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Door betere busverbinding en deelfietsen

Vandaag in de abonneekrant

Betere bereikbaarheid
Eemshaven vanuit stad
Raad Hogeland:
ambities groene
stroom te gortig

e 45,

00

per
half jaar

UITHUIZEN - De regio Groningen levert een bijzonder grote bijdrage aan de
landelijke opgave voor het opwekken
van duurzame energie. Een aanzienlijk
deel van het zogenaamde Groninger bod neemt Het Hogeland voor
zijn rekening. Meer ambities rond het opwekken van groene stroom
zijn dan ook niet nodig, vindt de gemeenteraad. ,,Wij hoeven niet
het braafste jongetje van de klas te zijn”, merkte GemeenteBelanger
Kick Mulder tijdens de vorige week gehouden raadsvergadering ...

EEMSHAVEN - Wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente
Het Hogeland heeft vorige
week dinsdag de aftrap verricht van een nieuw bereikbaarheidsconcept bij de bushalte Emmahaven aan de Kwelderweg in de Eemshaven. De
busverbinding in combinatie

met deelfietsen betekent een
verbetering van de bereikbaarheid van de Eemshaven.
De bedrijven zijn daar nu nog beter bereikbaar met het openbaar
vervoer. Met een overstap in Appingedam reist men vanaf Groningen met Lijn 6 en Lijn 41 elk uur
naar de Eemshaven. In de ochtend-

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Hoogste punt bereikt van
nieuwbouwproject ’t Zandt
‘T ZANDT - Woongroep Marenland realiseert tien nieuwe huurwoningen aan de Hoofdstraat en
Hink Oostingstraat in ’t Zandt.
Het bereiken van het hoogste
punt van het project is donderdag samen met de bewoners gevierd. De bouw van de tien levensloopbestendige woningen is
in juni gestart. De toekomstige
bewoners kwamen donderdag
een kijkje nemen. Ze werden ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

De Heracliden wint van
FC LEO en bekert door
De voetballers van De Heracliden uit Uithuizermeeden hebben zich zaterdagmiddag geplaatst voor de knock-out-fase
van het bekertoernooi om de districtsbeker. De thuiswedstrijd
tegen FC LEO uit Leens werd na
een 0-1 ruststand met 5-1 gewonnen. In de eerste helft bakten de
Meijsters er helemaal niets van,
maar de ploeg van trainer Jaap Danhof stelde na de pauze orde ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Loppersum uitgeschakeld
en twee keer rood
Loppersum is zaterdag uitgeschakeld voor een vervolg in het bekertoernooi. In zijn derde bekerduel werd het in het uitduel tegen Holwierde namelijk 2-2, waardoor de thuisploeg door gaat naar de volgende ronde. Voor Loppersum was het zaterdag duidelijk. De Lopsters moesten de derby tegen Holwierde winnen, wilde men de volgende bekerronde bereiken. In Holwierde werd direct duidelijk ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Corenos bekert door ten
koste van Middelstum
Na 90 spannende minuten is Corenos er middels een 4-3 zege tegen
Middelstum in geslaagd zich te
kwalificeren voor de volgende
bekerronde. De stand was na
een kwartier spelen al 2-0 in het
voordeel van de ploeg van Marco Pesiwarissa, maar de bezoekers knokten zich knap terug en
gingen met een 2-3 voorsprong
richting de catacomben. Na de
hervatting was het echter ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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Links op de voorgrond: Wilko Mol (OV Bureau Groningen Drenthe), gehurkt Marinus Tabak (RWE), daarachter vanaf links: Frans
Alting (SBE), Cas König (Groningen Seaports), Eduard Mulder
(Groningen Seaports), Carin Allersma (Parkdiensten Eemsdelta),
Eltjo Dijkhuis (wethouder gemeente Het Hogeland), Hans Vooges
(OV Bureau Groningen Drenthe) en op de voorgrond met de duim
omhoog reiziger Eric-Jan Vaes (RWE).



en middagspits rijdt Lijn 160 tevens drie keer rechtstreeks vanuit
Groningen.
Om op de gewenste plek in het uitgestrekte gebied te komen, staan
er deelfietsen klaar die met een
app geleend kunnen worden. Dit
gebruik is gratis wanneer de fiets
binnen twaalf uur weer op dezelfde plek wordt teruggezet. Zo wordt
de reiziger maximaal gefaciliteerd
en is het openbaar vervoer een
goed alternatief voor werknemers
en bezoekers en worden de bedrijven een stuk aantrekkelijker als
stagelocatie voor studenten.
Er zijn drie haltes aan de Kwelderweg: Emmahaven in het westen,
Energiecentrale in het midden en
Datacentrale in het oosten bij
Google. De deelfietsen, die geleverd worden door Go About, staan
bij de twee eerstgenoemde haltes
en bij het (trein)station Eemshaven. Afhankelijk van de behoefte
kunnen het aantal fietsen en de locaties worden aangepast.
Dit initiatief, waarbij de haltes zijn
voorzien van fietsstallingen, het
beschikbaar stellen en beheer van
de fietsen en het uitbreiden van de
busdiensten, is mogelijk gemaakt
door de samenwerking van Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Parkdiensten
Eemsdelta, gemeente Het Hogeland en het OV-bureau Groningen
Drenthe.

Het enige Zoutkamper raadslid,
Rudmer Veenwijk van het CDA,
liet tijdens de raadsvergadering
weten blij te zijn met de woningbouwplannen voor Zoutkamp. ,,Dit
is een mooi particulier initiatief”,
stelde de christen-democraat. Het
plan komt namelijk, zoals gemeld,
uit de koker van Zoutkamper Onno Nienhuis van Hendrikson Holding. Veenwijk juicht het toe dat
de gemeente meewerkt aan de
plannen. ,,Deze plannen zijn ook
goed voor de doorstroming op de
woningmarkt”, stelde de CDA-er.
,,Eindelijk na zoveel jaren ligt er
een goed plan voor de bouw van
nieuwe woningen in Zoutkamp”,
stelde GroenLinks-er Paul Steenman. Volgens hem is er in Zoutkamp ook behoefte aan nieuwe
woningen. ,,Hartstikke mooi dus

Herstelwerk Zeldenrust
WESTERWIJTWERD - Het
Groninger Landschap start deze week met de versterkingswerkzaamheden van molen Zeldenrust in Westerwijtwerd. De
molen krijgt onder andere een
nieuwe fundering zodat het
rijksmonument weer stevig
staat.
De molen liep forse schade op na
de aardbeving van Huizinge in
2012 veroorzaakt door de gaswinning. Zeldenrust, gebouwd in 1845,
kwam in 2007 in bezit van Het Groninger Landschap. Na de beving in
2012 zakte de molen door zijn fundament en vormde een veiligheidsrisico voor de naastgelegen molenaarswoning. De bewoners vertrokken en de woning, eveneens
een rijksmonument, werd opgekocht door de NAM.

Na jaren van overleg over het herstel van de aardbevingsschade aan
de molen kwamen Het Groninger
Landschap en de NAM eind 2019
uiteindelijk tot een definitief besluit. Het Groninger Landschap
werd eigenaar van de woning en
de NAM betaalde een vergoeding
voor schadeherstel en versterking
van de molen. Met zowel molen als
molenaarswoning in bezit lag de
weg vrij om te starten met de
werkzaamheden.
Het bedrijf Bresser voert de versterking van de molen uit. Na de
versterkingsoperatie zal het groot
onderhoud ter hand worden genomen. Het streven is de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 af
te ronden. De molen wordt na renovatie weer opengesteld voor publiek. De molenaarswoning zal
worden ingericht als vakantiewoning.

Blokker Uithuizen
gaat deuren sluiten
UITHUIZEN - Het winkelbestand in Uithuizen krijgt opnieuw een gevoelige klap. In
november sluit namelijk de vestiging van Blokker aan de
Hoofdstraat-Oost de deuren.
Het gaat al jaren slecht met het
Blokker-concern. Dat heeft her en
der in het land al tot sluiting van filialen geleid en nu is de vrij recent
nog geheel gemoderniseerde winkel in Uithuizen aan de beurt.
Eind november is het einde oefening voor Blokker in Uithuizen. Op

Gemeenteraad blij met
woningbouw Zoutkamp
ZOUTKAMP - Aan de S.H.
Wolderinghstraat in Zoutkamp
worden acht levensloopbestendige woningen gebouwd. De gemeenteraad van Het Hogeland
is er blij mee.

Molen Zeldenrust en molenaarshuisje Westerwijtwerd. Foto:
Wieringa molenbouwadvies.

1 december moet de winkel helemaal leeg zijn. De eigenaar heeft
het pand te koop gezet.
Sluiting van de winkel in Uithuizen betekent dat twee vaste medewerkers en vijf parttimers op zoek
zullen moeten naar ander werk.
Voor het Noord-Groninger dorp
zorgt de sluiting van de Blokker
voor het zoveelste leegstaande
winkelpand in het centrum. Alleen
Winsum heeft in de regio over
ruim twee maanden nog een vestiging van Blokker.

dat dit doorgaat.” ,,Dit biedt perspectief voor een aangename leefomgeving. Zoutkamp is verlost van
een gat”, toonde ook de PvdA zich
bij monde van Jaap Heres voorstander van de woningbouwplannen. Wethouder Harmannus Blok
was vanzelfsprekend blij met de
steun voor de woningbouwplannen. ,,Het is een mooie ontwikkeling voor Zoutkamp en voor Het
Hogeland.” Volgens Blok is er op
dit gebied meer mogelijk dan in
het verleden het geval was. ,,En
daar ben ik blij om.”
Opvallend genoeg werd het voorstel niet unaniem aangenomen. De
SP stemde tegen. Joop Bergman
vindt het namelijk maar niets dat
de gemeente 65.000 euro moet uittrekken voor plankosten en de inrichting van de openbare ruimte.
Hij vroeg zich onder andere af of
er geen sprake is van ongeoorloofde overheidsteun. ,,Dit is een gebruikelijke manier en heeft niets
met overheidssteun te maken. Het
aanleggen van een stoep of iets
dergelijks hoort bij ons”, pareerde
Blok de kritiek.

‘Jantje’ actief
in Garsthuizen
GARSTHUIZEN - ‘Jantje zag
eens pruimen hangen, o als eieren zo groot’. In het bekende
kinderversje weet Jantje zich
uiteindelijk te bedwingen, maar
de Jantje die in Garsthuizen actief is geweest slaagde daar niet
in. Dat vertelt Janny Westerdijk. Zij zag tot haar grote verbazing dat de goed gevulde pruimenboom in de tuin van haar
zoon helemaal is kaalgeplukt.
,,En dat is niet door vogels gedaan”, stelt ze. ,,Of er een pruimendief actief is in Garsthuizen? Ik weet het niet. Ik ben wel
benieuwd of meer mensen dit
hebben meegemaakt.”

Rotondes vorderen gestaag
Verkeershinder
in Roodeschool
ROODESCHOOL - Verkeer op de
Hooilandseweg in Roodeschool en
Oosteinde kan dinsdag hinder ondervinden van asfalteringswerkzaamheden. Er zijn verkeersregelaars aanwezig, die er voor zorgen
dat het verkeer in goede banen
wordt geleid.

WEHE-DEN HOORN/LEENS - De aanleg van de
rotondes in de N361 bij Wehe-den Hoorn (foto:
Ronnie Afman) en Leens is in volle gang. Op beide kruispunten zijn in het verleden ernstige verkeersongevallen gebeurd. De aanleg van de rotondes moet hier een eind aan brengen. Voor het

Moeze voor
alle basisscholen
in bevingsgebied
NOORD-GRONINGEN - Alle basisscholen in het Noord-Groninger
aardbevingsgebied krijgen een
aantal exemplaren van het prentenboek Moeze en de aardbeving.
Het boek is bedoeld voor kinderen
in de leeftijd van vier tot acht jaar
en gemaakt door Maartje Bröerken (illustrator) en Trees Nolden
(auteur).
Het verhaal gaat over de muis
Moeze, die samen met haar vrienden Tammo het konijn en Liefke
het lieveheersbeestje een spannend avontuur beleeft. De huisjes
van Moeze en Liefke beginnen op
een avond te schudden.

verkeer levert dat nog enkele weken overlast op.
Zo was de N361 tussen Mensingeweer en Leens
ook afgelopen weekend afgesloten voor alle verkeer. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de
rotondes vrijdag 25 september in gebruik genomen worden.
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Verwarring rond
zonnepark bij Bedum

Rob van Wingerden start
als directie-adviseur NCG
NOORD-GRONINGEN - Rob
van Wingerden is gestart als directie-adviseur bij de Nationaal
Coördinator Groningen (NCG).
Met zijn jarenlange kennis en
expertise van bouwprocessen
zal hij ondersteunen om het
versterken van gebouwen in
Groningen te versnellen.
De NCG heeft tot op heden bijna
10.000 woningen onderzocht en beoordeeld. Deze woningen moeten
snel worden versterkt. Daarom
heeft men extra expertise aangetrokken op het gebied van de uitvoering van versterkingswerkzaamheden. Van Wingerden was
tot voor kort directeur van Koninklijke BAM Groep en is op dit mo-

ment onder andere lid van het algemeen bestuur van Bouwend Nederland en de Taskforce Bouwagenda.
Peter Spijkerman, directeur van
de NCG, is blij met de komst van
Van Wingerden: ,,Om de versterking te versnellen, willen we de
beste expertise aan ons verbinden.
Met Rob van Wingerden halen we
een zwaargewicht op het gebied
van bouw en uitvoering in huis.’’
Van Wingerden heeft veel zin in
de nieuwe uitdaging. ,,De versterking is een belangrijke maatschappelijke opgave om Groningers in
veiligheid en gemoedsrust te laten
wonen. Ik draag er graag mijn
steentje aan bij om de versterking
van woningen goed en soepel te laten verlopen.’’

Solo-optreden Anne-Lie Persson

WESTERDIJKSHORN - Rond de
realisatie van een zonneparkje bij
Bedum, in Westerdijkshorn, is tijdens de vorige week gehouden
raadsvergadering van Het Hogeland verwarring ontstaan. ,,Ik
schrik hiervan”, reageerde GemeenteBelanger Gerke Kersaan.
Wat is het geval? Gedeputeerde
Staten van de provincie Groningen
heeft vorige maand groen licht gegeven voor de bouw van een zonnepark bij landgoed De Vrie Heerlykheyd in Westerdijkshorn. Dat
deed de provincie nadat burgemeester en wethouders van Het
Hogeland daar om hadden gevraagd. Tijdens de vorige week gehouden vergadering wist wethouder Kristel Rutgers echter van
niets. Dat is vreemd, want eind juni stuurden burgemeester en wethouders van Het Hogeland een
brief naar de provincie waarin
wordt verzocht om een deel van
het landgoed De Vrie Heerlykheyd
aan te wijzen voor het plaatsen

STEDUM - De in Stedum woonachtige en uit Zweden afkomstige zangeres Anne-Lie Persoon zal zondag een optreden geven in cultuurhuis De Klinker in Winschoten (aanvang 13.30 uur). ,,Het is mijn
eerste lange solo-optreden als singer/songwriter. Ik heb er heel veel zin in, als is het ook een beetje spannend”, zegt de ervaren zangeres, die de afgelopen jaren met talloze bandjes in uiteenlopende genres optrad. Haar optreden in Winschoten is onderdeel van het Tellerlikker Festival, de traditionele opening
van het theaterseizoen in de gemeente Oldambt. Tijdens dat festival vinden er allerlei gratis voorstellingen en activiteiten in De Klinker plaats. Ook het optreden van Persson is gratis toegankelijjk. In
verband met de coronamaatregelen is het wel nodig dat belangstellenden zich aanmelden. Dat kan
via www.indeklinker.nl.

Het Hogeland
verlegt komgrens

Waterschappen niet
ter discussie; zetels wel
Rob van Wingerden.

Openstelling Repair Café Winsum
WINSUM - De volgende openstelling van het Repair Café in Winsum
is op zaterdag 26 september. In verband met het coronavirus vindt het
café niet plaats bij zorginstelling Cosis, maar in De Poort aan de Borgweg in Winsum. Mensen kunnen er van 10.00 tot 12.30 uur hun te repareren spullen aanbieden. De toegang is gratis. Het team van vrijwilligers weet doorgaans veel van de aangeboden huishoudelijke apparaten, tuin- en keukengereedschap, geluidspparatuur en ook kleding te
herstellen. Zo ongeveer 75 procent van de `zaken wordt naar tevredenheid gerepareerd. Het Repair Café scoort bij de bezoekers een dikke
negen voor het werk dat men doet.

NOORD-GRONINGEN - Tijdens een onlangs gehouden informatieve bestuursvergadering van waterschap Noorderzijlvest is dijkgraaf Bert Middel dieper ingegaan op de positie van de geborgde zetels binnen de waterschapsbesturen. Deze positie staat de laatste jaren steeds meer onder
de druk. De waterschapsbesturen gaan zelf niet over hun
samenstelling: dat doet de wetgever.
Bij waterschappen gaat het om
functionele en niet om algemene
democratieën. Het gaat er alleen
om waterbeheer. Het betreft de
oudste democratieën in ons land.
As in de 12e eeuw functioneerde
er in Utrecht een waterschap.
Daarna werden het er steeds meer
en vanaf de 15e eeuw werd niet alleen belastingheffing ingesteld,

Coronamaatregelen ook bij
verkiezingen voor Eemsdelta
LOPPERSUM - Bij de aankomende verkiezingen voor de
nieuwe gemeente Eemsdelta
zullen de coronamaatregelen
die nu ook al van toepassing
zijn leidend zijn. Dat betekent

dat de bekende maatregelen,
zoals het houden van 1,5 meter
afstand en de hygiënemaatregelen, ook in stemlokalen in de
huidige gemeenten Loppersum,
Delfzijl en Appingedam gelden.
Zo kunnen kiezers straks veilig
hun stem uitbrengen. De afgelopen weken is in kaart gebracht hoe
de verkiezingen kunnen worden
georganiseerd.Een en ander geldt
niet alleen in Noord-Groningen,
maar straks ook voor de rest van
Nederland bij de verkiezingen
voor de Tweede Kamer.
Minister Ollongren: ,,Corona is bij
de komende verkiezingen vrijwel

KNRM en berger
samen in actie
NOORD-GRONINGEN - De bemanning van reddingboot Jan en Titia Visser en de collega’s van de KNRM op Schiermonnikoog werden donderdagavond gealarmeerd voor een vaartuig dat in het
Huibertgat boven Rottumerplaat water maakte en zinkende was.
Ook een bergingsvaartuig van Bos Marine Services uit Lauwersoog
was onderweg en op verzoek van de Nederlandse Kustwacht vloog
een SAR-helikopter naar het offshore-vaartuig dat in nood verkeerde. Met elkaar zorgden ze ervoor dat de situatie gestabiliseerd werd
en de opvarenden in veiligheid konden worden gebracht. Het bootje kon vervolgens door de BMS Vrijheid op sleep genomen worden
naar de haven van Lauwersoog waar het direct gelicht werd. Alle
partijen kijken terug op een geslaagde samenwerking.

zeker nog onder ons. Maar door
maatregelen te treffen kunnen deze verkiezingen zo worden georganiseerd dat het voor kiezers veilig
is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk
te doen in de stemlokalen.’’
Op basis van de huidige situatie
adviseert het RIVM dat de basisregels die nu in Nederland voor iedereen gelden ook leidend moeten
zijn tijdens de komende verkiezingen. Dat betekent dat het stemlokaal zo ingericht moet worden dat
kiezers en stembureauleden 1,5
meter afstand kunnen houden.
Daarnaast adviseert het RIVM beschermingsmiddelen, zoals ‘kuchschermen’ voor stembureauleden
en middelen om stemhokjes, potloden etcetera gedurende de dag te
reinigen. Ook komt er een apart
stembureaulid in elk stemlokaal
die kijkt of het niet te druk wordt
en die, als dat nodig is, vraagt om
de regels op te volgen.
Vanwege de coronamaatregelen
zullen niet alle gebruikelijke stemlokalen gebruikt kunnen worden
zijn. Gemeenten zullen daarom de
komende tijd op zoek gaan naar
voldoende stemlocaties. Om de
verkiezingen goed en veilig te kunnen organiseren, krijgen gemeenten een financiële compensatie
van 30 miljoen euro. Om gemeenten te ondersteunen bij het vinden
van stembureauleden en tellers
komt er binnenkort een landelijke
wervingscampagne.
Voor enkele maatregelen is een
wettelijke basis nodig. Daarom bereidt minister Ollongren een tijdelijke spoedwet voor. Het streven is
dat die in werking treedt voor de
herindelingsverkiezingen. In de
spoedwet worden straks onder
meer de regels voor het instellen
van mobiele en bijzondere stembureaus aangepast, om meer maatwerk voor gemeenten mogelijk te
maken. Ook kan een kiezer straks
maximaal 3 volmachtsstemmen (is
nu maximaal 2) uitbrengen. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt
om een schriftelijke volmacht digitaal aan te vragen en verstrekken.
Dit is van belang voor kiezers die
vanwege het coronavirus in quarantaine zitten.
De herindelingsverkiezingen in
het kader van de samenvoeging
van de gemeenten Appingedam,
Delfzijl en Loppersum zijn zoals
bekend op 18 november. Begin volgend jaar, 17 maart, vindt de verkiezing plaats van leden van de
Tweede Kamer.

maar verschenen ook de eerste
dijkgraven, die in Groningen ook
wel ’opperste scheppers’ werden
genoemd.
In 1950 telde ons land maar liefst
2.500 waterschappen. Nu zijn het
er 21.Tot 1992 bestonden de besturen uitsluitend uit de zogenaamde
geborgden. Tot 1950 waren dat alleen boeren (ongebouwd), daarna
traden ook gebouwden (bedrijven,
benoemd door de Kamers van
Koophandel) toe. Maar in 1992
veranderde er veel. De Waterschapswet 1992 werd van kracht
en de besturen van de waterschappen werden uitgebreid met de
komst van ingezetenen, inwoners
van de beheergebieden, die ook
konden wonen, werken en recreëren in dat beheergebied, dank zij
de inspanningen van de waterschappen. De eerste bestuursleden
daarvan werden gekozen door de
gemeenteraden, een systeem dat
snel werd verlaten: de ingezetenen
kregen hun posities daarna via
stembusverkiezingen. In 2008
werd daarop het zogenaamde lijstenstelsel ingesteld met (politieke)
partijen. De animo onder de bevolking om te gaan stemmen was laag
(12 procent). Dat veranderde in
2015 toen de waterschapsverkiezingen samen vielen met de verkiezingen voor Provinciale Staten.
De opkomst lag toen rond de 50
procent. In de Waterschapswet
van 1992 stond dat het bij waterschappen ging om een belangendemocratie met een beperkte taakstelling, namelijk de waterstaatkundige verzorging van een beheergebied. Die waterschappen
hadden een eigen belastingheffing. Vanaf dat moment kwam
er een stevige professionalisering
op, samen met een flinke politisering en er kwam een discussie op
gang over het voortbestaan van de
geborgde zetels, al dan niet met
het bestaansrecht van de autonome waterschappen. Bij de waterschappen kwam er ook een belangrijke taak bij: het zuiveringsbeheer. Waterschappen hadden vanaf dat moment niet alleen de waterveiligheid, maar ook de waterkwaliteit als core business.
Het was duidelijk dat agrariërs afhankelijk zijn van het waterbeheer. Daarom hadden zij een gelimiteerd aantal bestuursleden. Dat
gold, hoewel veel minder, ook voor
bedrijven en de natuur.

Het kabinet Rutte II (VVD/PvdA
2013) wilde dat er in ons land 100
gemeenten zouden komen, dat de
waterschappen zouden worden opgeheven en dat die dan samen met
provincies zouden opgaan in 5, later 7, zogenaamde landsdelen.
Daarop verscheen in 2015 een OESO-rapport waarin klip en klaar
stond dat het vooral aan de waterschappen te danken was dat Nederland het beste waterbeheer
heeft ter wereld en dat dat waterbeheer
een
voorbeeldfunctie
heeft. Door dat waterbeheer kan
ons land, dat in gevaarlijkste delta
van de wereld ligt, ook bestaan.
Daarop werden er Adviescommissies in gesteld. In 2015 verklaarde
de Commissie van der Vlist dat de
geborgde zetels behouden zouden
moeten blijven, in 2020 verklaarde
de Commissie Boelhouwer daarop
dat de het bestaansrecht van de
waterschappen niet meer ter discussie staat, dat het klimaat centraal staat en dat de geborgde ze-

van een tijdelijk zonnepark, voor
een periode van maximaal dertig
jaar. De fractie van GemeenteBelangen vroeg tijdens de vorige
week gehouden raadsvergadering
om uitleg. De lokale wilden onder
andere weten of de plannen passen binnen de kaders. ,,Heel concreet ken ik dit plan niet”, reageerde Rutgers. Dat leidde tot
grote verbazing van GB. Het college heeft de de provincie immers
gevraagd mee te werken aan de
plannen, plannen die de wethouder kennelijk niet kent. ,,Ik ben de
kluts kwijt”, reageerde Kersaan
namens GB dan ook. De Winsumer
bleef in verwarring achter.
Na de vergadering kwam wethouder Eltjo Dijkhuis met tekst en uitleg: ,,Eigenlijk is het heel simpel,
Kristel en ik bespreken gezamenlijk dit soort aanvragen. Ze moest
een keertje missen toen dit geval
besproken is. Dit is trouwens een
heel klein zonnepark dat eenvoudig in de regels past. En wij bespreken de volgende keer de notulen van een gezamenlijk overleg
wat uitgebreider.”

tels moeten worden afgeschaft.
De huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen (VVD) heeft het advies
van deze commissie, waarschijnlijk met het oog op de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021,
voor zich uit geschoven en het advies is zonder kabinetsstandpunt
(een staatsrechtelijk novum) naar
het parlement gegaan.
Groen Links heeft inmiddels een
wetsvoorstel ingediend met als
strekking dat de geborgde zetels
moeten worden afgeschaft. Hoe
gaat het verder? Voor sommige
partijen lijken de geborgde zetels
’wisselgeld’ te zijn. De vraag die
rest is; gaat het om de inhoud of
betreft het uiteindelijk toch een
proeve van de invulling van staatsrecht.
Van de Unie van Waterschappen
wordt een helder standpunt gevraagd en dat in de wetenschap
dat dat er niet zal zijn. Het laatste
woord ligt bij de wetgever.

WINSUM - Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, wordt de komgrens
aan de Onderdendamsterweg
bij de woonwijk De Brake in
Winsum verlegd. Het college
heeft besloten de gemeenteraad
te vragen in te stemmen met de
adviesnota Herinrichting Noordelijke Dorpsrand Winsum. En
daarbij ook een aanpassing te
doen in de begrenzing van de
bebouwde kom, zodat er een extra deel van de Onderdendamsterweg binnen de komgrens
valt. Wethouder Eltjo Dijkhuis:
,,Op verzoek van de raad is er
gekeken of we voor ontlasting
van De Brake iets kunnen doen
aan de inrichting van de Onderdendamsterweg. Dat heeft een
adviesnota opgeleverd met mogelijke maatregelen.” Er is onderzoek gedaan naar aanleiding
van zorgen in de wijk De Brake
over de mogelijke toename van
de verkeersintensiteit, vermindering van de verkeersveiligheid en toename van geluidsoverlast op de Onderdendamsterweg na realisatie van de
Kortsluiting (de rondweg vanaf
Ranum om het dorp). Een werkgroep, bestaande uit diverse belanghebbenden uit de omgeving
en een verkeerskundig adviesbureau, heeft daarom een advies opgesteld met maatregelen
om de verkeersveiligheid te vergroten en de geluidsoverlast te
beperken. Voorstel is nu om deze maatregelen verder uit te
werken en te kijken naar externe financieringsmogelijkheden.

Leerkrachten krijgen training
IVN in Garnwerd aan Zee
GARNWERD - Veertig leerkrachten hebben vorige week
in restaurant Garnwerd aan
Zee een training gekregen over
het nieuwe lespakket van IVN:
En toen... in de natuur!
,,Lang geleden leefden er in Nederland dieren die nu niet meer
bestaan. Ik ben één van die dieren.
Mijn naam is Ollie. Ik ben een wolharige mammoet. Ik zal jullie wat
gaan vertellen over hoe ik lang geleden leefde.” Zo begint het lespakket dat het IVN in samenwerking met studenten van Van Hall
Larenstein heeft ontwikkeld. Het
pakket sluit aan bij het thema van
de Kinderboekenweek dit jaar: En
Toen? Leerkrachten van de IVN
Onderwijsnetwerken in Groningen
werden vorige week getraind om
met dit lespakket aan de slag te

gaan.
Het pakket bevat twee opdrachten, waarbij zelf ontdekken en beleven centraal staan. Een van de
opdrachten is bijvoorbeeld mammoetfood, waarbij leerlingen ontdekken wat een mammoet at en
hoeveel van dit voedsel aanwezig
moest zijn. Ook is er ijstijdkunst,
waarbij leerlingen grottekeningen
gaan maken. Leerkrachten kunnen deze opdrachten zelf tijdens
de natuurlessen met leerlingen uitvoeren en zo aandacht besteden
aan het thema van de Kinderboekenweek. Ook kan met de opdrachten makkelijk een link gelegd worden met thema’s van nu,
zoals eten uit de natuur en kunst
en natuur.
De leerkrachten werden in Garnwerd meteen al uitgedaagd om na
te denken over de wereld om hen

heen door te kijken naar een steen
en te bedenken wat deze allemaal
al meegemaakt zou kunnen hebben. Een van de kerntitels van de
Kinderboekenweek is namelijk De
steen en de tijd, geschreven door
Rian Visser, waarin lezers meegenomen worden op een reis van
150.000 jaar geleden tot nu. Tijdens de training nam de illustratrice van dit boek, de Groningse Tineke Meirink, de leerkrachten ook
mee op deze reis. Kunst & Cultuur
gaf met een workshop kunstbeschouwing nog een mooie aanvulling hierop door in te gaan op wat
men kan doen met illustraties in
de kerntitels. Wildplukker Sanne
Scheltena verraste de leerkrachten met een workshop over eetbare planten en legde daarmee de relatie tussen hoe men vroeger omging met de natuur en nu.

Meditatie onder
de rode beuk
PIETERBUREN - De rode beuk in
botanische tuin Domies Toen in
Pieterburen is, zoals gemeld, in de
race om de Mooiste boom van Nederland te worden. Daardoor kijken mensen nu met heel andere
ogen naar de beuk. Ze zijn verwonderd over de kracht die de boom
uitstraalt en over de verhalen die
hij vertelt. Mensen die willen ervaren hoe het is om onder deze reus
te staan en te ademen als een
boom, kunnen zaterdag in Domies
Toen terecht. De meditatie-sessie
wordt geleid door Hanna van der
Linden uit Kleine Huisjes. Zij is
bewegingsdocent.

Leerkrachten van de IVN Onderwijsnetwerken in Groningen bijeen in Garnwerd aan Zee.
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Noord-Groninger boeren
doen mee aan experiment
NOORD-GRONINGEN - De
boeren Anselm Claassen uit
Vierhuizen en Ad van Velde uit
Kantens doen mee aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).
Dit project helpt in totaal 26 boeren en tuinders. Zij worden ondersteund door experts van de Wageningen University & Research, die
deelnemers helpen om op hun bedrijf concreet aan de slag te gaan
met specifieke toepassingen van

precisielandbouw. Zo kunnen ze
werken aan het verhogen van de
opbrengst, het verlagen van de
kosten, het verminderen van milieubelasting en het verbeteren
van de voedselkwaliteit.
Bij precisielandbouw gaat het
vooral om het maken van keuzes
voor het bedrijf, die men baseert
op data in plaats van gevoel. Met
satellietbeelden kan men bijvoorbeeld zien op welke plekken het
gewas het best groeit en waar precies bemesting nodig is. Zo zijn er
heel veel precisietechnieken. Als

men voldoende data heeft en die
juist kan interpreteren, realiseert
men een hogere productie op het
land en kan men bijvoorbeeld besparen op meststoffen, water en
gewasbeschermingsmiddelen.
Het Nationaal Programma Groningen heeft een bijdrage verstrekt
aan de NPPL. Het idee is dat de
Noord-Groninger boeren die meedoen aan de landelijke proeftuin
in de toekomst hun kennis gaan
overdragen aan boeren om zich
heen.

Rutgers en Engels openen
Oktober Kindermaand
Bij precisielandbouw worden onder meer drones ingezet.
LEENS/STEDUM - De actie
Oktober Kindermaand in de gemeente Loppersum wordt
woensdag 7 oktober door burgemeester Hans Engels geopend op basisschool De Klaver
in Stedum. Donderdag 24 september opent wethouder Kristel Rutgers de actie in Het Hogeland en wel op basisschool
Leenstertil in Leens.
In dit bijzondere jaar waarbij veel
culturele instellingen beperkt
open zijn, organiseert Erfgoedpartners toch Oktober Kindermaand in
Groningen. Hoewel minder instellingen kinderen kunnen ontvangen, vindt Erfgoedpartners het belangrijk dat zij ook nu de wereld
van kunst en erfgoed ontdekken.
Groninger burgemeesters, alleen
in Het Hogeland wordt de opening

door een wethouder gedaan, willen
ook dit jaar meewerken om cultuur onder de aandacht van kinderen en hun ouders te brengen door
op een school in hun gemeente
voor te lezen. Daarmee geven zij
de officiële aftrap van Oktober
Kindermaand.
Het verhaal dat Rutgers en Engels
in Leens en Stedum gaan voorlezen, komt uit het door Paulien Andriessen geschreven boek Een
baantje op de borg. Het is door de
schrijfster speciaal voor dit doel ingekort.

Stickerkaarten
Ook dit jaar worden er onder alle
basisscholen in de provincie speciale stickerkaarten uitgedeeld.
Door deel te nemen aan activiteiten kunnen kinderen stickers verdienen en bij de derde sticker krijgen ze een prijsje.

Oktober Kindermaand is de
maand waarin er heel veel creatieve en spannende activiteiten zijn
voor kinderen tussen de 4 en 12
jaar. Op een laagdrempelige manier maken zij kennis met culturele instellingen in de provincie. Op
alle zaterdagen en zondagen in oktober worden er verschillende speciale activiteiten aangeboden. Aan
Oktober Kindermaand doet een
keur aan instellingen mee. Het
programma is binnenkort te raadplegen via www.kindermaand.nl.

Voedselbanken
De voedselbanken in Groningen
zijn ook weer betrokken bij Oktober Kindermaand. Een speciale
kaart geeft één volwassene recht
op gratis entree voor een Oktober
Kindermaand-activiteit. Kinderen
tot en met twaalf jaar hebben die
maand bij veel instellingen ook
gratis toegang.

Onderzoek naar zanderosie
onder zeedijk Lauwersoog
LAUWERSOOG - Wetterskip
Fryslân onderzoekt sinds donderdag of er sprake is van zanderosie onder de zeedijk van
Lauwersoog richting Friesland.
De proefopstelling waarmee het
onderzoek wordt gedaan, staat in
de voormalige Vijfhuisterdijk boven Hallum. De proef is onderdeel
van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het onderzoek loopt een week en
moet aantonen wat de sterkte van
het getijdenzand aan de Friese
Waddenzeekust is en of het zogenoemde ‘faalmechanisme piping’
kan ontstaan. Uit eerdere onderzoeken blijkt namelijk dat getijdenzand wel twee tot drie keer
minder gevoelig is voor het ontstaan van piping dan rivierzand.
Het onderzoek wordt uitgevoerd
op een natuurlijke afzetting. Dit
maakt de proef uniek ten opzichte

’Uitbreiding kippenbedrijf Zuidwolde is onwenselijk’
ZUIDWOLDE - De uitbreiding
van een kippenbedrijf in Zuidwolde is, althans in de ogen van
de Partij voor de Dieren, onwenselijk. De Groninger Statenfractie van de dierenpartij
heeft het college van Gedeputeerde Staten om tekst en uitleg gevraagd.

,,Inwoners van Zuidwolde krijgen
binnenkort 23.000 extra kippen als
buren. Aan het Boterdiep verrijst
een nieuwe megastal in aanvulling
op twee al bestaande schuren. Ook
komen er nog 50 schapen en 110
koeien op het bedrijf. Omwonenden vrezen voor nog meer stank-,
stof- en verkeersoverlast”, zegt de
Partij voor de Dieren.

Statenlid Ankie Voerman vindt het
onbegrijpelijk dat de provincie
meewerkt aan de uitbreiding. ,,Er
wordt ruimte geboden aan bedrijven die volgens het allerlaagste
keurmerk werken. De dieren hebben nog steeds een zeer dieronwaardig leven, maar dit bedrijf
kan nu weer jaren vooruit. Het college kan beter werk maken van be-

drijfsbeëindigingen teneinde een
eind te maken aan het dierenleed
in de intensieve veehouderij. En
aansturen op het uitsluitend vergunnen van omvorming tot biologische bedrijven waar de hoogste eisen aan dierenwelzijn gelden.”
Omwonenden maken zich volgens
de fractie zorgen om overlast. ,,De
huidige regelgeving beschermt in-

woners van Groningen onvoldoende. Het vergunnen van uitbreidingen van overlastgevende bedrijven, zowel in de veehouderij als industrie, ontneemt duizenden mensen hun leefgenot. Wij vinden dat
de provinciale overheid de zorgplicht voor haar inwoners eindelijk
eens serieus moet gaan nemen”,
zegt Voerman.

van laboratoriumproeven. Het
faalmechanisme piping is het ontstaan van tunnels onder de dijk
door kwelwater tijdens hoogwater.
Dan stroomt er, door het verschil
in waterstand aan beide kanten
van de dijk, water met zanddeeltjes onder de dijk door. Hierdoor
ontstaan kleine tunnels waar water en zanddeeltjes telkens sneller
doorheen spoelen. Als dit niet op
tijd wordt gestopt, verzwakt de
dijk en kan hij doorbreken.
Het onderzoek moet leiden tot een
rekenmodel voor dijken op getijdenzand. De resultaten dragen vervolgens bij aan het beter beoordelen van het faalmechanisme piping
voor eenderde van de dijken,
waaronder de Waddenzeedijken.
Er kunnen zo realistischere faalkansen en dijkontwerpen berekend worden. De resultaten zijn direct van toepassing op het dijkversterkingsproject Koehool-Lauwersmeer, dat zich in de verkenningsfase bevindt. Op deze manier kunnen waterschappen de dijken voor
nu en in de toekomst versterken
en kosten besparen.

Waddenfonds
steekt geld in
Pietershoeve
ULRUM - Het Waddenfonds
steekt 50.000 euro in de ontwikkeling van de Pietershoeve, een
multifunctioneel centrum in Ulrum. Hier kunnen mensen terecht voor hun dagbesteding,
maar ook zullen er evenementen en activiteiten plaatsvinden
zoals een kerstmarkt en een beachvolleybaltoernooi. In het centrum zal ook de paardensport
onderdak gaan krijgen. Daarnaast zal de accommodatie beschikbaar zijn voor vele andere
verenigingen in de voormalige
Marneregio. Er wordt samengewerkt met horecagelegenheden
in Lauwersoog en het visserijmuseum in Zoutkamp. Vanuit
de Pietershoeve zullen in de toekomst ook diverse dag- en wandeltochten naar het wad worden
georganiseerd.
De totale kosten van het project
bedragen bijna 675.000 euro.
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Boek over ethiek van grens
tussen boerenland en natuur
NOORD-GRONINGEN - Hek De ethiek van de grens tussen
boerenland en natuurgebied is
de titel van een nieuw boek
van Martin Drenthen dat eind
deze maand verschijnt bij uitgeverij Noordboek.
Hoe kijken we aan tegen dieren
(houden) aan beide kanten van het
hek? De discussie over het gebruik
van het landschap is verhit. Filosoof Martin Drenthen ontrafelt de
argumenten van zowel boeren als
natuurbeschermers en zet ze in
een ethisch kader, zodat de discussie in ieder geval helder gevoerd
kan worden.
Het stormt in het Nederlandse
landschap. De maatschappij is verzeild geraakt in een verhitte discussie over de manier waarop het

landschap gebruikt moet worden
en hoe het landschap gedeeld
wordt met andere soorten.
De actuele discussie over de wijze
waarop in Nederland voedsel
wordt geproduceerd, wordt gevoed
door de stikstofdiscussie en bijvoorbeeld de komst van de wolf.
Het produceren van voedsel is een
gerechtvaardigd doel, maar waar
ligt dan de grens?
De verschillende posities in het debat over natuur versus veehouderij worden ondersteund vanuit verschillende morele opvattingen en
ethische theorieën. Wat is belangrijker? Het actief waarborgen van
het welzijn van de fauna of moet
men de natuur zoveel mogelijk
met rust laten? De Nederlandse boeren mengen zich fel in het
debat, met een eigen pakket aan
ethische overwegingen die deels

overlappen met, maar deels ook tegengesteld zijn aan die van de natuurbeschermers. Martin Drenthen ontrafelt van beide partijen de
argumenten en plaatst deze in een
ethisch kader, zodat de discussie
met alle voors en tegens in ieder
geval helder gevoerd kan worden.
Drenthen (1966) werkt als universitair hoofddocent filosofie aan het
Institute for Science in Society van
de faculteit natuurwetenschappen
van de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Als toonaangevend milieufilosoof is hij gespecialiseerd in
de relatie tussen mens en natuur.
In het Nederlands publiceerde hij
eerder Grenzen aan wildheid, over
de betekenis van het werk van
Nietzsche voor de milieu-ethiek, en
meer recent Natuur in mensenland.
Drenthen is natuurliefhebber en
fervent wandelaar.

Corenos strikt Terpstra
ROODESCHOOL - Voetbalvereniging Corenos uit Roodeschool heeft Gerrie Terpstra uit Groningen gecontracteerd
als trainer van het tweede elftal. Hij komt over van VVK.
,,We zijn erg blij met deze aanstelling. Terpstra is een trainer met veel eerste elftal-ervaring. Hij staat zeer goed bekend en heeft in het verleden al samengewerkt met onze
hoofdtrainer Marco Pesiwarissa. Zijn ervaring, visie en passie passen precies bij bij de ambities van onze vereniging’’,
aldus Corenos-voorzitter Bart Rogaar.

Adverteren
doet verkopen

Uithuizen
als één grote
Marktplaats
UITHUIZEN - ,,Er is zo weinig te beleven in deze tijd dat we dit hebben bedacht.” Als het aan Gezina Jager en
Heidy Baar ligt wordt Uithuizen op zaterdag 26 september, inclusief ‘t Lage
van de Weg, één grote Marktplaats.
,,Alles ligt tegenwoordig stil, er zijn geen
rommelmarkten meer en alle gezelligheid
die erbij hoort is ook weg. In Spijk hebben
ze daarom een rommelmarkt aan huis georganiseerd en dat vonden wij zo’n goed
idee dat we dat ook in Uithuizen willen
doen. En de belangstelling is erg groot”,
legt Gezina Jager uit.
Het is de bedoeling dat de deelnemers aan
huis een kraampje op de oprit zetten of
een kleedje met spullen die ze te koop willen aanbieden. ,,Je kunt dan met de auto of
op de fiets een rondje door het dorp maken. Je kunt het zien als een soort puzzelrit”, lacht ze. Via social media en Facebook
is het balletje al snel gaan rollen en inmiddels zijn er al meer dan 125 aanmeldingen.
,,Juist omdat dit iets is dat je gemakkelijk
coronaproof kunt organiseren, is iedereen
erg enthousiast. Ook de gemeente heeft er
positief op gereageerd. We hopen nu alleen nog dat het die dag droog is, want als
het allemaal regen is, gaat het niet door.”

Roemeense
trainer voor
DIO Bedum
De Roemeen Anghel Lorincz is de
nieuwe trainer van de volleybalheren
van DIO Bedum. Hij was eerder als
trainer actief bij Sudosa in Assen en
bij de dames van Flash/Veendam.
Lorncz is de opvolger van Edwin ten Kate.
Hij was jarenlang succesvol als trainer van
de Bedumers, maar vorig seizoen verliep
teleurstellend. DIO koerste af op degradatie uit de Topdivisie en bleef enkel dor de
uitbraak van het coronavirus behouden
voor het tweede niveau van Nederland.
Daardoor kon de competitie niet worden
uitgespeeld en vond er ook geen degradatie uit de Topdivisie plaats.
Ten Kate heeft Bedum overigens zeker
niet verlaten. In plaats van trainer/coach, is
hij komend seizoen als speler actief voor
de hoofdmacht van DIO Bedum.
Anghel Lorincz, de oud-speler van Rapid
Boekarest is in het dagelijks leven werkzaam als vertegenwoordiger bij een groothandel in beglazingsartikelen, treft in Bedum een landgenoot. DIO heeft namelijk
ook de Roemeen Catalin Chicu gestrikt.
Hij speelde in zijn vaderland voor Galati
en kwam in 2014 naar Nederland, waarna
hij bij Krathos in Hoogezand ging spelen.
Nu gaat de in Paterswolde woonachtige
Roemeen dus weer op niveau spelen.
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De Bazuin Winsum zoekt nieuwe leden
WINSUM - Muziekvereniging
De Bazuin Winsum viert dit
jaar haar 100-jarig jubileum.
Wat een jaar vol feestelijke activiteiten en concerten had moeten worden, werd een jaar van
corona-stilte. Gelukkig voor de
vereniging zijn inmiddels de repetities en de muzieklessen
weer begonnen en men hoopt
over niet al te lange tijd weer
iets van zich te laten horen. De
Bazuin zoekt nog nieuwe leden.

Een enthousiaste club van jong en
oud deelt dezelfde passie: samen
muziek maken. Onder leiding van
Henk Smit repeteert het groot orkest elke woensdagavond in De
Blauwe Schuit. Het orkest bestaat
uit ongeveer 35 leden, waarvan
sommige net hun B-diploma hebben behaald en anderen het conservatorium hebben gedaan of jarenlange ervaring hebben. Deze
veelzijdigheid brengt plezier, uitdaging en inspiratie.
Als men nog weinig of geen erva-

ring heeft met muziek, start men
met Algemene Muzikale Vorming
(AMV). Veel leden van het groot
orkest ontdekten hier als 8- of 9-jarige hoe leuk het is om niet alleen
muziek te luisteren, maar ook zelf
muziek te maken met kleine slagwerkinstrumenten en blokfluit. Na
een of twee jaar AMV maken de
kinderen de overstap naar instrumenten als trompet, saxofoon of
slagwerk. De muzieklessen worden
gegeven door zes goed opgeleide
en enthousiaste docenten.
Samen spelen is gezellig en leer-

zaam. Daarom kunnen de leerlingen al snel aanschuiven bij de samenspeelgroep die op woensdagavond repeteert in De Blauwe
Schuit. Dat gebeurt onder leiding
van Johan Reitsema. Wanneer het
eerste muziekexamen wordt gehaald, kan de overstap worden gemaakt naar het grotere opleidingsorkest Twister onder leiding van
Stefan de Groot. Twister is een orkest met een volledige bezetting
dat ook regelmatig concerten geeft.
Wie dan vervolgens het tweede
muziekexamen heeft behaald

schuift aan bij het groot orkest.
Naast de samenspeelgroep, opleidingsorkest Twister en het groot orkest is er ook nog dweilorkest De
Boogbloazers. Dit orkest is vorig
jaar opgericht en treedt graag op
bij feestelijke gelegenheden.
Mensen die muziek willen maken
met De Bazuin kunnen zich aanmelden. Ook kan men op woensdagavond eens langskomen in De
Blauwe Schuit.
AMV-lessen worden gegeven op
woensdagmiddag. De kosten bedragen 14 euro per maand. Instrumen-

tale lessen worden op meerdere dagen door de week gegeven. De kosten zijn 31 euro per maand. Een instrument kan meestal tegen een
kleine vergoeding worden gehuurd
van de vereniging.
Voor meer informatie kan men
contact opnemen met opleidingscoördinator Myrthe Poelstra. Zij is
bereikbaar via muziekles.bazuinwinsum@outlook.com. Daarnaast
kan men terecht op www.bazuinwinsum.nl. Zie ook de advertentie
elders in deze edit

Duik in de
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Week van de Opvoeding
in gemeente Het Hogeland

INGEZONDEN
Voor plaatsing in deze rubriek komen
uitsluitend brieven in aanmerking van
inzenders, wier naam en adres bij de
redactie bekend zijn.

NOORD-GRONINGEN - De landelijke Week van de Opvoeding
wordt van 5 tot en met 11 oktober gehouden. Ook in de gemeente Het Hogeland staan er
diverse activiteiten op het
menu.

De redactie behoudt zich het recht voor
inzendingen te weigeren of te bekorten.

Uitgebreide zienswijzen
tegen stal in Tinallinge
Nu de indieningstermijn is afgelopen, blijken er diverse en uitgebreide zienswijzen ingediend te
zijn tegen het voornemen van de
gemeente Het Hogeland om een
vestiging van een gigastal met
meer dan 900 koeien mogelijk te
maken bij Tinallinge. Naar aanleiding hiervan is veel onrust bij bewoners van Tinallinge, bij milieuorganisaties en bij veel andere
burgers in en buiten Groningen
ontstaan. In de zienswijzen wordt
een klemmend beroep op het college van de gemeente Het Hogeland
gedaan om geen vergunning te geven voor een intensieve veehouderij met meer dan 900 koeien in een
kwetsbaar wierdenlandschap onder de rook van Winsum, het mooiste dorp van Nederland.
Ook de vereniging Milieudefensie
heeft in samenwerking met de
Stichting Tinallinge PLUS een
zienswijze opgesteld en daarbij diverse juridische specialisten geraadpleegd. In het lijvige document wordt uitputtend beargumenteerd dat de gemeente het ontwerpbesluit dient in te trekken onder andere omdat zij strijdig is
met het bestemmingsplan. Deze
zienswijze zal mede als basis dienen voor de juridische procedures
die zullen volgen ingeval het college toch volhardt in haar voornemen de vergunning te verlenen, aldus een verklaring die de stichting
Tinallinge verspreid heeft onder
de raadsleden van de gemeente
Het Hogeland. In deze verklaring
wordt de raad expliciet verzocht
haar positie als volksvertegen-

woordigers in te nemen en de enorme toename van de verkeersoverlast, de uitstoot van stik- en fijnstof
ten opzichte van de huidige situatie en het nog verder in gevaar
brengen van onze weidevogels te
voorkomen. De indieners wijze
ook op de ruimtelijke verstoring
door een dergelijke grote gigastal
die als een grijze muur opdoemt in
het weidse landschap.
De gemeente zou, als zij de vergunning verleent, in de ogen van de indieners niet alleen strijdig handelen
met
het
bestemmingsplan, maar zich ook opstellen tegenover de belangen van mens en
dier in de gemeente en zich volledig buiten de hedendaagse opvattingen plaatsen met betrekking tot
dierenwelzijn, uitstoot schadelijke
stoffen in relatie tot klimaat en
volksgezondheid,
landschapsbescherming en ruimtelijke ordening. De actiegroep Géén Gigastal
in Tinallinge, ondersteund door de
stichting Tinallinge PLUS, vraagt
de raadsleden hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat het college deze vergunning niet verleent.
In de komende periode zal blijken
in hoeverre de gemeente gevoelig
blijkt voor de grote bezwaren die
via de zienswijzen zijn ingediend.
Doet zij dit niet, dan is daarna de
weg open naar de rechter en indien noodzakelijk de Raad van
State.
John Vaneman, voorzitter stichting
Tinallinge PLUS

Westerkwartier breidt
uren peuteropvang uit
EZINGE - De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk dat
kinderen nog beter voorbereid
naar de basisschool gaan. Hiervoor
wordt het aantal uren uitgebreid
dat kinderen naar de peuteropvang gaan en de kwaliteit van de
opvang verhoogd. Alles is er op gericht kinderen spelenderwijs goed
voor te bereiden op school en zo
een optimale start in het onderwijs
te geven. Peuters in het Westerkwartier kunnen vanaf twee jaar
naar de peuteropvang. De kinderen kunnen hier binnenkort 320
uur per jaar komen spelen. Dit
komt neer op bijvoorbeeld twee
dagdelen per week van vier uur.
Het aantal uren per week of per
dagdeel is afhankelijk van de opvangaanbieder. Variatie hierin is
mogelijk. Voor kinderen met een
ontwikkelingsachterstand bieden
de opvang organisaties in samenwerking met het consultatiebureau en de gemeente het dubbele
aantal uren op de peuteropvang

aan. Veel kinderen maken hier al
gebruik van, maar dat kan nog beter vindt de gemeente. Naast de
extra uren wordt er een kwaliteitsverhoging doorgevoerd in de voorschoolse educatie, zodat kinderen
goed voorbereid op de basisschool
aankomen. Dat kan bijvoorbeeld
door extra activiteiten aan te bieden en materialen aan te schaffen.
Daarnaast krijgen medewerkers
meer tijd om voor te bereiden, ouders te betrekken en samen te
kunnen werken met school.

De Week van de Opvoeding staat
in het teken van opvoeden en ouderschap. Hierbij draait het om de
ontmoeting en uitwisseling van
kennis tussen ouders, medeopvoeders en professionals.
De activiteiten die georganiseerd
worden, zijn een initiatief van
Mensenwerk Hogeland, in samenwerking met Beweegteam Het Hogeland, MJD, L.I.J.V kinderyoga
en mindfulness, jongerencentrum
Express in Uithuizen en jeugdsoos

Sportdag Zoutkamp geslaagd
ZOUTKAMP - De leerlingen van samenwerkingsschool Zoutkamperril in Zoutkamp hebben vorige
week deelgenomen aan een sportdag, die in samenwerking met voetbalvereniging Zeester en voetbalschool Het Verschil was georganiseerd. ,,Kennismaken met voetbal maar bovenal met elkaar sporten
was het doel. Het is een hele geslaagde ochtend geworden’’, aldus schooldirecteur Wendy Wieringa.

Minder zorgverleners,
meer zieken in regio
NOORD-GRONINGEN - Het aantal zorgverleners en
mantelzorgers in Noord-Groningen zal de komende jaren
afnemen, terwijl het aantal chronisch zieken juist toeneemt. Dat knellende beeld wordt geschetst in het Regiobeeld Noord, opgesteld door Groninger en Drentse
zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraar Menzis, de
provincie Groningen, gemeenten en patiëntenorganisaties.
In het Regiobeeld Noord wordt onderscheid gemaakt tussen de subregio’s Stad (gemeenten Groningen, Westerkwartier, Tynaarlo en
Noordenveld) en Ommelanden
(het noorden en oosten van de provincie Groningen). Het regiobeeld
geeft inzicht in de ontwikkeling
van de zorgvraag en het zorgaanbod in de komende tien jaar. Daaruit blijkt dat er grote veranderingen nodig zijn om het huidige niveau van zorg in Groningen en de
kop van Drenthe ook in de toekomst te kunnen waarborgen.
Als er niets verandert, raakt de
zorg de komende tien jaar nog verder in de knel. De stijgende vergrijzing en het feit dat er steeds
minder jongeren zijn, de zogenaamde ontgroening, zorgt voor

Aan de peuteropvang is een ouderbijdrage verbonden. Ouders met
een minimuminkomen kunnen
hiervoor geld van de gemeente
krijgen. Dit minimuminkomen is
maximaal 120 procent van de geldende bijstandsnorm. Als de raad
ermee instemt, wordt het minimuminkomen verhoogd naar 130
procent. Voor een financiële tegemoetkoming kan men contact opnemen met de gemeente.

Nieuw seizoen Jazz in Feerwerd
FEERWERD - In het kerkje
van Feerwerd zal zondag 27
september weer een nieuw seizoen van de concertserie Jazz in
Feerwerd van start gaan.
Twee dagen na de première in het
Amsterdamse BIM-huis, neemt de
groep Ikarai samen met vocaliste
Sanne Rambags (winnares Edison
2019) het publiek in Feerwerd mee
in de geest van de beroemde Japanse schrijver Haruki Murakami.

Prostituees
Ikarai geeft een muzikale draai

aan het legendarische verhaal Kafka on the Shore, over een 15-jarige
jongen die van huis wegloopt en
waarin magie een belangrijke rol
speelt, met vissen die uit de lucht
vallen, pratende katten, filosoferende prostituees, plekken waar
tijd niet bestaat en gedachten die
waarheid worden. Improvisatie,
compositie en vertelling smelten
samen tot een nieuwe vorm van
concertbeleving: de wereld van
een schrijver, vertaald naar spannende muziek die het midden
houdt tussen jazz en klassiek.
Ikarai bestaat uit Julian Schnee-

mann (piano), Jeroen Batterink
(drums), Tessel Hersbach (viool),
Yana Pelser (altviool), Bence Huzar (cello) en Camiel Jansen (contrabas). De formatie bracht eerder
in de succesvolle voorstelling Muhammad een legendarische bokswedstrijd, The Rumble in the Jungle,
tot leven.
In verband met de coronavoorschriften worden er twee concerten gegeven: een om 14.30 uur en
een om 16.15 uur. Reserveren
wordt aanbevolen en is mogelijk
via info@jazzinfeerwerd.nl.

Een nieuw seizoen Jazz in Feerwerd start met een voorstelling over Kafka on the Shore.

grote uitdagingen. Naar verwachting daalt het aantal zorgverleners
in de provincie Groningen van
70.000 naar 65.800. Dit zal vooral
merkbaar zijn in de Ommelanden.
Daarnaast neemt ook het potentieel aan mantelzorgers in de regio
af met een derde. Daar staat een
stijging van het aantal inwoners
met chronische ziekten (artrose,
beroerte en coronaire hartziekten), inwoners met overgewicht en
inwoners met dementie tegenover.
Deze laatste groep stijgt naar verwachting met 40 procent in 2030.
Opvallend is dat de gezondheid
van de inwoners in Stad beter is
dan gemiddeld in Nederland en in
Ommelanden dit juist beduidend
minder goed dan gemiddeld is.
Daarentegen wordt er in Stad juist
meer gerookt en gedronken dan in
Ommelanden. Terwijl dit voor
sporten net andersom geldt. Daarnaast zijn de inwoners van Ommelanden minder zelfredzaam dan
gemiddeld in Nederland (80 procent tegenover 45 procent gemiddeld). In Stad is dit in lijn met het
gemiddelde van Nederland. Positief is dat in beide gebieden het
aantal rokers met ongeveer een
vijfde afneemt.
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken:
,,Dit regiobeeld maakt duidelijk
dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn en onze schouders moeten
zetten onder het voorkomen van
ziekte en het bevorderen van de
gezondheid van onze inwoners. Om
die reden hebben alle partners de
provincie gevraagd om als onafhankelijk partij het preventieoverleg te ondersteunen. Hier nemen verschillende partijen aan
deel om preventie concreet en in
samenhang verder vorm te geven
in de regio. Met specifiek aandacht
voor de behoefte aan preventie en
zorg voor de relatief grote groep
inwoners waarvan de gezondheid
kwetsbaar is. Iedereen heeft recht
op goede zorg, oud of jong.”

gezonde keuzes omdat ze in de
schulden zitten en/of omdat ze simpelweg vanuit huis geen ander
voorbeeld hebben gehad. Samenwerking met huisartsen, wijkverpleging en de zorgverzekeraar is
hierin essentieel want vaak gaat
het ook om het delen van kennis
en het organiseren van steun in de
keten zodat patiënten zich gesteund voelen. Maar we zien als
ziekenhuis ook dat het belangrijk
is om te investeren in gemeenschappen zelf; want stoppen met
roken wordt makkelijker als je het
samen met je buurvrouw doet. We
moeten daarom niet alleen vanuit
professionals de visie voor de regio
uitwerken maar vooral samen met
inwoners.”
,,Samenwerking in deze regio is
ontzettend belangrijk, mede door
de grote verschillen in de regio”,
zegt Marieke van der Lans, manager zorg regio Noord & Oost bij
Menzis. ,,Dat betekent dat er soms

verschillende aanpakken nodig
zijn in de verschillende subregio’s.
Daar kun je alleen op anticiperen
als je elkaar kent en weet te vinden. De uitdagingen zijn groot en
vragen soms echt om een andere
kijk op de zorg. Zo willen we verder inzetten op digitalisering en innovatie waarbij zorgpartijen het
aanbod nog meer op elkaar afstemmen. Ook zit er binnen regio Noord
veel potentie in het verbeteren
van de leefstijl van de inwoners.
Menzis voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor haar verzekerden, maar voor alle inwoners van
Stad en Ommeland en wil hier
graag bij helpen. We zoeken hierbij vooral naar verbinding tussen
zorgaanbieders onderling als ook
met het sociale domein. We geloven dat alleen met goede regionale
samenwerking alle inwoners in de
toekomst nog steeds kunnen rekenen op toegankelijke en betaalbare zorg.”

De Pluu in Winsum.
Het programma start dinsdag 6 oktober met ouder-kindyoga in de
sporthal van Leens. Peuters en
kleuters zijn samen met een ouder
of verzorger van 15.30 tot 16.15 uur
welkom. Van 16.45 tot 17.30 uur
geldt dit voor kinderen van de basisschool. Deelname is gratis. Vrijdag 9 oktober wordt er ouder-kindyoga aangeboden in De Meenschaar Bedum. Het programma is
gelijk aan dat van Leens en ook in
Bedum is de toegang gratis.
Vrijdag 9 oktober staat er op twee
locaties ouder-tienerbingo op het
programma. Er kan meegedaan
worden in jeugdsoos De Pluu en
jongerencentrum Express. Op beide locaties wordt om 19.00 uur gestart en duurt de bingo tot 20.30
uur. De kosten bedragen 2,50 euro
per persoon (inclusief een gratis
consumptie).
Op zaterdag 10 oktober wordt er
een Nerf-toernooi voor ouders en
hun kinderen (van 6 tot en met 18
jaar) gehouden. Nerf is een speelgoedmerk dat vooral bekend is
door zijn plastic speelgoedwapens
met ‘munitie’ van kunstschuim. De
opzet van het toernooi is simpel:
deelnemers proberen elkaar te raken met de pijltjes van foam die
met de speelgoedwapens worden
afgevuurd. De wapens en de munitie worden echter in het speelveld
verstopt. De deelnemers moeten
dus eerst op zoek naar het wapentuig en er ondertussen voor zorgen
dat ze niet geraakt worden. Deelname is gratis.
In verband met de coronamaatregelen is het aantal deelnemers beperkt. Daarom is opgave verplicht.
Aanmelden kan tot en met 1 oktober door een mailtje te sturen naar
activiteiten@mensenwerkhogeland.nl. Na aanmelding ontvangt
men verdere informatie.

Stichting 55+
begint weer
ADORP/SAUWERD - Stichting
55+ Adorp, Sauwerd en Wetsinge is weer begonnen met enkele
beweegactiviteiten. Het gaat
om de activiteit Bewegen voor
Ouderen op de donderdagen van
10.00 tot 11.00 uur op sportpark
De Lange Twee in Sauwerd en
om de koersbalclub
Adorp/Sauwerd/Wetsinge, die
op 23 september om 14.00 uur
start in dorpshuis Artharpe in
Adorp. De activiteiten van het
Steunpunt, de Meanderdansers
en Bewegen voor Ouderen in
Adorp gaan voorlopig niet door.
Mogelijk kunnen die per 1 januari weer worden opgestart.

Togtemaarlocatie krijgt
parkachtige invulling
BEDUM - De voormalige locatie van de Togtemaarschool in
Bedum krijgt een parkachtige
invulling met onder andere een
skatebaan. De definitieve plannen werden vorige week, tijdens een online bijeenkomst,
door de gemeente gepresenteerd aan omwonenden en gebruikers. De eerste werkzaamheden starten volgende maand.
Het plan is een uitwerking van een
ontwerp dat eerder als voorkeursvariant uit de bus kwam. Het plan
is samen met omwonenden en gebruikers gemaakt tijdens een aantal werksessies. Het uiteindelijke
ontwerp is gekozen tijdens een

goed bezochte bijeenkomst in december en is in februari officieel
door het college vastgesteld.
De uitwerking van de parkachtige
invulling met skatebaan, verbrede
watergang, een brug en parkeerterrein werd over het algemeen enthousiast ontvangen. Wel is de
fietsroute van schoolkinderen over
het parkeerterrein een belangrijk
aandachtspunt in de verdere voorbereiding.
Wethouder Kristel Rutgers: ,,We
zijn erg enthousiast over de aantrekkelijke invulling van het terrein en kijken uit naar de daadwerkelijke realisatie. Het feit dat de
plannen samen met de omwonenden en gebruikers tot stand zijn gekomen en bijdraagt aan een leef-

baar en aantrekkelijk centrum van
Bedum maakt het compleet.”
De 15 deelnemers konden tijdens
de presentatie van het plan via de
chat vragen stellen, die na afloop
werden beantwoord. Geïnteresseerden die niet deel konden nemen aan deze online bijeenkomst
hebben de informatie persoonlijk
ontvangen.
In oktober wordt gestart met de
aanleg van het tijdelijke parkeerterrein. Tegelijkertijd gaat de bestemmingsplanprocedure in werking en worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Bij geen
bezwaren is de uitvoering van het
plan voor de zomer van 2021 volledig afgerond.

Wachttijden
De oplopende wachttijden in de
regio kunnen alleen in samenwerking in de hele zorgketen worden
aangepakt. ,,Zorgaanbieders en
het sociale domein hebben elkaar
extra hard nodig de komende jaren om de zorg voor onze inwoners
over de verschillende wetten heen
goed op elkaar aan te laten sluiten”, zegt Marc Verschuren. De inwoner van De Andel is wethouder
in de gemeente Stadskanaal.
,,Daarom werken wij als gemeente
Stadskanaal met diverse partijen
op verschillende vlakken samen
om de wachttijden zoveel mogelijk
te beperken. Zo brengen we in de
pilot ‘voorzorg’ samen met de huisarts, GGZ en het sociaal domein de
problemen van wachtenden voor
specialistische GGZ in beeld en
kijken we op welke vlakken we al
wel eerder kunnen ondersteunen,
soms individueel en soms in
groepsverband”, aldus Verschuren.
In het Ommelander Ziekenhuis ervaren artsen en verpleegkundigen
elke dag wat de gevolgen zijn van
een ongezonde leefstijl. Wieke
Paulusma, projectleider Leefstijl
van het Ommelander Ziekenhuis:
,,Onze patiënten hebben vaak
meerdere chronische aandoeningen waarvan een deel is terug te
leiden op leefstijl. En vaak is dit
niet eens een bewuste keuze van
patiënten maar maken mensen on-

Lustrum The Legacy Stedum
STEDUM - De dansers van The Legacy Stedum hebben donderdag het vijfjarig jubileum gevierd. In
2015 deed de toen vijftienjarige Sabine Tillema een oproep in het dorpsblad: wie heeft er zin in streetdance? Binnen drie dagen hadden zich dertig kinderen aangemeld. Tegenwoordig zijn er vijftig leden,
in leeftijd variërend van vijf tot vijftig jaar. Ook zijn er vier teams, die soms meedoen aan wedstrijden.
Het jubileum is met de dansers gevierd. Voor publiek was in coronatijd geen ruimte.

Maandag 14 september/Dinsdag 15 september 2020 - 13

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

Meer
familieberichten
op pagina
14

Zakenwijzer

naar vakman of specialist
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Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
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
LET OP!
Familieberichten voor de maandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.
Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.

Meer
familieberichten
op pagina
13

