeden en voltigevereniging de
Eemsrakkers in Holwierde. De
winnende organisaties ontvingen
een cheque van 3.000 euro.
De overige finalisten, waaronder
Scouting Vinchem uit Winsum,
ontvingen als aanmoedigingsprijs
een bedrag van 1000 euro.
De Provinciale Vrijwilligersprijs
wordt ieder jaar uitgereikt. Met de
prijs laat men de waardering blijken voor het vrijwilligerswerk.
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Graspop Baflo wint
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 Burgemeester Hans Engels plaatst, samen met Wilma Steenhuis
van VVV/D Garsthuizen-Startenhuizen, de eerste bank in Garsthuizen. Foto: Jan Pitt.

UITHUIZEN - Liefhebbers van
kaarslicht en muziek in een
sfeervolle omgeving komen beide kerstdagen en zondag 27 december volop aan hun trekken
in de Menkemaborg in Uithuizen.
De borg kan deze dagen vanwege
de coronamaatregelen tussen
12.00 en 16.00 uur maar weinig bezoekers ontvangen, maar wil toch
de graag de liefhebbers een kijkje

gunnen. Er branden kaarsen in de
kristallen kroonluchters en zilveren kandelaars. Organist Hans Nomen speelt op het kabinetorgel.
Bezoekers moeten online reserveren. Dat kan via www.menkemaborg.nl. In de borg is het dragen
van een mondkapje verplicht,
evenals het volgen van de route en
de regels betreffende het houden
van afstand.
De borg is tot en met 31 december
van dinsdag tot en met zondag van
10.00 tot 16.00 uur geopend.

Overbodige
TenneT-masten
worden zendmast
WESTEREMDEN/’T ZANDT - TenneT is momenteel, zoals bekend, bezig met de aanleg van een nieuwe
lijn hoogspanningsmasten tussen
Eemshaven en Vierverlaten. Waar
de nieuwe masten verschijnen, worden de oude afgebroken en verwijderd. Bij Westeremden en Stedum
zullen echter twee masten blijven
staan en zonder zij-armen gaan fungeren als antennemast voor telecommunicatie. Dit is nodig om de
dekkingsgraad van het mobiele netwerk te behouden. Het college van
de gemeente Loppersum heeft in
principe besloten hiermee akkoord
te gaan. Het bestemmingsplan zal
gewijzigd moeten worden.

aantal voedselproducten en deze werden woensdag overgedragen aan Yvonne Halsema van
voedselbank Het Hogeland in Winsum. Zo steunde Steeneken niet alleen de voedselbank, maar
ook de door dorpsbewoners gerunde buurtwinkel
in Sauwerd. Op bijgaande foto vanaf links Gineke Haima (Dorpswinkel Sauwerd), Irma Scheepstra (bestuurslid Dorpswinkel Sauwerd), Steef
Steenekenen Yvonne Halsema (voedselbank Het
Hogeland).

is een onafhankelijk, tweemaal per week verschijnend huis-aan-huis
nieuwsblad voor de inwoners van de gemeenten Het Hogeland, Loppersum en Westerkwartier (gedeeltelijk). Door het zeer ruime verspreidingsgebied heeft De Ommelander grote attentiewaarde. Elke
maandag/dinsdag en donderdag in ruim 29.500 huishoudens.
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HENK JAN BOLDING
blikt terug
NOORD-GRONINGEN - Bijna
twee jaar is Henk Jan Bolding
nu actief als burgemeester van
Het Hogeland. Het eerste jaar
van de fusiegemeente voltrok
zich in relatieve rust. Dit jaar
was alles anders. De impact
van de financiële problemen die zich in 2019 al openbaarden- bleek dermate groot, dat
er pijnlijke keuzes gemaakt
moesten worden. Daarnaast
was er volop gedoe in de politieke arena en dan was er nog
de coronapandemie, die niet
aan Het Hogeland voorbij is gegaan. Burgemeester Henk Jan
Bolding kijkt op deze plek terug op een bewogen jaar, maar
ziet ook lichtpuntjes. ,,Want ondanks alles is er nog veel mogelijk in deze prachtige gemeente.”
door Hielko Merkus
Het jaar begon goed voor Henk
Jan Bolding. De voormalige algemeen directeur van de provincie
Groningen werd in januari geïnstalleerd als de eerste door de
kroon benoemde burgemeester
van Het Hogeland. Daarvoor was
Bolding al een jaar in functie als
waarnemer. De geboren Steenwijker stelde bij zijn installatie dat hij
benaderbaar en toegankelijk wil-

den blijven voor de inwoners. In
zijn eerste jaar was Bolding daar
goed in geslaagd. De burgemeester was bij veel evenementen aanwezig. Niet als statige lintjesknipper, maar als een enthousiaste
burgervader die vol belangstelling
keek naar hetgeen er door de Hogelandsters was georganiseerd. En
het bleef niet altijd bij kijken. Bij
de Paardendag in Uithuizen liet
hij zich in een aanspanning de piste binnenrijden. Als hij daaraan
wordt herinnerd, verschijnt er een
brede grijns op het gezicht van de
burgemeester. ,,Dat was mooi. Het
is heel jammer dat er als gevolg
van de coronacrisis dit jaar nauwelijks activiteiten hebben kunnen
plaatsvinden. Alle feesten en partijen hebben we moeten missen.
Digitaal is er nog wel wat mogelijk, maar dat is toch anders. Je
mist het directe contact. Bovendien is zichtbaar zijn een belangrijk onderdeel van het ambt van
burgemeester. Aanwezig zijn bij
activiteiten en het bezoeken van
echtparen die zoveel jaar getrouwd zijn; dat zijn mijn voelsprieten in de samenleving. Ik doe
dat niet alleen omdat het moet en
het belangrijk is voor een burgemeester, maar ook omdat ik er
echt van geniet. Het persoonlijke
contact met mensen is zo fijn. Het
is een vreselijk woord, maar ik ben
echt een mensenmens. Bij de bezoeken aan die zestig jaar getrouwde echtparen bijvoorbeeld
hoor je de meest mooi verhalen.

Burgemeester
Henk Jan Bolding voor een
kaart van de
gemeente Het
Hogeland.

I

’De trein mag niet
stilstaan. De versterking
moet doorgaan’
Schitterend vind ik dat. Erg jammer dat we dat nu allemaal moeten missen.”

Verwerpelijk

De inmiddels opgestapte wethouder Harmannus Blok hangt begin dit jaar Henk Jan Bolding de ambtsketen om. Dat gebeurde in
de Maranathakerk in Bedum.

Wat Bolding in januari ook aankaartte, was de bekostiging van gemeenten door de rijksoverheid.
Gemeenten hebben er allerlei taken van het Rijk bijgekregen,
maar moeten het financieel zelf
maar opknappen. Het Rijk komt
niet, of pas als gemeenten hemel
en aarde hebben bewogen, een
klein beetje over de brug. De opstelling van het Rijk zorgt er voor
dat tal van gemeenten in het land
in financieel zwaar weer zijn terechtgekomen.
,,Verwerpelijk”,
noemt Bolding de handelswijze
van het Rijk. ,,In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik hierover aangegeven dat we ons op dun ijs begeven, dat de situatie heel kwetsbaar
is. Ik wil deze beeldspraak niet te
ver doortrekken, anders wordt het
misschien belachelijk, maar het ijs
is inmiddels zeker niet aangegroeid. Sterker nog, er ontstaan
wakken”, signaleert de burgemeester. ,,Wat er nu gebeurt, is dat
we de onroerendezaakbelasting
moesten verhogen om de kosten
op het gebied van het sociaal domein te kunnen betalen. Maar dat
is nooit de bedoeling geweest van
ons stelsel. De ozb zorgde voor inkomsten waarvan gemeenten de
eigen ambities konden betalen.”
Nu gaat meer dan de helft van de
gemeentelijke begroting van 160
miljoen euro op aan het sociaal domein. En dus heeft de gemeente
weinig speelruimte om de ambities
waar te kunnen maken. Zo hebben

bijvoorbeeld de initiatiefnemers
van de MFA in Bedum al te horen
gekregen dat de gemeente daar in
principe geen geld voor heeft.
,,De financiële situatie waarin niet
alles mogelijk is, levert spanningen en teleurstellingen op”, stelt
Bolding dan ook vast. Het heeft
zijn weerslag gekregen in de politieke arena van Het Hogeland.
Want waar het er in het eerste jaar
van de fusiegemeente vrij gemoedelijk aan toe ging, stapelden de
incidenten zich dit jaar op. Zo stapte vlak voor de zomer SP-raadslid
Sandra Herkströter op. Zij was het
niet eens met de manier waarop
politiek bedreven wordt in Het Hogeland. Het dualisme op Het Hogeland is volgens haar dood. ,,Sandra
is om diverse redenen gestopt,
waaronder persoonlijke omstandigheden. Daar heb ik respect
voor”, reageert Bolding. ,,Verder
wil ik er niet al te diep op ingaan.”
Wel benadrukt de burgemeester
dat hij de kritiek op het functioneren van de raad niet deelt. ,,Ik herken me niet in die kritiek, maar je
hebt nu eenmaal wel met coalitie
versus oppositie te maken. Als aan
het einde van de dag de knopen
geteld moeten worden, dan kan
het zo zijn dat de coalitiemeerderheid doorslaggevend is. Maar het
gebeurt ook dat besluiten dwars
door de coalitie heen gaan, zoals
bijvoorbeeld met het amendement
over de bijstelling van het ozb-tarief van de ChristenUnie en het
CDA.”
Kort na het opstappen van Herkströter ontstond er binnen de SP
onenigheid over de te varen koers.
Linda Visser, die met Herkströter
de SP-fractie vormde, besloot samen met anderen uit de partij te
stappen en verder te gaan als Lokaal Sociaal. Bolding nam het destijds ogenschijnlijk voor kennisgeving aan. ,,Als voorzitter van de
raad sta ik boven de partijen, ze
zijn me allemaal even lief”, zegt
hij er nu over. ,,Mocht uit mijn acteren tijdens een raadsvergadering anders blijken, dan word ik
daar graag op gewezen.”

project De Tirrel in Winsum en het
feit dat de gemeenteraad op cruciale momenten niet was geïnformeerd, kostte wethouder Harmannus Blok de kop. Bolding en Blok
hadden een goede band. Vorige
week nam de Sauwerder officieel
afscheid van de gemeente Het Hogeland en noemde hij Bolding een
‘topburgemeester die tot vriend is
geworden’. Bolding gaf aan dat er
‘genegenheid was vanaf het eerste
gezicht’. ,,De Tirrel is een inclusieve samenleving op een mooie
schaal, een prachtig concept. Maar
het is ook heel ingewikkeld gebleken. Harmannus heeft met zijn opstappen een groot offer gebracht.”

Niet alleen Winsum
Dat de gemeente in moeilijke tijden wel miljoenen uittrok voor De
Tirrel, maar geen geld heeft voor
de MFA in Bedum komt volgens
critici omdat het college de focus
heeft op Winsum, de plaats waar
het dagelijks bestuur van de gemeente ook is gezeteld. Bolding bestrijdt dat. ,,Ik ben burgemeester
van de hele gemeente Het Hogeland. We maken geen onderscheid
in de verschillende dorpen en houden er ook geen boekhouding op
na in welk dorp voor hoeveel geld
is geïnvesteerd. Op dit moment
zijn we in meerdere dorpen bezig,
zoals met het project Waterwerken in Zoutkamp, loopt het project
rond De Vlijt in Bedum, werken
we aan een Ploegmuseum in Wehe-den Hoorn, zijn er de centrumplannen van bijvoorbeeld Uithuizen en Uithuizermeeden en gaan
we een nieuwe woningbouwlocatie
ontwikkelen in Adorp”, somt Boldingen enkele voorbeelden op.

Mooiste dorp
,,Maar wat we niet moeten onderschatten, is het effect dat de uitverkiezing van Winsum als Mooiste
dorp van Nederland heeft gehad. En
ik durf de stelling wel aan dat Winsum niet het mooiste dorp was geworden als het in de Achterhoek
had gelegen. Winsum ligt in Het
Hogeland en dat maakt Winsum
wat het is. Het hele gebied profiteert van deze uitverkiezing”, stelt
Bolding. Dat werd duidelijk zichtbaar toen vele toeristen kort na de
uitverkiezing van Winsum als
mooiste dorp een bezoek aan de
gemeente brachten. Corona was
volgens Bolding in dit verband
‘een blessing in disguise’. ,,Mensen

Oproep:
’Blijf je aan de
coronaregels houden’
NOORD-GRONINGEN - Burgemeester Henk Jan Bolding
roept inwoners van de gemeente Het Hogeland op om
zich tijdens de komende
feestdagen te houden aan de
coronaregels.
Bolding beseft dat mensen elkaar met de feestdagen graag
opzoeken en dat er juist nu behoefte is aan contact met dierbaren.
,,Maar alstublieft mensen, houd
u aan de regels. Houd u in met
het leggen van contacten. Denk
niet alleen aan jezelf, maar ook

gingen op ontdekking in eigen
land en kwamen ook in Het Hogeland terecht. Velen hebben kunnen zien hoe mooi het hier is. Er is
hier zoveel potentie en daar kunnen we nog veel meer mee doen.
Maar het mag nooit ten koste gaan
van het karakter van het gebied.
Op bussen vol Chinezen zitten wij
dan ook niet te wachten, wel op
mensen die op zoek zijn naar ‘klein
geluk’.” Daarbij helpt het volgens
Bolding dat de gemeente over veel
‘sociaal kapitaal’ beschikt. ,,Ik ben
echt onder de indruk van het partoculier ondernemerschap en de
ontplooide initiatieven in deze gemeente, zoals bijvoorbeeld bij De
Holm in Den Andel.” Het laat zien
dat er in de gemeente, ondanks de
financiële problemen, echt nog wel
wat mogelijk is. Bovendien heeft
de gemeente toegang tot de met
1,1 miljard euro gevulde pot van
het Nationaal Programma Groningen, waarmee geïnvesteerd wordt
in de zogenaamde brede welvaart.
,,We hebben nu twee rondes gehad
en echt goede projecten kunnen
indienen. Begin volgend jaar willen we de bevolking nog nadrukkelijk betrekken bij de keuzes van
projecten. Digitaal hebben we al
geslaagde bijeenkomsten met onze
inwoners kunnen organiseren.”
Het Nationaal Programma Gronin-

aan je naasten. Zoek niet de
mazen in de wet op. Ook met de
jaarwisseling: houd je in. Ook
voor de mensen die zorgen voor
onze veiligheid. Vier de feestdagen binnen de regels zodat het
aantal besmettingen niet stijgt
en we volgend jaar hopelijk
weer op een normale manier de
feestdagen kunnen vieren.” Ondanks de beperkingen vraagt
Bolding Hogelandsters om om
te zien naar elkaar. ,,Naar mensen die echt alleen zijn. Een
klein gebaar, zoals het sturen
van een kaartje, kan soms al genoeg zijn.”

gen is opgericht om het door de
gaswinning en aardbevingen geteisterde Groningen toekomstperspectief te bieden. Volgens Bolding
gaat er ‘geen dag voorbij’ waarop
hij niet met de aardbevingsproblematiek geconfronteerd wordt. En
volgend jaar komt de versterkingsoperatie op gang. ,,De aannemersbusjes gaan in 2021 eindelijk rijden. De versterkingsoperatie begint in Kantens en daarna zijn Zandeweer en Uithuizen aan de
beurt.”
Blij is Bolding ook met de recente
afspraken die gemaakt zijn met
het Rijk over de versterkingsoperatie. ,,Alle gebouwen waarvoor
een versterkingsadvies is gedeeld
met de bewoner worden conform
dat advies versterkt”, benadrukt
Bolding, ,,maar bewoners kunnen
ook kiezen voor een herbeoordeling. Dat kan in het licht van de afbouw van de gaswinning en de ontwikkeling van nieuwe bouwtechnieken tot minder ingrijpende
maatregelen waardoor er meer
tempo gemaakt kan worden met
de versterking. Want wat wel duidelijk moet zijn: ook als de gaswinning is gestopt, blijven we voorlopig last houden van aardbevingen.
Wat heel belangrijk is, is dan de
trein niet stil mag staan. De versterking moet doorgaan.”

De Tirrel
Politieke rel nummer drie diende
zich onlangs aan. De flinke kostenoverschrijding rond het miljoenen-

’Indrukwekkende
herdenking’

Burgemeester Henk Jan Bolding met ANWB-directeur Frits van Bruggen op de Boogbrug in Winsum. Winsum werd dit jaar door de ANWB uitgeroepen tot Mooiste dorp van Nederland.

NOORD-GRONINGEN - Ook de
activiteiten in het kader van 75
jaar vrijheid zijn als gevolg van
de coronacrisis afgelast. Sommige zijn op een later moment ingehaald, zoals de première van
de oorlogsfilm in Baflo. ,,Dat
was zeer indrukwekkend en bezorgde mij kippenvel”, bekent
burgemeester Henk Jan Bolding. ,,Maar het is natuurlijk
ontzettend jammer dat veel van
deze activiteiten afgelast zijn.
Op 5 mei hebben we de bevrijding zodoende minder uitbundig
kunnen vieren dan gewild.” De
extra stilte op 4 mei, vond Bolding dan wel weer wat hebben.
,,Ik stond bijna helemaal in mijn
eentje op de begraafplaats in
Leens. Het was een verstild moment en daarmee voor mij persoonlijk zeer indrukwekkend.”

Burgemeester Henk Jan Bolding ging eerder dit jaar in Zuidwolde in gesprek met minister Kajsa Ollongren over de versterkingsaanpak.
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Prestatieafspraken over
wonen in Westerkwartier
EZINGE - De gemeente Westerkwartier heeft donderdag samen met de
woningcorporaties Wold & Waard,
Huisvesting Vredewold en Wierden
en Borgen en de huurdersvertegenwoordigers de prestatieafspraken
2021 ondertekend.
In de prestatieafspraken leggen de partijen vast welke bijdrage zij in volgend jaar
aan het woonbeleid leveren. Speerpunten zijn: uitbreiden van het aantal beschikbare huurwoningen, betaalbaarheid, leefbaarheid, veilig wonen en zorg
en de verduurzaming van de woningen.
Volgend jaar worden circa 182 corporatiewoningen gerenoveerd. Deze verbetering levert een besparing op in het energieverbruik en in de kosten. Ook daalt
hiermee de CO2-uitstoot en geven de partijen invulling aan de klimaatdoelstellingen.

Coach
Volgend jaar willen de partijen een
‘coach’ inzetten die diverse vragen kan
beantwoorden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de aanpassing van de woning,
het gebruik van regelingen of het organiseren van zorg of welzijn. De Bewust-wonen-weken van de gemeente en de corporaties zullen rond oktober 2021 in het teken staan van duurzaamheid.
De ambitie is verder om op termijn voor
elk dorp tot een woonplan te komen. De
gemeente is van plan, binnen de mogelijkheden die er zijn, dorpsbijeenkomsten te organiseren. Het doel van de bijeenkomsten is van elkaar te leren, kansen en zorgen met elkaar te delen en plannen uit te
wisselen.

stopper

WE KUNNEN
NIET ZONDER
NATUUR
Word nu lid op
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine
Puur Natuur
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Harry Boersma
ademt SIOS
Slechts de eerste twee maanden van zijn leven ging hij
woonplaatstechnisch gezien vreemd: Harry Boersma
kwam 52 jaar geleden ter wereld in het Westerkwartier,
om precies te zijn in Briltil onder de rook van Zuidhorn,
en ‘pas’ na twee maanden verhuisde het gezin naar een
boerderij in de Winsumermeeden. Rond 1975 werd opnieuw een bescheiden volksverhuizing ingezet: het gezin
Boersma trok naar Sauwerd. Harry Boersma is er nimmer meer verdwenen en sinds zijn tiende stroomt er
blauw-wit bloed door zijn aderen. Grijnzend verhaalt hij
over het nachtelijke hijsen van de SIOS-vlag in de vlaggenmast van zijn in Baflo woonachtige broer Wiebe, rond
een duel tegen aartsvijand Rood Zwart Baflo. Voor een
uitgaande transfer hoeft bij Harry Boersma, nog altijd
teamleider van het tweede van SIOS, niet gevreesd te
worden.
door Martin Sijbolts
Een knieblessure haalde op zijn
30e een fikse streep door Boersma’s eventuele nog aanwezige carrièreplannen bij SIOS als actief
voetballer. Maar het absolute
hoogtepunt neemt niemand hem
meer af. Als tweede elftalspeler
werd hij een keer onder trainer Jacob Ritsema bij het eerste gehaald. ,,Ik begon op de bank, maar
op een gegeven moment begon het
publiek mijn naam te scanderen.
‘Zet ‘m er maar in!’, zo werd naar
Ritsema geschreeuwd. Ik werd inderdaad ingebracht en scoorde
meteen, uit een assist van Dolf

Schaap. Het publiek ging uit z’n
dak! Ik scoorde dus meteen in m’n
debuutwedstrijd voor het eerste.”
Boersma is wel zo eerlijk om ruiterlijk toe te geven dat er niet bijster veel hoogtepunten aan zijn
glorieuze debuut toegevoegd konden worden: ,,Nee, daar is het ook
zo’n beetje bij gebleven. Ik was
trouwens voorstopper, maar ik was
niet zo van het stevige werk. Als ik
overtredingen maakte was het
meestal per ongeluk.”
Wie vermoedt dat Boersma de club
voor gezien hield nadat zijn knie
het had begeven, vergist zich danig. ,,In ben 1991-1992 begonnen
als trainer/coach van de E-junioren. Daarna volgden de D-junioren
en de C-junioren. De C’s hadden

toen een heel goede lichting, spelers als Eelco en Lammert Brinkhuizen en Michiel Bultena zijn
toen naar Viboa gegaan.” Harry
Boersma voegde de jeugdige vertrekkers met klem de woorden ‘als
jullie maar weer terugkomen’ toe,
en deze wijze raad hebben de heren stuk voor stuk in hun oren geknoopt, aldus Boersma: ,,Ze zijn inderdaad allemaal netjes teruggekeerd. Later werd ik assistent-elftalleider van het tweede. Ik speelde meestal een rol op de achtergrond, maar teamleider Jannes
Hovenkamp, die dorpshuis Ubbegaheem runde, kon niet altijd en
als hij er niet was nam ik zijn rol
over. Na de wedstrijd gingen we
ook altijd in het dorpshuis eten. Of
er dan ook wel eens een biertje gedronken werd? Met een drankje
als afsluiter kwam het dan inderdaad helemaal goed”, zo erkent hij
grijnzend.

Grote mond
Harry Boersma schopte het zelfs
twee seizoenen tot leider van het
eerste elftal en wel onder twee verschillende hoofdtrainers, te weten
Frank Huberts en Krijno Bos. We
hebben het over de tijd rond de
eeuwwisseling. Daarna keerde hij
toch weer terug bij het tweede. En
daar bleef het niet bij. Hij werd
namelijk herinnerd aan een eerder gedane uitspraak. ,,Ik had een
keer een grote mond opgezet en
gezegd dat ik de dames ‘ook een
keer ga doen’. In 2007 kwam toen

Oproep aan Groningers: bezoek
erfgoedinstelling in de buurt
NOORD-GRONINGEN - Nu verre reizen maken in deze coronatijd niet mogelijk is, roept
Erfgoedpartners Groningers op
om erfgoedinstellingen in de
buurt te bezoeken.

Zo is de Menkemaborg in Uithuizen is op beide kerstdagen en zondag 27 december van 12.00 tot
16.00 uur in kerstsfeer met echt
kaarslicht. Van 19 december tot en
met 9 januari is de Fraeylemaborg
in Slochteren sfeervol gedecoreerd
met kerstversiering.
Het Nationaal Bus Museum in
Hoogezand is ook in kerstsfeer.
Daarom is er op vrijdagavond 18
december van 18.00 tot 21.00 uur
een extra openstelling. Er zal een
kraam aanwezig zijn met glühwein
en frisdranken. Tevens verzorgt
het Christmas Coral Choir een optreden. In het Streekhistorisch
Centrum in Stadskanaal is op 20
december Kerst op zien Grunnegs
door Twij Körten, Twij Langen &
Geesjen Doddema. Muzikanten Eltje Doddema, Harm Tabak en Bart
en Evert Kruizinga brengen samen
met vertelster Geesjen Doddema
een Groningstalig repertoire waarin korte verhaaltjes en anekdotes
met liedjes worden afgewisseld.

gement De Schat van Van Starkenborgh.
Samen
met
vriendjes/vriendinnetjes mag de winnaar
na 1 april op ontdekkingstocht in
de omgeving van Landgoed Verhildersum. Na afloop is er thee met
iets lekkers.
Museum Nienoord in Leek biedt
tijdens de kerstvakantie ook leuke
activiteiten voor kinderen. Zo kunnen zij leren hoe ze een paard en
wagen moet mennen. Kinderen
verkleden zich als koetsier, klimmen op de bok en moeten met de
teugels paard en wagen over een
virtueel parcours mennen. Alle
kinderen ontvangen een koetsiersdiploma. Voor de jongste kinderen
is er een koetsenspeurtocht uitgezet en voor de oudere kinderen
een foto-puzzeltocht. Na afloop kan
de oplossing worden ingeleverd bij
de entreebalie en ontvangt de
deelnemer een leuk aandenken.
Het GRID Grafisch Museum in
Groningen heeft ook verschillende
activiteiten voor kinderen. Tot en
met 10 januari kunnen kinderen
van 4 tot 7 jaar AB…Z lettertypen
in GRID. Na afloop mogen zij een
prachtig alfabetboek mee naar
huis nemen. Vooe kinderen vanaf
7 jaar zijn er speurtochten door
het museum. Voor tweetallen en
gezinnen zijn er diverse winterworkshops.
Het Universiteitsmuseum in Groningen heeft een leuk programma
voor kinderen die er altijd al van
droomden om archeoloog te worden: ArcheoHotspot vindt plaats op
17 december, 28 december en 7 januari van 13.00 tot 16.00 uur. In
het museum kunnen ze de archeologietentoonstelling DIG IT ALL
bekijken, maar ook in het echt
kennismaken met het werk van
een archeoloog. De archeologen
van de universiteit zijn aanwezig
om alle ins en outs van het vak met
de kinderen te bespreken en al
hun brandende vragen te beantwoorden.

Kasteel knutselen

Malle Molen

Ook voor kinderen is er van alles
in deze kersttijd te doen. Kinderen
tot 13 jaar kunnen op Verhildersum in Leens meedoen aan de
wedstrijd Kasteel knutselen, bijvoorbeeld een kasteel van papier,
lego, sneeuw, taart, klei, wol, dozen, zand. Alles mag. De foto’s van
de creatie moeten voor 6 januari
gemaild worden naar info@verhildersum.nl. De winnaar ontvangt een cheque voor het arran-

In Aduard vindt men Kloostermuseum Sint Bernardushof. Daar kan
men op zondagmiddagen van 13.00
tot 17.00 uur kennismaken met de
geschiedenis van één van de grootste Cisterciënzerkloosters van
Noord-Europa. Het museum is ondergebracht in de voormalige ziekenzaal, het enige wat nog rest van
het eens zo machtige klooster. Koren- en pelmolen Hollands Welvaart in Mensingeweer en koffie-

Een pandemie kan ook onverwachte kansen bieden. Afgelopen zomer bleek al dat Groningse erfgoedinstellingen, toen bezoek ontvangen weer mocht, gasten uit het
hele land konden verwelkomen.
De musea en borgen richtten hun
gebouw zo in dat bezoekers veilig
de vaste en/of wisseltentoonstellingen konden bezichtigen. Ook deze
winter is er alle reden om een erfgoedinstelling in de buurt te bezoeken en te ontdekken hoeveel
mooie en soms onontdekte parels
de Groningse erfgoedinstellingen
te bieden hebben.

Menkemaborg

en theeschenkerij In de Malle Molen zijn het laatste weekend van
januari en alle weekenden in februari geopend.
In Kunstlievend Genootschap Pictura in Groningen zijn er de komende maanden diverse exposities
te zien. Eén daarvan is een grote
overzichtstentoonstelling van het
werk van Gerrit Offringa (19432019). Zijn oeuvre omvat schilderijen, tekeningen, schetsen, driedimensionaal werk, fotografie, grafiek, miniaturen en gedichten en is
te zien van 13 december tot en met
24 januari.
Het werk van een andere kunstschilder, Gerrit Postma (19322009), is te bewonderen in de CazemierBoerderij in Tolbert. Gerriet’
zoals zijn kunstenaarsnaam luidde,
kreeg in een latere fase nationale
en zelfs internationale bekendheid
met zijn kleurrijke, expressieve
abstracte schilderijen. De tentoonstelling is van 16 januari tot en met
27 maart te zien.

Vrouwen
Het Veenkoloniaal Museum in
Veendam heeft het arrangement
Voortvarende vrouwen ontwikkeld.
Op 18 december en 8 januari is het
mogelijk mee te doen aan dit arrangement. Het arrangement bestaat uit een PowerPoint presentatie, rondleiding door de expositie
en een bezoek aan de begraafplaats waar prachtige graven van
zeevarende vrouwen zijn te vinden.
In MOW-Museum Westerwolde in
Bellingwolde zijn deze winter twee
exposities te zien: Kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep verdiepte zich een jaar lang in de betekenis van sporen. Alle uit deze
zoektocht voortkomende werken
komen samen in de expositie Sporen. Gelijktijdig en naadloos aansluitend toont het museum
GraasChoreografieën, een presentatie van 50 tekeningen en teksten,
waarmee het duo PolakVanBekkum de verplaatsingen van grazende koeien in het Zwitserse Engadin-gebied en het Groningse Feerwerd vastlegde.
Voor uitgebreide informatie over
de activiteiten is het aan te bevelen de diverse websites te raadplegen. Daar vindt men ook aanwijzingen hoe men zich kan aanmelden en wat er van de bezoeker
wordt verwacht met betrekking tot
de veiligheidsmaatregelen.

Landgoed Verhildersum in Leens organiseert voor kinderen de activiteit Kasteel knutselen.

Harry Boersma is verknocht aan SIOS.
één van de speelsters van het eerste van de dames naar me toe. Ze
vroeg me of ik trainer/coach van
hen wilde worden en ik heb ja gezegd. Ik kreeg de eerste keer meteen een bos bloemen. Bert Ozinga
was hun leider trouwens.” Ondanks een joekel van een flater op
de eerste de beste training heeft
hij de dames drie seizoenen lang
getraind. ,,Uit gewoonte gaf ik aan
dat ze de bal even op de borst
moesten aannemen. Dat kwam
niet helemaal goed. Ze hebben het
wel geprobeerd trouwens.”
Achter het toenmalige eerste elftal
zat een hele goede lichting van
meisjes-C’s en dat heeft zich uitbetaald, aldus Boersma. ,,Het eerste
elftal speelt nu in de tweede klasse
en dat is heel knap voor een club
als SIOS. Ik vind het damesvoetbal
heel belangrijk voor SIOS. Sterker
nog, ik vind dat clubs bij wie damesvoetbal zou kunnen ze het ook
moeten doen. Het brengt levendigheid in het verenigingsleven.” Ook
toenmalig trainer Gerrie Koster
maakte kennis met Boersma’s
charmeoffensief voor het vrouwenvoetbal. ,,Hij hield een topscorerslijst bij, maar hij deed dat alleen
voor de mannen. Toen zei ik hem:
‘Ho ho, dat klopt niet, de dames
horen er ook bij.’ Die heeft hij toen
toegevoegd en één van de dames
won toen ook die prijs.”

Kartonfabriek
Zoals gezegd, Harry Boersma is
nog altijd elftalleider van het
tweede. Een ideale situatie is het
voor hem momenteel niet, nog los
van corona. ,,Ik doe het het liefste
met z’n tweeën omdat ik niet altijd
beschikbaar ben. Ik heb als productiemedewerker bij de kartonfabriek in Hoogkerk namelijk onregelmatige werktijden. Maar het is
moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden.” Het door SIOS ingezamelde oud papier wordt overigens naar Hoogkerk gebracht, dus
werk en privé lijken bij Harry
Boersma op dat vlak naadloos in
elkaar over te gaan.
Corona heeft impact op het leven

Kerstconcert
GARNWERD - Judith Bouma
(mezzosopraan) en Siebert Nix
(piano) zullen donderdag 24 december twee concert geven in
de Ludgeruskerk van Garnwerd.
Het eerste concert begint om
17.00 uur en het tweede om
19.00 uur. Op het programma
staan kerstliederen van Debussy, Wolf, Reder en Berio.
Het tweetal wil met deze uitvoering uitdrukking geven aan de
gedachte van Kerst: licht, hoop
en verwondering. Er zijn, in verband met de coronaregels, per
concert maximaal dertig bezoekers welkom. Reserveren kan
via tegastingarnwerd@gmail.com.

van heel veel mensen en Harry
Boersma is daar één van. ,,Ik ben
vrijgezel en ben thuis vooral aan
het klussen nu, ik heb genoeg te
doen door een verbouwing. Maar
het blijft verder bij bezoekjes aan
de Hornbach en de supermarkt. Er
wordt immers geadviseerd zo weinig mogelijk contact met anderen
te hebben. Bij SIOS is er nu ook
geen gezelligheid. Het voetbal en
de sociale contacten daar begin ik
wel te missen. SIOS is een lekkere
familieclub die heel belangrijk is
voor de saamhorigheid binnen het

dorp, dat wat leger aan het worden
is, het brokkelt wat af. In Sauwerd
is het de grootste vereniging.”
Snel is de glimlach terug op het gelaat van Boersma als hij afsluit met
een heerlijke anekdote. ,,We moesten een keer met SIOS naar Baflo
voor een wedstrijd tegen Rood
Zwart. Mijn jongste broer HP
(Hendrik Pieter; MS), die in
Sauwerd ook mijn buurman is en
vroeger voor Adorp en SIOS gevoetbald heeft, haalde toen in de
nacht vóór de wedstrijd de SIOSvlag uit de kantine van SIOS. Hij

bracht de vlag naar het huis van
onze broer Wiebe, die voor SIOS
en Rood Zwart gevoetbald heeft
en in Baflo woonde, en hij hees
hem daar in de vlaggenmast die in
de tuin stond. Vóór de oprichting
van SIOS speelden velen uit
Sauwerd voor CSB (dat in 2001
met Marcia fuseerde tot Rood
Zwart Baflo; MS). Toen SIOS in
1970 werd opgericht, gingen diverse spelers van CSB naar SIOS. Van
oudsher zijn wedstrijden tussen
SIOS en Rood Zwart daarom beladen.”

Gemeente: ’Bouwplan in
Feerwerd past in straatbeeld’
FEERWERD - Een nieuwbouwplan in Feerwerd heeft, zoals
gemeld, voor flink wat ophef
gezorgd. De gemeente Westerkwartier stelt dat het plan past
binnen het ‘straat- en bebouwingsbeeld’.
De fractie van GroenLinks in de
gemeente Westerkwartier heeft
vorige maand schriftelijk vragen
gesteld over het nieuwbouwplan
aan de Valgeweg 4, tegenover de
kerk van Feerwerd. Het gaat om
de bouw van een woning met een
bijgebouw voor het stallen van de
machines van het bedrijf van de
initiatiefnemer. GroenLinks wilde
onder andere weten hoe de gemeente het plan beoordeelt, ‘gegeven het feit dat dit in het centrum
van het beschermd dorpsgezicht
plaatsvindt’. Met die laatste opmerking sloeg GroenLinks de
plank mis. ,,Het dorp Feerwerd is

niet een formeel aangewezen beschermd dorpsgezicht”, laat het
college van het Westerkwartier
weten, dat vorige week met een
antwoord kwam op de vragen.
,,Het dorp heeft echter wel een
kenmerkend straat- en bebouwingsbeeld
dat
meegewogen
wordt bij de beoordeling van plannen. Bij de behandeling van het
vooroverleg is hier aandacht voor
geweest. De uitstraling van het
pand zoals dat in het vooroverleg is
gepresenteerd wordt passend geacht binnen het straat- en bebouwingsbeeld”, aldus het college.
Ook bedrijfsactiviteiten op de locatie zijn toegestaan. ,,De bedrijfsactiviteiten moeten wel passen
binnen de in het bestemmingsplan
toegelaten bedrijfsactiviteiten”,
aldus het college, dat dus niet afwijzend tegenover het bouwplan
staat. Een definitief standpunt
heeft men nog niet ingenomen.

Eerst moet de initiatiefnemer van
het college aantonen dat zijn bedrijfsactiviteiten passen binnen de
uitgangspunten van het bestemmingsplan.
GroenLinks wil ook weten op welke wijze omwonenden en dorpsgenoten bij de plannen worden betrokken. ,,De initiatiefnemer heeft
aan ons aangegeven omwonenden
geïnformeerd te hebben. Naar aanleiding van de ophef die is ontstaan hebben wij nogmaals bij de
initiatiefnemer benadrukt de omwonenden en dorpsgenoten te betrekken/informeren over het voorgenomen plan en ons hiervan in
kennis te stellen. De initiatiefnemer heeft dit opgepakt”, aldus het
college. ,,Naar aanleiding van de
reacties uit de omgeving heeft er
ook op ambtelijk niveau een overleg met buurtbewoners plaatsgevonden om uitleg te geven over de
situatie.”

Bespaarpakketjes voor
bezoekers demowoning
LOPPERSUM - Wethouder Bé
Schollema heeft donderdag in
Loppersum het eerste bespaarpakketje in ontvangst genomen
van Hubo-eigenaar Arnold Hol.
De groene pakketjes bevatten
materiaal om eenvoudig energie te besparen in huis, zoals
led-lampen, tochtstrips en een
tijdklok.
Bé Schollema: ,,Bezoekers van de
demowoning die op de website van
het Energieloket een quickscan
hebben laten maken, kunnen gratis een bespaarpakketje meekrij-

gen. In de demowoning krijg je advies over energiebesparing en met
dit pakketje kun je meteen aan de
slag.”
In de duurzame demowoning in
Middelstum kunnen inwoners informatie krijgen over het verduurzamen en/of aardgasvrij maken
van hun woning. De demowoning
wordt zelf ook verduurzaamd en
aardgasvrij gemaakt. Dit gebeurt
op zo’n manier dat bezoekers kunnen zien hoe dit gedaan is.
De demowoning in Middelstum beschikt over een ruime expositieruimte waar onlangs diverse duurzame installaties, isolatiemateriaal

en dergelijke zijn geplaatst.
De demowoning is op werkdagen
tussen 10.00 uur en 16.00 uur op afspraak geopend voor bezoekers.
Inwoners kunnen via het e-mailadres duurzamedemowoning@loppersum.nl een afspraak maken om
de diverse materialen te bekijken
en persoonlijk advies te krijgen
over verduurzaming. Bezoekers
die vooraf een quickscan van hun
woning laten maken op het Energieloket en deze uitgeprint meenemen om in de demowoning te bespreken, krijgen gratis een bespaarpakketje mee (zolang de
voorraad strekt).

Het Hogeland
gaat anders
vergaderen
NOORD-GRONINGEN - De gemeenteraad van Het Hogeland
gaat vanaf maart op een andere
manier vergaderen. Sinds de herindeling komt de gemeenteraad in
principe elke veertien dagen bijeen. In de toekomst zal men een
keer in de vier weken vergaderen
en zijn er twee voorbereidende
raadsoverleggen. In feite gaat men
hiermee terug naar het verleden.
Toen werd er in de voormalige gemeenten met meerdere raadscommissies gewerkt. Ook daar werden
de raadsvoorstellen eerst besproken voordat de raad zich er besluitvormend over boog. Men wil op deze manier de attractiviteit van de
raadsvergadering verhogen omdat
alle technische vragen dan achterwege kunnen blijven omdat ze in
de raadsoverleggen al gesteld en
beantwoord zijn. Daarnaast zijn de
overleggen een soort van opleidinginsitituut voor aankomend
raadsleden. Zij mogen als fractieassistent namelijk aanschuiven.

Bé Schollema (links) neemt de pakketjes in ontvangst van Arnold Hol.
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Wat deed de Groninger Bodem Beweging in 2020?
Het is wat voorbarig maar aangezien dit onze laatste publicatie
in de Ommelander is van 2020, maken we alvast een jaaroverzicht:

Op verzoek van GBB behandelt
IMG deel oude schades
Het jaar begint met een succesje voor de GBB (en dus voor bewoners): op ons verzoek heeft de TCMG, nu het IMG, zich bereid verklaard twee types (oude) schades alsnog te beoordelen.
Het betreft schades aan fundamenten waar de NAM/CVW weigerde naar te kijken en schades in het zogenaamde buitengebied die de NAM/CVW weigerde te beoordelen. Goed nieuws
dus voor een aantal Groningers.
Een andere regeling voor oude schades, opgetuigd door de provincie en EZK, blijkt een lege huls: tussen 6 januari en 1 maart
2020 konden woningeigenaren met schades die behoren tot de
zogenaamde 6.000 oude schadegevallen alsnog een vergoeding
krijgen voor de meerkosten van herstel. De GBB stelt in een
persbericht dat dit “Heerenakkoord” tussen minister, CdK en
NAM volstrekt onvoldoende is en geen recht doet aan gedupeerden. Duizenden benadeelden krijgen nog steeds niet waar
ze recht op hebben. De GBB meent dat de 6.000 oude schadegevallen onvoorwaardelijk en kostendekkend vergoed moeten
worden.

Werkgroep MKB
Eind 2019, begin 2020 richt de GBB de werkgroep MKB op. De
MKB wordt in alle regelingen genegeerd en wordt niet voldoende geholpen. Bedrijfsschade als gevolg van de gaswinningsproblematiek wordt niet of onvoldoende vergoed. Het doel van de
werkgroep is informatie te verzamelen om goed te kunnen lobbyen voor de belangen van de MKB in het aardbevingsgebied.
Dit resulteert in een notitie die naar de Tweede Kamer wordt
opgestuurd. Een motie waarin aandacht voor deze notitie wordt
gevraagd, wordt aangenomen. Ook wordt de notitie besproken
met de voorzitter van het IMG Kortman.
Helaas moet ver worden geconstateerd dat ook op dit punt de
zaak niet opschiet. Binnenkort volgt een bespreking met BZK
en provincie.

Open brief aan Rutte

Enquête onder leden over versterking

Ook schreef onze voorzitter Jelle van der Knoop een open brief
aan Rutte naar aanleiding van de aardbeving in Zijldijk. De essentie was de vraag waarom er voor het aanpakken van de coronacrisis wel snel actie kan worden ondernomen en in een
maand tijd miljarden kunnen worden uitgegeven ter compensatie van bedrijven maar dat het in Groningen nu al acht jaar
duurt en nog niet opschiet. Na een herinnering te hebben gestuurd ontvingen wij in juli een nietszeggend antwoord. Kort
daarop waren er enige (heftige) bevingen. De Groningse ondergrond morde.

In oktober hielden we onder onze 4.000 leden een enquête. Binnen een week hadden bijna 1.000 mensen gereageerd. De antwoorden waren schokkend en staan in schril contrast met de papieren werkelijkheid van Den Haag. We stuurden de resultaten
naar alle Kamerleden en de twee betrokken ministeries. We
maakten er ook een korte film over: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/gbb-video-de-stem-van-groningen/

We sleepten EZK opnieuw voor de rechter

Op 3 november demonstreerde de GBB in Leeuwarden voor het
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om het Openbaar Ministerie
(OM) te bewegen een beslissing te nemen over het wel of niet
dagvaarden van de NAM inzake de strafzaak tegen de NAM. De
actie werd opgepikt door een paar Kamerleden. Er werden Kamervragen over dit onderwerp gesteld aan de ministers Grapperhaus (minister van Justitie en Veiligheid) en Wiebes (minister van Economische Zaken en Klimaat). Daarnaast is de GBB
kort na de actie een procedure gestart vanwege ‘fictieve vervolgingsweigering van het OM’.

Twee jaar geleden verzochten we EZK documenten openbaar
te maken met informatie over de aanpak van de versterkingsoperatie (verzoek in het kader van de WOB). Vorig jaar al
sleepte we minister Wiebes voor de rechter. Pas na uitspraak
van de Rechtbank Noord-Nederland, maakte EZK een deel van
de stukken openbaar. Omdat de stukken niet volledig waren,
zijn we afgelopen zomer voor de tweede keer in beroep bij de
rechter gegaan.

Wandel-, fiets- en autoroute:
Scheuren door Groningen
De GBB vindt het belangrijk om mensen te informeren over de
gaswinningsproblematiek in Groningen. Vaak weet men er het
fijne niet van. Daarom bracht de GBB afgelopen zomer drie routes uit die door het hart van het aardbevingsgebied gaan. De
GBB verspreidde meer dan 8.000 routebeschrijvingen bij
VVV’s, campings en horecagelegenheden in de provincie. Tijdens het uitdelen en later in de (social) media werd er enthousiast gereageerd door zowel toeristen als winkeliers.

Strafzaak tegen NAM: actie,
Kamervragen en juridische stappen

Werkgroepen, Klankbordgroep en ALV
Vanwege corona vinden sinds april alle bijeenkomsten via
Zoom plaats. Iedere maand vergadert het bestuur met de
Klankbordgroep. Tijdens deze vergaderingen bespreken we de
laatste stand van zaken en ideeën vanuit het bestuur. In oktober vond de ALV plaats. We hadden eerst de hoop dat we in
september bij elkaar konden komen, toen dat niet mogelijk
bleek kozen we ervoor om ook de ALV online te organiseren.
Daarnaast zijn de volgende werkgroepen actief binnen de GBB:
• Team Communicatie
• GBB-krantredactie
• Team Boven- en Ondergrond
• MKB werkgroep

Voorbereidingen parlementaire enquête
Al sinds jaar en dag strijdt de GBB voor een parlementaire enquête (PE) naar de gaswinning. In 2019 werd een motie van
Tom van der Lee (GroenLinks) aangenomen en zou de parlementaire enquête er dan toch eindelijk komen. Vanwege mogelijke politieke gevolgen starten de openbare verhoren na de
verkiezingen in 2021. Er is een Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen gestart die de PE moet voorbereiden. Begin
december heeft de GBB met hen gepraat. De GBB heeft duidelijk gemaakt welke informatie op tafel moet komen.

Nieuw Twitteraccount @GBBGroningen
Helaas zijn we dit jaar ons oude Twitteraccount met meer dan
4.000 volgers verloren. Er was op geen enkele manier in contact
te komen met Twitter om de fout te herstellen. Daarom hebben
we nu een nieuw account: @GGBGroningen

GBB Nieuwsvlog
Sinds dit najaar brengt de GBB om de week een nieuwsvlog uit.
We vlogden al over de strafzaak tegen de NAM, de actie gericht
aan het OM en de waardedalingsregeling. Ook maakten we een
korte film van de open antwoorden uit de enquête. Ga naar onze website voor de nieuwste video’s. Heb je zelf een vraag of wil
je je verhaal kwijt? Mail dan naar: nieuws@groninger-bodembeweging.nl

De GBB gaf drie kranten uit in 2020
In de krant van maart namen we de NPG-gelden onder de loep
en naar aanleiding van dat artikel stelde Sandra Beckerman
(SP) Kamervragen aan minister Wiebes over het Nationaal Programma Groningen (NPG). Onze grootste kritiek is dat de slager zijn eigen vlees keurt; gemeenten en provincie ontvangen
geld, tegelijk zitten zij ook in het NPG-bestuur, en dat bepaalt
waar het geld naartoe gaat. Het is dus een gesloten cirkel.

Benaderen van gemeenteraden
over versterkingsplannen
Het versterkingsplan per gemeente werd eind maart/ begin
april door de gemeenteraad beoordeeld. De GBB maakte zich
zorgen over de onzorgvuldigheid en onvolledigheid van deze
plannen. Daarom hebben wij in het belang van de gasgedupeerden deze zorgen over de versterkingsplannen bij alle raadsleden geuit, door middel van een brief. Hierin was een checklist
met een overzicht van onze belangrijkste vragen bijgevoegd.
Daarnaast vroegen wij Groningers video’s te sturen zodat wij
deze gebundeld aan de zeven gemeenteraden konden laten
zien. Helaas zijn ondanks onze inspanningen alle plannen vastgesteld door de gemeenteraden.

#FakkelvoorGroningen
Op 2 mei vindt een beving van
2.5 bij Zijldijk plaats. Door corona is het niet mogelijk om
de straat op te gaan, daarom
bedacht de GBB een online actie om een (fakkel)signaal
naar Den Haag over te brengen: “Laat Den Haag weten
dat het menens is. Dat ‘gezondheid boven alles’ ook
voor Groningers moet gelden.
Dat de beloofde versterking
van huizen gewoon doorgaat,
los van wat de nieuwe uitkomsten van het HRA-model of de
NPR-norm (zullen) zijn. Dat er
voor de Groningse crisis ook
daadkracht en ruimhartigheid
geldt. Laat weten dat je solidair bent met Groningen.
Want samen staan we sterk.”

De GBB zit geregeld als adviseur aan tafel bij alle
betrokken partijen

In beroep tegen gaswinningsbesluit
Op 28 juli dienden wij onze zienswijze in tegen het ontwerpvaststellingsbesluit 2020-2021. Wij dienden deze zienswijze in
om in beroep te kunnen gaan tegen het definitieve vaststellingsbesluit.

Waardedalingsregeling
Voordat de waardedalingsregeling van het IMG werd opgetuigd
hebben wij feedback gegeven hierover. De GBB vindt niet alles
even rechtvaardig en daarom gaan we verdere stappen ondernemen. We willen een proefproces starten voor mensen die een
grote daling van de WOZ waarde hebben. Voor deze mensen
doet de waardedalingsregeling onvoldoende recht. We zullen
ook een proefproces starten voor mensen die meededen aan de
NAM waarderegeling en die niet meer met de IMG waardedalingsregeling mee mogen doen, althans als minister Wiebes bij
dit standpunt blijft. Zie op onze website en in nieuwsbrief 92
meer informatie hierover.

Brief naar ministers Wiebes en Ollongren
Samen met het Gasberaad stuurden wij in september een brief
met onze zorgen over de nieuwe wet versterken naar de ministers Ollongren (BZK) en Wiebes (EZK). De GBB en het Gasberaad zijn bezorgd dat deze wet niet voldoende rekening houdt
met bewoners. Door de schadeafhandeling en het versterkingsproces gescheiden te houden, wordt de bureaucratie en het ongemak voor bewoners vergroot. De bewoner staat niet centraal.

Het jaar door vinden er allerlei bilaterale gesprekken plaats
tussen GBB en: de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), de
Nationaal Coördinator Groningen (NCG), De TCMG, later het
IMG, het ACVG, het SodM en het regionale Versnellingsteam
versterking en af en toe met de lokale bestuurders. De rol van
de GBB is die van adviseur waarbij ze de belangen van gedupeerden behartigt. De gesprekken dienen ook om informatie
over de gang van zaken op te halen. Zonder dit kan de GBB
haar rol van adviseur niet waarmaken. De GBB heeft geen bestuursverantwoordelijkheid.
De GBB is vaak ontevreden over hoe er met haar adviezen rekening wordt gehouden.
Soms haakt de GBB af als ze haar adviseursrol niet goed kan invullen, bijvoorbeeld doordat alles al vooraf in kannen en kruiken is. Dat was onder ander het geval bij het Bestuurlijk Overleg Groningen (BOG) op 23 januari 2020. Dit is een overleg tussen bestuurders van de regio en de twee betrokken ministeries
EZK en BZK, met GBB en Gasberaad als adviseur.
De GBB haakte ook af bij het zogenaamde bestuursakkoord van
november dit jaar. In de zomer werd de GBB nog als adviseur
meegenomen in de onderhandelingen tussen het Rijk en de regio. Helaas lieten de regionale bestuurders gaandeweg de onderhandelingen GBB en Gasberaad vallen als een baksteen en
gingen hun eigen weg. Helaas blijkt weer dat met de adviezen
van de GBB niet veel is gedaan door EZK, BZK en met name
niet door de regiobestuurders. In zijn algemeenheid vindt de
GBB dat er te vroeg op veiligheid wordt geanticipeerd en te
weinig wordt gedaan om het woningbestand goed achter te laten.
Wij wensen iedereen fijne en veilige feestdagen en bovenal een
gezond 2021!
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Campagne ’Wie is de BOCK?’
wijst op gevaren van carbidschieten
NOORD-GRONINGEN - Carbidschieten is in grote delen van
Nederland, waaronder NoordGroningen, een gebruik tijdens
de jaarwisseling. Mede vanwege het coronavirus kan het carbidschieten dit jaar rekenen op
veel extra aandacht. Wie is de
BOCK? moet daar hulp bij bieden.
Het is echter niet voor beginners
en ‘amateurs’. Iemand moet goed
weten wat hij doet wanneer hij
met gas en vuur aan de slag gaat.
Daarom is de veiligheidscampagne
rondom carbidschieten nu belangrijker dan ooit: hoe voorkom je dat
er ongelukken gebeuren en doe je
recht aan deze traditie? Het antwoord daarop is de BOCK.
Veel ongelukken bij het carbidschieten zijn te voorkomen door
een BOCK. De BOCK is de Bewust
Oplettende Carbid Knaller. Het is

een ervaren carbidschieter die toekijkt op de uitvoering van het carbidschieten aan de hand van vijf
veiligheidstips. En dat niet alleen.
Want de BOCK let dit jaar óók op
de coronamaatregelen, houdt anderhalve meter afstand en zorgt ervoor dat de grootte van de groep
klopt met de coronaregels. Zo kan
er oog voor de gezondheid tijdens
en ná de jaarwisseling worden gehouden.

Veiligheidstips
De BOCK volgt de BOCK-veiligheidstips. Deze vijf tips zijn erop
gericht om het aantal (ernstige) ongevallen zo laag mogelijk te houden. Ongevallen ontstaan vaak
door onwetendheid en het nemen
van onnodige risico’s. Daarom
wordt aan iedereen gevraagd om
alleen met een ervaren BOCK te
schieten. Begin er niet aan als je
het nog nooit gedaan hebt. De eerste tips gaan over de voorbereiding: over persoonlijke bescherming voor het gehoor en de ogen,

over EHBO en blusmiddelen. De
laatste tips geven aanwijzingen om
het carbid zelf veilig aan te steken,
het schieten met ballen en de benodigde afstand tot de melkbus.
Niet overal mag carbid geschoten
worden. Dat verschilt per veiligheidsregio en gemeente. Ook de
bijbehorende voorwaarden moeten
per gemeente worden gecheckt en
uiteraard opgevolgd.
Wanneer de gemeente akkoord
heeft gegeven, kan de BOCK aan
de slag. De huidige groepsgrootte
staat een groep van maximaal vier
personen óf de grootte van één gezamenlijk huishouden toe. Dat betekent dat toeschouwers, het plaatsen van feesttenten en het schenken van drank dit jaar niet bij het
carbidschieten horen. De BOCK
heeft dit jaar dus extra verantwoordelijkheid op de schouders
liggen.

brandwondencentrum voor Noorden Oost-Nederland, Stichting Carbidschieten Drenthe, Veiligheidsregio’s Drenthe, Groningen, Friesland, IJsselland, Twente, Noord- en
Oost-Gelderland en wordt ondersteund door de Nederlandse Brandwonden Stichting en door vele gemeenten, GGD’s en particuliere
initiatieven in Nederland.

Wie is de BOCK is een campagne
van Brandwondencentrum Groningen Martini Ziekenhuis - hét

Streekmarkt op Verhildersum
LEENS - Op Landgoed Verhildersum in Leens wordt zaterdag een streekmarkt gehouden. De markt
vindt plaats op het voorterrein van de borg. De markt is elke derde zaterdag van de maand van 10.00
tot 16.00 uur. Op Streekmarkt Verhildersum kan men terecht voor allerlei ambachtelijke heerlijkheden, zoals biologisch brood, worst en boerenkaas, eieren van scharrelkippen, honing, mosterd, chutney’s en kruiden, koolzaadolie en nog veel meer. De standhouders vertellen graag de verhalen over
hun producten. Deze zaterdag zijn de kraampjes sfeervol gedecoreerd om alvast in de kerststemming
te komen.

Zakenwijzer

naar vakman
of specialist
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FAMILIEBERICHTEN
De Ommelander Courant /
De Ommelander verschijnt tweemaal per
week; iedere maandag /
dinsdag en iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een abonnee /
huis-aan-huis oplage van
29.500 exemplaren van
Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden
of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail:
ommelander@
noordpers.nl
- Telefonisch opgeven:
0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17,
9980 AA Uithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant.
Stationsplein 2,
(tegenover het station),
Uithuizen

