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Vandaag in de abonneekrant

50.000 euro subsidie

Provincie steekt geld in
oven hoefijzerfabrikant
Minder Groningers
melden zich voor
opkoopregeling

e 45,

00

per
half jaar

NOORD-GRONINGEN - Slechts elf inwoners van het Groninger aardbevingsgebied hebben zich dit najaar gemeld
voor de opkoopregeling Koopinstrument
van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Op basis van het
beschikbare budget kunnen alle aangemelde woningen worden opgekocht. Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen start
in opdracht van de NCG binnenkort met het taxatie- en aankoopproces van deze woningen. Eigenaren van woningen in het ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Snel duidelijkheid over
spoelzee Noordpolderzijl
NOORDPOLDERZIJL - Een ‘ultieme poging’ van de gemeente Het
Hogeland om tot een structurele
oplossing te komen voor de bereikbaarheid van het haventje
van Noordpolderzijl in de vorm
van een spoelzee heeft nog niet
tot resultaat geleid. ,,Verwacht
wordt dat er dit jaar nog wel
duidelijkheid komt”, laat woordvoerder Paul Kremer desgevraagd weten. Noordpolderzijl ...

EEMSHAVEN - Hoefijzerfabriek Werkman, die binnenkort
van Groingen naar de Eemshaven zal verhuizen, krijgt 50.000
euro subsidie van de provincie
om een innovatieve inductieoven te kunnen aanschaffen.
Het bedrijf kan met deze oven het
smeedproces van hoefijzers vernieuwen en verduurzamen. Hierdoor kan de productie met 50 pro-

cent omhoog en stijgt de kwaliteit.
Het bedrijf bestaat meer dan 100
jaar en produceert en levert meer
dan 750 verschillende hoefijzers
voor de internationale markt. Bij
de fabriek werken 45 mensen. De
nieuwe inductieoven is speciaal
voor Werkman ontworpen. Het
nieuwe smeedproces zorgt voor
meer omzet, minder energiegebruik, minder afval en vijf nieuwe
banen. Werkman levert de hoefijzers over de hele wereld, van Ita-

NOORD-GRONINGEN - Er zijn
veel klachten over de nieuwe
gemeentegids van Het Hogeland die onlangs verspreid is.
In de gids worden bijvoorbeeld bedrijven opgevoerd die al jaren niet
meer bestaan. Dat komt omdat
men gebruik heeft gemaakt van
een bestand van de Kamer van
Koophandel dat dateert uit 2011.
Daarnaast kloppen bij diverse verenigingen en instellingen de contactgegevens niet en worden er
adressen en telefoonnummers van
mensen vermeld die dat uit privacy-overwegingen niet willen en dat
ook richting de gemeente hebben
gecommuniceerd.
De gids is een co-productie van de
gemeente en een uitgeverij uit
Den Helder. Dit bedrijf verkoopt
de advertenties in het boekje en
gebruikt de opbrengst om de productie van de gemeentegids te be-

kostigen.
De gemeente Het Hogeland zit erg
met de kwestie in haar maag. ,,De
gemeente betreurt het dat er in
het overzicht van verenigingen, instellingen en bedrijven fouten zijn
geslopen. De klachten worden nu
geïnventariseerd. Op basis daarvan gaan we op heel korte termijn
in overleg met de uitgever. Op de
uitkomst daarvan komen we terug.
Overigens is de uitgever verantwoordelijk voor het bijhouden van
het adressenbestand. Dit bestand
wordt niet door de gemeente gecontroleerd. Een aantal van de
voormalige gemeenten Bedum,
Eemsmond, De Marne en Winsum
maakte gebruik van dezelfde uitgever. Dat verliep altijd tot volle
tevredenheid. Dat er nu fouten in
de gids zijn geslopen, verbaast ons
dan ook wat’’, aldus Paul Kremer
van de afdeling communicatie van
de gemeente Het Hogeland.

AH in Uithuizen doet mee
aan actie Bloedserieus
UITHUIZEN - De actie Bloedserieus van PvdA-raadslid Mädi
Cleerdin in de gemeente Het
Hogeland is sinds woensdag
uitgebreid met de Albert Heijnsupermarkt in Uithuizen.
Tot dusverre waren er in Het Hogeland inleverpunten in de bibliotheken in Leens, Bedum, Uithuizen
en Winsum. Deze instellingen zijn
sinds dinsdag echter voorlopig
veertien dagen gesloten in ver-

band met de nieuwe coronarestricties.
Samen met Hans Versteeg van de
bibliotheken Het Hogeland is ze
op zoek gegaan naar inzamelpunten voor deze actie Annette Schlukebir zie meteen volmondig ja op
de vraag of ze bereid was om deel
te nemen aan deze inzamelingsactie. De Albert Heijn in Uithuizen
gaat nu ook meedoen aan deze actie en zal in de winkel een beroep
doen op zijn klanten om voor deze
actie te doneren. Er staat een inle-

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

’Zeester is een deel van ons leven’
Voor Bert en Meta Buikema is de voetbalvereniging Zeester een
deel van hun leven. Het echtpaar is al jarenlang in tal van functies
bij de Zoutkamper club betrokken en men hoopt hier nog jaren
mee door te kunnen gaan. Bert
Buikema werd op 7-jarige leeftijd lid van de toen sportvereniging Zeester, maar dat was niet
direct als voetballer. ,,Zeester
was in die periode, en dan praat
ik over zestig jaar geleden, een
zogenaamde omnivereniging.
Naast voetbal en volleybal ...

verzuil, maar ook kan men terecht
bij de servicebalie. De actie is in
samenwerking met de bijna tegenover gelegen bibliotheek tot stand
gekomen.
Zoals gemeld is Cleerdin met de
actie in september gestart om
meisjes en vrouwen te steunen die
geen geld hebben voor maandverband of tampons. ,,Ik vind dat
meisjes of vrouwen washandjes of
toiletpapier zouden moeten gebruiken onverteerbaar. Daarom
roep ik Hogelandsters op om dameshygiëneproducten in te zamelen voor deze groepen vrouwen en
meisjes. Ik haal de ingezamelde
producten op en breng ze naar de
Voedselbank Het Hogeland. De
voedselbank zorgt er dan voor dat
ze goed terecht komen”, aldus
Cleerdin. Ze hoopt dat andere supermarkten in Het Hogeland het
voorbeeld gaan volgen. De Spar in
Winsum doet inmiddels ook al
mee.

De gemeentegids van Het Hogeland waarover veel te doen is.

Windwijzer cadeau voor
honderdjarige Waterwolf

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Virtuele Ladiesrun staat in
het teken van Pink Ribbon

lië tot de Verenigde Staten en van
Rusland tot Saoedi-Arabië.
Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol
is trots op het bedrijf. ,,In deze onzekere coronatijd zijn er gelukkig
nog steeds bedrijven zoals Werkman Hoofcare, die investeren in innovatie en verduurzaming van hun
bedrijf. Dat zorgt voor versterking
van de regionale economie, meer
werkgelegenheid en een lagere
CO2-uitstoot. Dat ondersteunen we
als provincie graag.’’

Veel klachten over
gids Het Hogeland

 Mädi Cleerdin toont samen met Annette Schlukebir van Albert
Heijn het actie-affiche.

De virtuele editie van de GasTerras Ladiesrun staat zaterdag 28 en
zondag 29 november in het teken van Pink Ribbon. Vrouwen kunnen beide dagen dit hardloopevenement beleven. Dit jaar niet op
een bruisende en roze Vismarkt, maar gewoon in de buurt, vanuit
huis, met een innovatieve app. De virtuele editie van de GasTerra
Ladiesrun Groningen staat in het teken van het goede doel: Pink ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Niels Zantingh wil van
waarde zijn voor Warffum
Dat de nu 26-jarige Niels Zantingh er twee seizoenen geleden over
dacht om als voetballer van de
vv Warffum over te stappen
naar Rood Zwart Baflo viel duidelijk niet goed bij zijn ouders.
Dat leidde er uiteindelijk toe
dat hij bij de geelzwarten bleef.
,,Dat ik twee seizoenen geleden
een overstap naar Rood Zwart
Baflo overwoog, kwam omdat ik
daar aan het eind van het ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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De Vries gaat MFA Bedum
doen en Rutgers De Tirrel
NOORD-GRONINGEN - Wethouder Theo de Vries van Het Hogeland zal de portefeuilles van zijn
voorganger Harmannus Blok overnemen. Dat heeft het college van
burgemeester en wethouders dinsdag besloten.
Dat betekent dat De Vries verantwoordelijk wordt voor recreatie en
toerisme, landbouw, visserij en natuur, beheer en onderhoud, gemeentelijk vastgoed, milieu en circulaire economie (afval, water, riolering), sport en de omgevingswet.
Als gebiedswethouder wordt Theo
de Vries verantwoordelijk voor,
globaal, de dorpen in het oostelijke deel van de voormalige gemeente De Marne, Adorp, Sau-

werd, Wetsinge, Winsum en Zuiden Noordwolde. Ook is een aantal
grote projecten herverdeeld. De
Vries wordt verantwoordelijk voor
de centrumplannen voor Winsum
en de Multifunctionele Accommodatie in Bedum. Wethouder Kristel
Rutgers zet het project De Tirrel in
Winsum voort.

LAMMERBUREN - Koningin Wilhelmina heeft donderdag op de kop af honderd jaar geleden het
elektrisch aangedreven gemaal de Waterwolf bij Lammerburen (foto) in werking gezet. Tijdens de viering van het eeuwfeest is het gemaal verblijd met een wijdwijzer. De Waterwolf zorgde en zorgt er voor
dat tweederde van het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest droog wordt gehouden. Alle reden
dus voor een feest. Dat zou ook zijn gebeurd, als niet het coronavirus een stevige spaak in het wiel had
gestoken. De meeste activiteiten in het kader van dit jubileum, die dit jaar door waterschap Noorderzijlvest zouden worden georganiseerd, gingen of niet door of in een afgeslankte vorm. Ter ere van het
jubileum werd donderdag een door Gert Sennema uit Grijpskerk gemaakte in aluminium gegoten
vergulde windwijzer in de vorm van een waterwolf onthuld.
Lees het uitgebreide verhaal in de abonneekrant van vandaag.

Corona-compensatie
Lopster dorpshuizen
LOPPERSUM - De gemeente
Loppersum heeft onderzocht
welke tekorten er zijn ontstaan
bij de dorpshuizen. Op basis
van dit onderzoek heeft het college besloten om per dorpshuis
een bedrag van 3.500 euro beschikbaar te stellen.
Het Rijk heeft 17 miljoen euro beschikbaar gesteld voor alle dorpsen buurthuizen in Nederland. Dit
geld is bedoeld voor de dorps- en
buurthuizen die buiten landelijke
regelingen vallen, waaronder de
tegemoetkoming ondernemers getroffen
sectoren
COVID-19

(TOGS).
Wethouder Pier Prins: ,,Wij vinden
het erg belangrijk dat onze dorpshuizen blijven bestaan. Zij hebben
een wezenlijke rol als het gaat om
leefbaarheid. Het zijn de huiskamers van de dorpen. Door deze extra compensatie hopen we dat de
dorpshuizen het hoofd boven water kunnen houden.”
De besturen van de dorpshuizen
kunnen een aanvraag indienen tot
31 december. Een aanvraag kan
worden ingediend via het aanvraagformulier. Deze is te vinden
op www.loppersum.nl/corona
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Groninger VVD trots
op miljardenakkoord

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
Groninger VVD in de Provinciale Staten is trots op het miljardenakkoord dat de provincie
heeft weten te bereiken met
het Rijk. In totaal wordt ruim
1,5 miljard euro beschikbaar
gesteld boven op de lopende
versterking en de schadevergoeding.

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

OZB en Diftar als cumulatief
onrechtvaardig verdienmodel
De gemeente Het Hogeland verkeert in financieel zwaar weer en
een pakket van flinke bezuinigingen lijkt onoverkomelijk. Daartoe
is de gemeente voornemens de
OZB met ruim 12 procent te verhogen, waarbij Hogelandsters de
pijnlijke keuzes in de portemonnee gaan voelen. De gemeente verhoogde vorig jaar de WOZ-waarde
ook al met 6 procent. Woensdagavond neemt de gemeenteraad
hierover fysiek een besluit.
Is deze buitenproportionele lastenstijging wel terecht? Gemeenten
heffen belastingen op onroerende
zaken om een deel van de taken
van gemeenten te bekostigen. De
onroerende zaakbelasting (OZB)
kan worden geheven op basis van
artikel 220 van de Gemeentewet.
De OZB vormt de grootste ‘eigen’
inkomstenbron van gemeenten. De
inkomsten uit de OZB vallen in de
algemene middelen van de gemeente en dragen bij aan het voorzieningenniveau van de gemeente.
Dat betekent dat de inkomsten
geen vooraf bepaald bestemmingsdoel hebben, maar dat de gemeenteraad bepaalt waarvoor de opbrengsten uit de OZB worden ingezet. Om te voorkomen dat gemeenten hun inwoners oneindig op kosten zouden kunnen jagen, geldt er
sinds 2008 een macronorm (plafond voor de hoogte van de opbrengsten) voor de OZB. De norm
wordt telkens gezamenlijk vastgesteld door Rijk en gemeenten samen. Voor het belastingjaar 2020
werd deze vastgesteld op 4 procent. Voor gemeenten geldt geen
opbrengstlimiet, maar gemeenten
houden bij het bepalen van opbrengst wel rekening met de
macronorm. De gemeenten mogen
onder bijzondere omstandigheden,
onder andere bij absurde prijsstijgingen van verkocht vastgoed, afwijken van deze norm.
In de gemeente Het Hogeland is
de omgekeerde situatie een feit,
het betreft een krimpregio en de
woningmarkt en verkoopprijzen
zijn door mijnbouwschade compleet verziekt. De waarde van woningen met mijnbouwschade zijn

Opbrengst collecte
BAFLO - De opbrengst van de onlangs in de voormalige gemeente
Baflo gehouden collecte voor Handicap NL is 884,64 euro.

hier immers juridisch gezien op nihil te stellen, maar dit ter zijde.
De totale opbrengst aan OZB in de
gemeente Het Hogeland laat zich
chronologisch als volgt specificeren: Belastingjaar 2020 22.468.210
euro en 2021 is begroot op
24.415.031 euro. Dit is een inkomstenstijging van 8,67 prcent. Tevens is men voornemens 1 procent
van deze OZB-verhoging te reserveren voor de gemeentelijke bureaukosten die Diftar met zich
meebrengt. Het gemeentebestuur
is voornemens aandeelhouder te
worden van Omrin (Afvalsturing
Friesland). Hierbij gaat het om
een investering van 150.000 euro.
Als een bedrijf balanceert op de
rand van de financiële afgrond,
wordt er gereorganiseerd en gesaneerd. Bij de gemeente Het Hogeland is dit niet het geval, maar
wordt de rekening onrechtmatig
aan de burger gepresenteerd middels een meervoudige lastenverhoging (OZB en Diftar). De zwakste
schouders dragen in dit geval de
zwaarste lasten.
Mijns inziens handelt de gemeente
Het Hogeland hier met voorkennis
om het begrotingstekort te compenseren, dit staat haaks op de initiële doelstelling om geen vooraf
bepaald bestemmingsdoel na te
streven. In de begroting van 2021
wordt dit expliciet benoemd: de
OZB is een belangrijke bron van
de algemene middelen waar de gemeente een vrije bestemming aan
kan geven. Dat betekent dat de inkomsten geen vooraf bepaald bestemmingsdoel hebben.
Tevens betreft het geen bezuiniging maar een ordinaire meervoudige lastenverhoging zonder vooraf de hand in eigen boezem te steken.
Ik hoop dat de raad van Het Hogeland bij het nemen van de beslissing zich realiseert in welk juridisch wespennest de gemeente terecht kan komen, met alle financiële juridische gevolgen van dien.
In 2020 (peildatum 1 januari 2019)
tekenden slechts 3,3 procent van
de woningeigenaren en 3,7 procent
van de niet-woningeigenaren bezwaar aan tegen de OZB-aanslag.
Indien de gemeente deze lastenverzwaring daadwerkelijk doorvoert, is mijn advies om massaal
beroep aan te tekenen tegen de
aanslag gemeentelijke belastingen
2021.
Wilbur J. Hollaar
Roodeschool

Mooie zonsopkomst op Hogeland
ROODESCHOOL - Weerman en fotograaf Jannes Wiersema uit Roodeschool schoot donderdag dit
mooie plaatje van de zonsopkomst. De Noord-Groninger genoot van dit fraaie natuurverchijnsel dat
zich in zijn geval boven de Eemshaven afspeelde.

1,5 miljard extra voor
versterking en perspectief
NOORD-GRONINGEN - Het kabinet en de regio Groningen hebben overeenstemming bereikt over een pakket
aanvullende maatregelen voor de versterking van woningen in het aardbevingsgebied en voor genoegdoening. Het
gaat om een totaalbedrag van ruim 1,5 miljard euro.
Dat geld is onder meer bedoeld om
huiseigenaren te compenseren, om
mensen keuzes te geven en om ongewenste verschillen in straten en
wijken te beëindigen. Daarnaast
komt er een algemene subsidie
voor woningverbetering.
Dat is vrijdag bekendgemaakt in
het provinciehuis door minister
Wiebes (Economische Zaken en

Dienst te zien
via YouTube
EZINGE - De gedachtenisdienst,
die de protestantse gemeente
Ezinge zondag 22 november
houdt, is te volgen via YouTube.
De link voor de uitzending, die
om 09.30 uur begint, is te vinden op de website van de kerk:
ezinge.protestantsekerk.net. Tijdens de dienst, waarin ds. Lydia
van Ketel voorgaat, worden de
mensen herdacht, die in het afgelopen jaar in de dorpen zijn
ontvallen.

Boek over dorp Loppersum voor
oud-burgemeester Jenny Sleurink
LOPPERSUM - Het boek Het
dorp Loppersum 1970-2020 is
vrijdag gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd uitgereikt
aan Jenny Sleurink-Rabbinge.
Zij was van januari 1982 tot
september 1988 burgemeester
van Loppersum.
De presentatie van het boek in het
gemeentehuis van Loppersum kon
door de aangescherpte coronamaatregelen geen doorgang vinden. De schrijvers Wil en Ben
Scheltens besloten toen om vrijdag
de genodigden hun boeken te bezorgen. Gewapend met een doos
presentexemplaren en een fototoestel begonnen ze in Friesland (familie Sleurink), reisden door naar

Drenthe (familie Rodenboog) en
eindigden in Groningen, waar de
geïnterviewden in Loppersum en
Winsum werden aangedaan. Wil
zette dan zijn broer Ben op de foto
met in de deuropening de genodigde en een boek, waarna beiden
van plaats wisselden. Overal werd
de anderhalve meter afstand in
acht genomen.
Jenny Sleurink ontving het eerste
exemplaar van Het dorp Loppersum 1970-2020 uit handen van
voorzitter Ben Scheltens van de
Stichting Familiearchief. Jenny en
Cees Sleurink waren van de komst
van de schrijvers op de hoogte en
hadden voor gebak gezorgd. De
tachtigplussers wonen sinds 2011
in Heerenveen en bewaren goede
herinneringen aan Loppersum,

,,Dit akkoord betekent goed
nieuws voor alle betrokkenen bij
de gaswinning’’, stelt fractievoorzitter Erik Jan Bennema. ,,De gemaakte afspraken geven de inwoners de regie over de versterking
van hun eigen huis.
Naast
de bestaande versterkingsafsprake
n wordt mensen de keuze geboden een bedrag te ontvangen en
zelf aan de slag te gaan. Bovendien
worden gelijke gevallen gelijk behandeld zodat aan de gewekte verwachtingen wordt voldaan.”
Waar nog geen versterkingsadvies
is geven, houden mensen recht
op inspectie en versterking.

vertellen de broers. En de geste
van de schrijvers om de geïnterviewden een boek te bezorgen
werd op prijs gesteld. De eerste reactie van Rini Doff-Wiersema na
het bladeren was: ,,Jullie hebben
aan alles gedacht, de reclame, de
verenigingen. Geweldig!’’
Het gebonden boek van 223 bladzijden is met steun van het Loket
Leefbaarheid, het J.B Scholtenfonds, het Fonds Eemsmond en de
Eenkema-stichting
uitgegeven
door de Stichting Familiearchief in
Loppersum. Het boek is te koop bij
Aristo Promotions in Loppersum.
Vanwege de coronatijd is de periode waarin het boek voor de voorintekenprijs van 29,95 euro kan worden aangeschaft tijdelijk verlengd.

Cees en Jenny Sleurink ontvingen het boek over het dorp Loppersum in hun woning in Heerenveen,
op de achtergrond Wil Scheltens.

Klimaat), minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), commissaris van de Koning Paas, gedeputeerde Staghouwer en burgemeester Beukema
van Delfzijl.
Het uitgangspunt voor kabinet en
regionale bestuurders is altijd geweest dat huizen in Groningen net
zo veilig moeten zijn als in de rest
van het land. Door het besluit om
de gaskraan dicht te draaien, hoeven naar verwachting minder huizen versterkt te worden dan voorheen het geval was.
Wiebes: ,,De gaskraan gaat dicht,
waardoor de situatie in Groningen
veiliger wordt. Maar daarmee zijn
we er niet en versterking is nog
steeds nodig, ook al is dit voor fors
minder huizen. Sommige Groningers wachten al lang op uitsluitsel.
Met dit pakket komen we hen tegemoet, geven we ze echte keuzes
en de mogelijkheid om hun huis
duurzamer te maken. Tegelijkertijd investeren we in de toekomst
van het gebied.”
Ollongren: ,,Samen met de regio
hebben we de afgelopen maanden
hard gewerkt om te zorgen dat bewoners in het aardbevingsgebied
duidelijkheid krijgen waar zij al
lang op wachten en perspectief.
Met dit pakket aan maatregelen
geven we bewoners meer regie en
kunnen we ongewenste verschillen
oplossen, zoals eerder al afgesproken voor Opwierde in de gemeente
Appingedam en de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl.”
Paas: ,,De versterkingsoperatie
gaat een nieuwe fase in. Inwoners
krijgen meer zeggenschap over de
versterking van hun eigen huis.
Veel inwoners kunnen kiezen. Dat
hoeven ze niet alleen te doen. Wie
wil, kan onafhankelijk advies krijgen. We gaan onze inwoners heel
goed informeren, want we realiseren ons dat het een ingewikkelde
operatie is.”
Het bedrag van 1,5 miljard euro is
als volgt opgebouwd. Huiseigenaren die al een versterkingsadvies
hebben, kunnen ervoor kiezen om
de uitvoering gewoon door te laten
gaan. Dan krijgen ze een vergoeding van 7.000 euro voor verduurzaming. Een keuze voor beoordeling volgens de nieuwste inzichten
is ook mogelijk. Ze komen dan in
aanmerking voor een vergoeding
van 30.000 euro, waarvan 17.000
euro is bedoeld voor het verbeteren en verduurzamen van de woning.
Veel mensen wachten nog op een
inspectie of versterkingsadvies.
Die woningen worden beoordeeld
volgens de nieuwste veiligheidsinzichten en zo nodig ook versterkt
volgens die inzichten. Deze huiseigenaren komen daar bovenop in
aanmerking voor een vergoeding
van 17.000 euro voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. Hiervoor is 170 miljoen euro
beschikbaar.
Voor een aantal adressen geldt dat
er verschillen zijn waarop huizen
zijn behandeld, vergeleken met
dat van buren of anderen in straat,
wijk of dorp. Verschillen die moeilijk uit te leggen zijn en voor sociale ontwrichting kunnen zorgen. Gemeenten in het aardbevingsgebied
hebben daarom woningen voorgedragen voor maatwerk of een
groepsgewijze aanpak (clustering).
Dat laatste is al eerder afgesproken voor het hart van Opwierde
(Appingedam) en Zandplatenbuurt Zuid (Delfzijl). Voor alle woningen in deze categorie is in totaal 300 miljoen euro beschikbaar.
Beukema: ,,Voor gemeentes is dit
een erg belangrijk onderdeel van
het pakket. Wij krijgen nu de mogelijkheid om een hele straat of
buurt op vergelijkbare wijze te
versterken, in plaats van alleen af-

zonderlijke woningen.”
Voor mensen die wel in het gebied
wonen, maar waarvan de woning
niet opgenomen is in de versterkingsopgave, komt een regeling
waarmee ook zij hun woning kunnen verbeteren. Hiervoor is 300
miljoen euro beschikbaar. Deze regeling wordt de komende maanden verder uitgewerkt.
In het aardbevingsgebied wonen
veel mensen die huren bij van een
van de acht woningcorporaties in
het aardbevingsgebied. Met de woningcorporaties wordt een specifieke regeling uitgewerkt ten behoeve van corporaties en hun
huurders. Hiervoor is 135 miljoen
euro beschikbaar, onder meer voor
woningverbetering. Een deel van
het totaalbedrag wordt beschikbaar gesteld voor huurders. Dit bedrag komt neer op 750 per huishouden. Dat bedrag geldt voor alle
huurders, ook de huurders in de
versterkingsopgave.
Het kabinet vindt het belangrijk
dat duidelijkheid voor de bewoners hand in hand gaat met een
toekomstperspectief voor de hele
regio. Daarvoor zijn nog eens vier
bedragen beschikbaar: 300 miljoen euro voor gemeenten in het
aardbevingsgebied om de openbare ruimte te verbeteren. 100 miljoen euro waarmee de Nationaal
Coördinator Groningen bewoners
en eigenaren kan helpen die met
knelpunten of onvoorziene situaties komen te zitten. 50 miljoen
euro voor schrijnende situaties. 50
miljoen euro voor het versterken
van een samenhangende aanpak
voor erfgoed, agrarische ondernemers en het regionale midden- en
kleinbedrijf, en voor sociaal-emotionele hulp aan mensen die problemen ervaren en daar hulp bij

vragen.
Staghouwer: ,,Boeren en kleine ondernemers vallen tot nu toe vaak
tussen wal en schip, net als historisch erfgoed. Deze groepen kunnen we nu beter helpen met het
veilig maken van hun gebouwen.’’
De gemeenten, de provincie en het
Rijk hebben afgesproken individuele eigenaren en bewoners voor de
zomer duidelijkheid te geven over
hun situatie en keuzemogelijkheden. Elke inwoner krijgt persoonlijk bericht, via een brief. In veel
gevallen komt die van de Nationaal Coördinator Groningen, maar
soms ook van de gemeente. Huurders van corporatiewoningen krijgen een brief van hun corporatie.

Ook zij krijgen de keuze om een
bedrag te ontvangen om hun woning te verduurzamen. De VVD is
verder verheugd dat boeren en ondernemers die in de knel zaten
passende oplossingen krijgen.
Daarnaast wordt er een gebiedsfonds ingericht om zwaargetroffen
gebieden een nieuwe impuls te geven. ,,Het gebiedsfonds biedt sterke ontwikkelingsmogelijkheden
voor nieuwe infrastructuur en gebiedsinrichting, dat betekent concrete kansen voor onze Groningers’’, aldus Bennema.
De liberalen hopen dat deze investering ook een impuls betekent
voor de versterkingsopgave. ,,De
gaswinning gaat nu naar nul, aan
de veiligheid wordt geen concessies gedaan. We hopen dat de
werkzaamheden daarmee zo snel
mogelijk kunnen worden afgerond. Aan het lange wachten kan
nu eindelijk een einde komen’’, aldus Bennema.

Hulp gezocht
voor speurtocht
rond Sinterklaas
GARNWERD - Het Sinterklaascomité in Garnwerd roept de
hulp in van dorpelingen voor
het realiseren van een Sinterklaasspeurtocht voor de jeugd.
Doordat in de voormalige gemeente Ezinge, met de dorpen
Garnwerd, Feerwerd en Ezinge,
de traditionele aankomst van
Sinterklaas met zijn gevolg, de
optocht en het Sinterklaasfeest
niet door kunnen gaan, kan er
in elk dorp worden gezocht naar
een alternatief.
Het Sinterklaascomité in Garnwerd is van plan een Sinterklaasspeurtocht door het dorp
op te zetten, die loopt van 21 november tot en met 3 december.
Tijdens die speurtocht kunnen
ze, al dan niet vergezeld door
hun ouders op zoek gaan naar
Sinterklaasdingen, die bij de
dorpelingen achter de ramen in
de vensterbanken staan. Garnwerders die willen meedoen,
kunnen zich tot 19 november
aanmelden via cmstrijker@gmail.com of 06-48944924.

Waarschuwing
voor dode vogels
NOORD-GRONINGEN - Aan de
Noord-Groninger kust worden de
afgelopen dagen veel dode vogels
aangetroffen. Hoe dat komt, is niet
bekend. Sovon Vogelonderzoek
drukt mensen die dode vogels vinden op het hart om voorzichtig te
zijn. Het oprapen van dode vogels
waarvan de doodsoorzaak niet duidelijk is, kan namelijk gevaarlijk
zijn. Bijvoorbeeld als het vogels
betreft die besmet zijn met hoogpathogene aviaire influenza oftewel vogelgriep.
Aan dode vogels is niet te zien of
ze met vogelgriep besmet zijn.
Wanneer men dode of zieke vogels
tegenkomt, met name zwanen en

andere watervogels, wordt aangeraden de vogels niet aan te raken.
Via de site van Sovon kan melding
van een vondst worden gedaan.
Als de melding daar aanleiding toe
geeft, wordt de informatie automatisch doorgegeven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Dutch Wildlife Health
Centre. Bij dit soort gevallen wordt
er altijd contact opgenomen met
de waarnemer voor nadere informatie. Men kan dan gevraagd worden de vogel(s) op te sturen voor
analyse of de vogel(s) worden opgehaald door mensen die ervaring
hebben met het verzamelen van
dode vogels.

Tentoonstelling Wierdenland
geopend en snel weer dicht
EZINGE - De tentoonstelling
Westerkwartier in het oog van
de storm is vorige week zaterdag officieel geopend in Museum Wierdenland in Ezinge.
Vier dagen later kon men weer
dicht vanwege de nieuwe coronaregels.
Kunstenaars uit het Westerkwartier hebben aan de hand van Haiku’s (kleine gedichtjes) over de coronatijd kunstwerken in verschillende stijlen en met diverse materialen gemaakt. 12 van de 43 werken hangen met bijbehorende haiku’s in de kleine ruimte van Mu-

seum Wierdenland. De overige
werken zijn, als dat weer is toegestaan, te zien in De Aquarel in Sebaldeburen.
De initiatiefneemsters vertellen
dat veel kunstenaars de behoefte
hebben om iets te doen in deze coronatijd. Ze zijn trots op de kwaliteit en diversiteit van de kunstwerken die ingebracht zijn. Wethouder Hielke Westra sprak zijn waardering uit voor de initiatiefnemers
Myra Eeken-Hermans en Trija
Freer-Niks. ,,Bij uitstek kunstenaars kunnen de onrustige tijd
waarin we nu zitten vormgeven’’,
zei hij. Rika Pot, voorzitter van het

bestuur van Museum Wierdenland, ging in op de verbinding die
kunst en tentoonstellingen kunnen
geven. ,,Verbinding, in deze tijd
van afzondering en afstand, kan
tot stand worden gebracht door
beeldende kunst en de haiku’s. Bezoekers kunnen zich herkennen in
woorden en beelden. Inspiratie en
verrijking brengt zowel deze tentoonstelling als de expositie over
de ontstaansgeschiedenis van het
Westerkwartier, Langs de oevers
van De Oude Riet, in de gelijknamige tentoonstelling die als het weer
mag tot eind januari te zien is in
Museum Wierdenland.’’

De openingshandeling bestond uit het verbinden/vlechten van drie touwen.
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Groninger Gasberaad
wil inclusieve aanpak

Zielrietzangers stellen
viering jubileum uit
USQUERT - Visserskoor Zielrietzangers uit Usquert had
woensdag het 25-jarig jubileum
willen vieren. Corona gooit echter roet in het eten.
Op 11 november 1995 om 10.00
uur werd op Noordpolderzijl ten
overstaan van notaris H.J. Timmer
de oprichingsakte ondertekend.
Het eerste bestuur werd gevormd
door J.F.B. Zuidema (voorzitter), J.
ten Boer (secretaris) en H.J. Jansen (penningmeester).
De koorleden zijn echter ook voor
die datum al in actie gekomen. De
eerste keer gebeurde dat op 13
mei 1995. Toen vierde voetbalvereniging Usquert haar 75-jarig jubileum. Na nog een paar optredens
werd besloten de zaak serieus aan
te pakken.
Men heeft inmiddels 420 optre-

dens achter de rug. Er werd voornamelijk in de provincie Groningen gezongen, maar ook daar buiten. Begonnen werd met een repertoire van geleende liedjes, maar al
snel werd een eigen repertoire opgebouwd van liederen over het
zeemansleven, de vrouwen, waddenvissers en het Hogeland. Het
zijn allemaal bekende melodieën
met een eigen tekst in het Gronings. Ook werk van bekende Groninger artiesten staan op het repertoire dat inmiddels 132 nummers telt. Bij de optredens is Jaap
Nienhuis vaak de spreekstalmeester.
Het jubileumfeest zou zaterdag
groots gevierd worden, maar is verplaatst. Datzelfde geldt voor de
huldiging van een aantal leden van
het eerste uur. Wanneer de festiviteiten wel zullen plaatsvinden, is
nog niet bekend.

NOORD-GRONINGEN - Het
Groninger Gasberaad (GG)
vindt dat de afspraken over het
bestuursakkoord dat vrijdag
door Rijk en Regio is gesloten
als het gaat om de afwikkeling
van de aardbevingsproblematiek onvoldoende recht doen
aan wat Groningers nodig hebben en mogen verwachten.
,,Het systeem dat in de afgelopen
jaren is gebouwd, met een strikte
scheiding tussen schade en versterken, met een eindeloze reeks versterkingsregimes, met vele loketten en regelingen, is in onze ogen
failliet. Bewoners worden gek van
de bureaucratie, uitvoeringsinstanties krijgen geen grip op planningen, proceskosten blijven stijgen
en problemen worden administratief afgehandeld in plaats van opgelost’’, stelt GG-woordvoerder Susan Top.

Visserskoor Zielrietzangers is al een kwart eeuw actief.

Veni-beurzen voor
Groninger onderzoekers
GRONINGEN - Maar liefst veertien onderzoekers van de
Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG hebben een
Veni-financiering van maximaal 250.000 euro ontvangen.
De beurzen zijn toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

J. Dijkema-Venema toont trots het eerste exemplaar van het boek
dat ze van Geert Vos heeft ontvangen.

Boek over Hoeksmeer
officieel gepresenteerd
GARRELSWEER - Het eerste
exemplaar van het boek Bewoningsgeschiedenis Hoeksmeer is
donderdag overhandigd aan
mevrouw J. Dijkema-Venema.
Zij is de weduwe van de auteur
van het boek, de in 2019 overleden Mattheus Dijkema. Voorzitter Geert Vos van de Stichting
Historie Garrelsweer ging hiervoor speciaal naar Leek waar
mevrouw Dijkema woont.
Vanwege de coronamaatregelen
moest de officiële boekpresentatie
in het dorpshuis van Garrelsweer
worden afgelast. Vandaar dat
werd besloten voor een overhandiging in kleine kring. Mevrouw Dijkema was zeer genomen met het
feit dat het levenswerk van haar
man nu in boekvorm is verschenen. Zij gaf aan blij te zijn dat hij
de conceptversie van het boek nog
heeft kunnen zien en becommentariëren. Ook bedankte zij de heer
Vos en de Stichting Uitgaven
Noord-Groningen voor hun inzet
om het boek te laten verschijnen.
Geert Vos uit Garrelsweer heeft
het manuscript van Dijkema bewerkt tot een prettig leesbaar geheel. Er hebben heel wat uurtjes
ingezeten. Vos vertelde dat hij
boek ziet als een monument voor
Mattheus Dijkema. ,,Het is jammer dat hij de verschijning ervan
zelf niet meer heeft mogen meemaken.”
Als voorzitter van de Stichting Historie Garrelsweer is hij er trots op
dat de bewoningsgeschiedenis van

Hoeksmeer nu is uitgezocht en
vastgelegd. Geert Vos: ,,Onze stichting houdt zich bezig met het verzamelen van historisch materiaal.
Daarnaast proberen we de geschiedenis dichter bij de mensen te
brengen. Het boek over de bewoningsgeschiedenis van Garrelsweer past hier goed bij,”
Het boek kost 32,50 euro en is te
bestellen via www.uitgavennoordgroningen.nl en verkrijgbaar via
de boekhandel.

Veni maakt onderdeel uit van het
NWO-Talentprogramma en is gericht op excellente onderzoekers
die onlangs gepromoveerd zijn.
Binnen het Talentprogramma zijn
onderzoekers vrij om hun eigen
onderwerp voor financiering in te
dienen. Op deze manier stimuleert
NWO gedreven en vernieuwend
onderzoek.
De veertien Veni-laureaten van de
RUG zijn: dr. Ivana Drienovská,
dr. Elise Jerschabek Laetz, dr. Eelco Tromer, dr. Zoé Christoff, dr.
Jana Declerq, dr. Christiaan van
der Kwaak, dr. Tom Boot, dr. Brenda Mathijssen, dr. Björn Mitzinneck, dr. Patrick Deelen, dr.
Anouk van der Hoorn-Klingenberg, dr. Claudia van Borkulo, dr.
Veronica Allen, en dr. Nichole Barry.

Zeenaaktslak
Op zonne-energie aangedreven
zeenaaktslakken zijn een evolutionair mysterie. Ze kunnen fotosynthetiseren door functionele chloroplasten van algen te stelen. Met
behulp van deze energie kunnen
ze langere periodes zonder eten.
Elise Jerschabek Laetz onderzoekt
het mechanisme hierachter.
Ivana Drienovská richt zich in haar
onderzoek onder meer op genetisch gecodeerde, niet-natuurlijke

Hogeland is ’t Stee
in Adorp niet vergeten
ADORP - Hoewel er in de begroting van volgend jaar met geen
woord over wordt gesproken, is de
gemeente Het Hogeland nieuwbouwplan ’t Stee in Adorp niet vergeten. Het college buigt zich er
morgen over, de gemeenteraad
waarschijnlijk dit jaar ook nog.
Nieuwbouwplan 't Stee voorziet in
de bouw van 16 tot 18 woningen op
het voormalige voetbalveld in
Adorp. Sinds de plaatselijke voetbalvereniging ophield te bestaan,
dat was in 2013, liggen er al plannen om woningbouw te plegen op
die locatie. Daar werd voor de herindeling al over gesproken met de
gemeente Winsum en in april
heeft het college van Het Hoge-

land een ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Later dit jaar zou
het woord aan de gemeenteraad
zijn. Maar vervolgens bleef het
maanden stil rond ’t Stee. Ook in
de begroting voor 2021 wordt met
geen woord over de bouwplannen
in Adorp gerept, terwijl ontwikkelingen op dit gebied in bijvoorbeeld Roodeschool en Zoutkamp
wel worden benoemd.
Gevraagd naar de stand van zaken
blijkt dat het college de nieuwbouwplannen niet vergeten is.
Morgen ligt het op het bordje van
het college waarna de gemeenteraad zich waarschijnlijk in december zal gaan buigen over het bestemmingsplan.

aminozuren. Aminozuren zijn belangrijke bouwstenen van het
menselijk lichaam.
Hoe parasieten chromosomen verdelen, daar draait het onderzoek
van Eelco Tromer om. Gelijke verdeling van chromosomen tijdens
celdeling is essentieel voor het
voortbestaan van leven. In eencellige parasieten is dit proces opmerkelijk snel geëvolueerd. De onderzoeker hoop aanknopingspunten
voor nieuwe therapieën te vinden.

Nepnieuws
Welke impact hebben sociale netwerken op democratie? In het tijdperk van ‘nepnieuws’ is deze vraag
maatschappelijk relevanter dan
ooit. Zoé Christoff doet er onderzoek naar. Dit project ontwikkelt
een algemene theorie over de interactie tussen netwerken en democratie en biedt concrete aanbevelingen die de democratie waarborgen.
In onze samenleving en gezondheidszorg worden lichaam en geest
gewoonlijk als aparte eenheden
gezien. Onderzoek toont echter dat
ziektes, vooral chronische ziektes,
een samenspel van lichaam, geest
en socioculturele aspecten zijn. Jana Declerq onderzoekt de spanning tussen deze twee perspectieven in de communicatie tussen gezondheidsprofessionals en chronische pijnpatiënten in pijnklinieken.

Financiële crisis
Christiaan van der Kwaak richt
zich in zijn onderzoek op onconventioneel monetair beleid en financiële crises. Sinds de financiële
crisis hebben centrale banken ongekende hoeveelheden staatsobligaties gekocht. De literatuur bekijkt alleen of dergelijk beleid de
negatieve effecten van financiële
crises kan verminderen. Dit onderzoek kijkt verder en onderzoekt of
dergelijk beleid tot nieuwe financiële crises kan leiden en, zo ja,
hoe deze voorkomen kunnen worden.
Voorspellen als het erom spant.
Daar gaat het onderzoek van Tom
Boot over. Nauwkeurigheid van
econometrische
voorspellingen
wordt gemeten over lange tijdsperiodes. Deze gemiddelde nauwkeurigheid zegt weinig over de kwaliteit in perioden van crises, politieke veranderingen en onconventioneel monetair beleid - tijden waarin juist behoefte is aan nauwkeurige voorspellingen. Dit project ontwikkelt nauwkeurigheidsmaatstaven op maat gemaakt voor uitzonderlijke economische omstandigheden.

veel voorkomende ziektes en zeldzame ziektes aan elkaar zijn gerelateerd. In Nederland hebben 1
miljoen mensen een zeldzame ziekte. Bij slechts 30 procent van deze
patiënten is de genetische oorzaak
bekend. Door kennis over de genetica van veelvoorkomende ziekten
te integreren met gen-netwerken,
kan de onderzoeker voor genen
voorspellen of ze een zeldzame
ziekte veroorzaken en meer patiënten een diagnose geven.

Hersentumor
Radiotherapie voor hersentumoren doodt de tumor, maar beschadigt ook gezond hersenweefsel. Deze schade geeft geheugenproblemen, met grote gevolgen voor patiënten. Protontherapie geeft vermoedelijk minder schade, maar
enige schade blijft ontstaan. Met
nieuwe MRI- en PET-scans gaat
Anouk van der Hoorn-Klingenberg
deze schade in beeld brengen om

protontherapie te verbeteren.
Claudia van Borkulo richt zich in
haar onderzoek op depressies en
analysemethoden om de last van
een depressie te verminderen.

Jonge sterren
Wetenschappers weten niet hoe
het leven op aarde is ontstaan,
maar moleculen vanuit de ruimte
hebben waarschijnlijk bijgedragen. Veronica Allen zoekt rondom
verschillende soorten jonge sterren deze bouwstenen van het leven. Nichole Barry richt zich op
het ontstaan van de eerste sterrenstelsels. Het zwakke licht van waterstof zou door astronomen waargenomen kunnen worden, maar
minuscule fouten in de signaalverwerking maken dit onmogelijk.
Door het combineren van Amerikaanse, Australische en Nederlandse software zou deze periode
toch waargenomen kunnen worden.

Brandweer geeft webinar
over belang brandveiligheid
NOORD-GRONINGEN - De
brandweer houdt binnenkort, in
samenwerking met Espria Ledenvereniging, een webinar
over het belang van brandveiligheid.
Nu het ’s avonds weer eerder donker wordt, steekt men thuis vaker
de kaarsen aan. Iedereen weet dat
men hiermee moet opletten, want

een brand kan snel ontstaan. Wat
doet men dan, maar belangrijker
nog, hoe voorkomt men een brand?
Hoe brandveilig is een huis eigenlijk? Waar zit het grootste brandgevaar en hoe kan je dit risico verkleinen?’ Deze vragen staan centraal tijdens het webinar geWoon
veilig, dat dinsdag 17 november om
10.00 uur begint. Iedereen kan het
webinar gratis thuis volgen op pc,

Aardappelen uit automaat
ELLERHUIZEN - Bij de maatschap De Wie-Len in Ellerhuizen bij Bedum worden sinds kort vrije-uitloopeieren en aardappels uit een automaat verkocht (foto). ,,Door de toenemende vraag naar betalen
met de pas voldoet deze machine aan deze wens. Men kan nu contant betalen, maar ook door middel
van contactloos pinnen. Met een paar drukken op de knoppen heeft men een doosje eieren of een zak
aardappels in handen. De eerste reacties zijn positief’’, vertelt Annet Lenting van de maatschap.

laptop, tablet of smartphone.
In het webinar laat een deskundige
van de brandweer zien hoe een
huis brandveilig gemaakt kan worden. Brand kan veel leed en schade
aanrichten, terwijl men zelf veel
kan doen om het risico op een
brand te verkleinen. De internetsessie is te volgen via ledenvereniging.nl/gewoon-veilig.

Leerlingen Handpalm Leens
verkopen mondkaphouders
LEENS - De leerlingen van gereformeerde basisschool De
Handpalm in Leens verkopen
zelfgemaakte mondkaphouders.
De houders zijn een oplossing voor
mensen die last van hun oren krijgen als ze lange tijd een mondkapje gedragen hebben. De mondkaphouders worden geproduceerd met

de 3D-printer van de school.
De school is via een juf op het idee
gekomen. Haar moeder werkt in
de zorg en vroeg of er een houder
geprint kon worden. ,,Toen bedachten we dat er vast veel meer
mensen zo’n handige gadget willen
hebben. We hebben een coronaproof-plan bedacht om de mondkaphouders te verkopen, zodat we
geen mensen hoeven te zien. Mensen kunnen hun bestelling doorge-

Natuurbegraafplaats
Brenda Mathijssen richt zich op
duurzame uitvaartpraktijken ‘in
een multiculturele context’. In veel
Westerse samenlevingen zijn groene uitvaartpraktijken in opkomst.
Er is weinig bekend over de culturele constructie, betekenis en diversiteit van deze praktijken. Dit
onderzoek bestudeert onder andere hoe mensen met verschillende
etnische en religieuze achtergronden natuurbegraafplaatsen gebruiken.
Björn Mitzinneck doet onderzoek
naar de energietransitie. Voor een
succesvolle energietransitie is snelle implementatie van duurzame
technologieën essentieel. Het organiseren van effectieve samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, bedrijven en burgers kan
daarbij helpen. Desalniettemin
ontbreekt specifieke kennis over
hoe dergelijke samenwerkingsverbanden het beste vorm kunnen
krijgen. Daarom analyseert deze
studie organisatievormen die belangen van diverse partners bij elkaar brengen.
Patrick Deelen onderzoekt hoe

,,Door ons en anderen is bij voortduring aangedrongen op een crisisaanpak. Dat betekent per definitie
iets anders doen dan wat je altijd,
of normaal, gewend was te doen.
Het probleem bij de versterking,
en bij de rest van het gaswinningsdossier, zit juist al jaren in de uitwerking en de uitvoering. Aan goede bedoelingen op papier geen gebrek, we herinneren ons nog de
versnellingsmaatregelen van begin
dit jaar. Maar in de praktijk verzandt dit keer op keer in verstikkende
verantwoordingsregels,
weer nieuwe protocollen, adviescommissies of regelingen en komt
er niks echt van de grond. Dat het
nieuwe akkoord hier geen antwoord op heeft, maakt het voor
ons ongeloofwaardig’’, aldus Top.
De teleurstelling van GG was groot
toen bleek dat er bij de partijen
van het bestuursakkoord geen ambitie of intentie was om juist deze
elementen aan te pakken. ,,De oplossingen werden en worden louter
en alleen gezocht binnen het bestaande systeem. Dat gegeven
leidt ertoe dat het zeer de vraag is
hoeveel van dit geld direct ten goede zal gaan komen aan de inwoners en hun huizen. Het grote risico is dat een substantieel deel van
dit nieuwe geld, opnieuw, verdwijnt in het technocratische systeem van deskundigen, adviezen,
verantwoording, commissies, regelingen, ingenieursbureaus, protocollen. Van 1,5 miljard kunnen onbedoeld ook veel kastjes en muren
bij gebouwd worden.’’
,,Onze inzet was een brede ambitie
om Groningen en de Groningers in
het gaswinningsgebied over de hele linie anders te benaderen. Niet
afwachtend maar pro-actief, wij
komen naar ú toe. Niet vanuit wantrouwen maar vanuit vertrouwen.
Niet om uit te leggen, maar om te
luisteren. Wat nodig is voor de oplossing van de problemen van bewoners is een aanpak die integraal, inclusief en individueel is.
Al die drie elementen passen niet
in het huidige systeem.’’
Dat de bestuurders het beeld van
een ‘finale kwijting’ krachtig verwerpen is, volgens Top, positief.
,,Of en wanneer een volgende kans
komt voor een omzwaai is wel ongewis. Dat de koppeling schade/versterken, de funderingsproblematiek en de achtergestelde positie van het MKB en agrarische
sector duidelijk zijn geagendeerd
betekent hoe dan ook dat we nog
niet klaar zijn’’, besluit ze.

De Leenster school hoopt veel mondkaphouders te verkopen.

ven door ons te mailen. Wij sturen
dan een QR-code terug, waarmee
men kan betalen. Als de betaling
binnen is, printen wij de mondkaphouders en sturen wij ze op’’, laat
de school weten.
Bestellen
kan
via
dehandpalm78@gmail.com. De mondkaphouders kosten 2,50 euro per stuk
en een kwart van de opbrengst doneert de school aan het Rode
Kruis.
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Wat wil de GBB bereiken
met de tweede
beklagprocedure?
Op verschillende fronten wordt het openbaar ministerie aangespoord
tot het maken van een beslissing in de strafzaak tegen de NAM. Een
van die fronten is het starten van een nieuwe juridische procedure
door mrs. G. Spong en E. van Reydt, de advocaten van de GBB en de
twaalf Groningers die in 2015 aangifte deden. Waarom wordt die procedure gestart en wat denkt de GBB te bereiken?

Het OM houdt ons aan het lijntje
Op dit moment heeft het OM nog steeds geen beslissing genomen of zij
de NAM gaan dagvaarden of niet. Het strafrechtelijk onderzoek was in
september 2019 afgerond, maar sindsdien hebben we niets inhoudelijks gehoord van het OM. De officier van justitie gaf in april 2020 aan
dat het OM bezig is ‘met de formulering van een standpunt’. Anderhalve maand later doen wij weer navraag en wordt aangegeven dat het
‘omvangrijker is’ dan op voorhand bedacht. Eind juli doen onze advocaten nogmaals navraag, maar worden zij gewoonweg genegeerd. Na
het sturen van een herinnering in september ontvangen wij een antwoord, tenminste, geen antwoord op de vier vragen die we stelden, wel
over de voortgang: de conclusie is nog niet gereed.

OM lijkt vervolging te weigeren
Aangezien het onderzoek ruimschoots een jaar geleden is afgerond en
een vervolgingsbeslissing van het openbaar ministerie om onbegrijpelijke redenen uitblijft, starten wij een tweede beklagprocedure. Wij
vinden dat uit de passieve houding van het OM geconcludeerd kan
worden dat het OM weigert te vervolgen, ook wel ‘fictieve vervolgingsweigering’ genoemd. Daarom starten wij de nieuwe beklagprocedure
bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Gerechtshof moet optreden tegen
wangedrag OM
Het hof heeft in 2017, naar aanleiding van onze eerste beklagprocedure, beslist dat het OM een strafrechtelijk onderzoek moest instellen.
Door deze tweede procedure vragen we het hof om een beslissing af te
dwingen van het OM. Aangezien het OM zijn werk niet doet. En daarmee ondermijnt het OM het gezag van het hof. Indirect wordt hierdoor
het hof in de ogen van de samenleving gezien als een tandeloze tijger,
mits het nu handelt.

Groninger Bodem Beweging eist na
5 jaar duidelijkheid van het OM
De Groninger Bodem Beweging (GBB) stond dinsdag 3 november bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te
Leeuwarden met leuzen als ‘OM: stem voor Groningen!’ en
‘OM: you can do it’ om het openbaar ministerie te bewegen tot het openbaar maken van zijn beslissing inzake de
strafzaak tegen de NAM. De actie werd opgepikt door onze
volksvertegenwoordiging.
Er
werden
Kamervragen gesteld over dit onderwerp aan de ministers Grapperhaus (minister van Justitie en Veiligheid) en
Wiebes (minister van Economische Zaken en
Klimaat). Daarnaast start de GBB een procedure vanwege
‘fictieve vervolgingsweigering van het OM’. Zie elders deze
pagina.

Actie, Kamervragen en juridische stappen:
de GBB zet door
Het OM wordt op meerdere vlakken aangespoord tot het
maken van een beslissing: naast het voeren van de actie en
bijkomende media-aandacht, zullen de raadslieden van de
slachtoffers, mrs. G. Spong en E. van Reydt, een tweede
beklagprocedure ex artikel 12 Sv. wegens de traagheid c.q.
fictieve vervolgingsweigering van het OM starten. Ook
dienden Tweede Kamerleden Sandra Beckerman en Michiel van Nispen (SP) Kamervragen in over het onderwerp,
onder andere:
“Hoe kan het dat het OM in september 2019 het onderzoek
al had afgerond, maar dat een jaar later nog steeds geen
conclusie is getrokken en de aangever (de GBB) hier nog
niets over heeft gehoord ondanks herhaaldelijke verzoeken
om geïnformeerd te worden over de voortgang en de resultaten van het onderzoek?”
En
“Welke stappen gaat u zetten om het vertrouwen in de rechtsstaat te herstellen?”

OM als zwijgend instituut
Zowel de actie als locatie was symbolisch. Met de actie

beeldde de GBB het OM uit als zwijgend instituut. Drie vrijwilligers in toga hadden een mondkapje op met een afbeelding van een dichte ritssluiting over de letters van het OM.
Bovendien zat iemand in een boevenpak in de (fictieve) gevangenis om de NAM achter tralies uit te beelden. De actie
vond plaats bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te
Leeuwarden. Dit omdat het hof in 2017 het OM had bevolen een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Achtergrond aangifte
Op 11 september 2015 deed de GBB tezamen met 12 gedupeerde Groningers aangifte tegen de NAM. De reden was
dat ondanks alle schade en bedreiging van de veiligheid
door de aardbevingen, de NAM willens en wetens doorging
met gas winnen. Na een aanvankelijke afwijzing door het
OM om de NAM te vervolgen, werd het OM dit op 20 april
2017 alsnog bevolen door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit naar aanleiding van een door de GBB aangespannen artikel 12 Sv-procedure. In september 2019 liet
het OM weten het strafrechtelijk onderzoek naar de NAM
na tweeënhalf jaar afgerond te hebben. De NAM kreeg
toen drie maanden de tijd om te reageren, terwijl de slachtoffers en haar raadslieden dat recht niet kregen. Vervolgens zou het OM zijn slotconclusie trekken. Ondertussen is
het alweer een jaar later, maar heeft het OM nog steeds
niets van zich laten horen.

GBB Nieuwsvlog: Stel
je vraag aan de GBB
In deze veranderende tijden introduceren wij de GBB nieuwsvlog. Er
staan al twee vlogs online over het hoe en waarom van de strafzaak tegen de NAM en de daaraan gerelateerde actie. Kijk op onze website
onder ‘video’s’.
Wil je een kijkje achter de schermen bij de GBB? Wens je meer achtergrondinformatie over bijvoorbeeld de waardedalingsregeling? Heb
je behoefte aan technische informatie over wat er in de bodem gebeurt
tijdens een aardbeving? Of wil je zelf aan het woord:
Laat het ons weten via:
nieuws@groninger-bodem-beweging.nl of op onze social media kanalen:
Facebook: @GBBGroningen
Twitter: @GBBGroningen
Instagram: @groningerbodembeweging
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Minister beantwoordt
vragen uit Eemsdelta
LOPPERSUM - VVD Eemsdelta
heeft woensdag een chatsessie
georganiseerd met minister van
infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Samen met
Eduard Mulder, lijsttrekker van
VVD Eemsdelta, beantwoordde
ze vragen van inwoners.
De live chatsessie vond plaats op
Facebook. Veel onderwerpen op
het gebied van de regionale infrastructuur kwamen voorbij: bereikbaarheid van de dorpen, duurzame
ontwikkelingen zoals de biokerosinefabriek in de haven van Delfzijl
en het belang om de N33 te verdubbelen.
Een van de inbellers tijdens de live
sessie was Frans Alting van Samen-

werkende Bedrijven Eemsdelta
(SBE). Hij stipte nogmaals het belang aan van een verdubbeling van
de N33 en de bouw van een aquaduct over het Eemskanaal in Appingedam. Hier staat de brug te
vaak open en dit belemmert de
doorstroming. De VVD Eemsdelta
heeft eerder ook al aangegeven dat
het snel duidelijkheid wil over de
verdubbeling van de N33 en het
plaatsen van een aquaduct. Van
Nieuwenhuizen heeft begrip voor
deze wensen van SBE en de VVD
Eemsdelta en hoopt dat er binnenkort duidelijkheid komt.
De minister was ook onder de indruk van alle duurzame ontwikkelingen in de regio. ,,Het is prachtig
om te zien dat de haven van Delf-

zijl een wereldprimeur heeft binnengesleept: de eerste biokerosinefabriek ter wereld. Die gaat kerosine leveren die maar liefst 85 procent duurzamer is dan normale kerosine. Het laat nog maar eens zien
dat deze regio enorm veel kansen
heeft en ook veel kansen pakt’’, aldus Van Nieuwenhuizen.
Eduard Mulder kijkt tevreden terug op de live sessie: ,,Er kwamen
een heleboel interessante vragen
voorbij over belangrijke thema’s.
De VVD heeft infrastructuur hoog
in het vaandel staan en wil ook in
de nieuwe gemeente Eemsdelta
dat dit verbeterd gaat worden. Hier
blijven wij ons voor inzetten’’, aldus de lijsttrekker van VVD Eemsdelta.

Duik in de

I De chatsessie is in volle gang. Rechtsboven Cora van Nieuwenhuizen. Daarnaast Eduard Mulder en
onder Frans Alting.

ZEE VOL
VERHALEN
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Middelstummers
zijn zestig jaar getrouwd
MIDDELSTUM - Het is vandaag op de kop af zestig jaar
geleden dat het echtpaar
Sevenhuijsen-Ritsema uit Middelstum in het huwelijk is getreden.

Het vandaag zestig jaar getrouwde echtpaar Sevenhuijsen-Ritsema uit Middelstum (eigen foto).

Het echtpaar Sevenhuijsen heeft
drie kinderen, tien kleinkinderen
en inmiddels ook al vijf achterkleinkinderen. De twee hebben elkaar leren kennen in Julianadorp
in Noord-Holland. Ze woonden
daar aan dezelfde weg en daar is
de liefde ontstaan. Na tien jaar in
Julianadorp te hebben gewoond,
hebben ze Noord-Holland verruild
voor Noord-Groningen.
Daar wonen ze alweer vijftig jaar:
eerst op hun boerderij in Stedum
en nu inmiddels alweer zes jaar in
Middelstum.
De heer Sevenhuijsen was boer en
werkte in het veebedrijf, ook zijn
echtgenote werkte daar mee. De
boerderij is door hun zoon overgenomen, maar zijn vader is nog elke
dag bij de koeien te vinden.
Mevrouw Sevenhuijsen houdt van
fietsen, lezen, lekker kokkerellen
en handwerken.
Ze zijn gezond en gelukkig samen
en hebben daarom heel veel redenen om blij en dankbaar te zijn.
In verband met de geldende coronamaatregelen was het voor burgemeester Hans Engels van de gemeente Loppersum niet mogelijk
het echtpaar peroonlijk met dit
heuglijke feit te feliciteren.

Dorpsbelangen
Ezinge breidt
bestuur uit
EZINGE - Het bestuur van
Dorpsbelangen Ezinge is uitgebreid met drie leden. Het gaat
om Onno Broeksma, Mia de
Jong en Thierry Wiersma. Daarmee is het bestuur op volle
sterkte. De andere leden zijn
Siemon van der Laan (voorzitter), Sweis Ubels (penningmeester), Joke Buist, Merel Melief en
Gerda Rutgers-Kits. Afscheid
van het bestuur nam Sandra Tillema, die zich een aantal jaren
als secretaris en algemeen bestuurslid heeft ingezet voor de
vereniging.

Politie neemt
bier in beslag
NOORD-GRONINGEN - De politie
heeft in de nacht van zaterdag op
zondag in heel Noord-Groningen
verschillende controles op de naleving van de coronaregels gehouden. Hierbij werden zowel waarschuwingen als bekeuringen uitgedeeld. In Winsum en Ulrum zijn diverse kratten bier in beslag genomen. Het is namelijk verboden om
tussen 20.00 en 7.00 uur alcohol bij
je te hebben.
De bekeuringen werden uitgedeeld voor het overtreden van de
maximale groepsgrootte, het bezit
van alcohol en openbare dronkenschap.

Het Hogeland aanwezig
op online-Promotiedagen
NOORD-GRONINGEN - Het
Hogeland is dinsdag weer aanwezig op de jaarlijkse Promotiedagen. Het evenement is dit
jaar volledig online.
Naast een online-stand organiseert
gemeente Het Hogeland ook een
talkshow over duurzaamheid. Over
dit thema praat Maartje de Jonge
met een aantal ondernemers, die
zich dagelijks bezig houden met
dit vraagstuk. Aan tafel schuiven
onder anderen Dianne van Essen
van The Great Plastic Bake Off en
Han Paul van Westing van Mobi
aan. Wat verstaan zij onder duurzaamheid en hoe wordt dit thema
in zijn totaliteit meegenomen in
hun ondernemingen?

Enthousiasme
,,Ondernemers hebben oog én hart
voor de toekomst. Ze kijken verder
dan de dag van vandaag. Ik heb
bijvoorbeeld veel enthousiasme
geproefd tijdens het koploperproject dat we onlangs hebben afgerond. Daarin ‘kruisbestuifden’ ondernemers elkaar met ideeën over
duurzaamheid. Dat leverde verrassende resultaten op die bijdragen
aan duurzaamheid”, zegt wethouder Kristel Rutgers over Hogelandster ondernemers en duurzaamheid.
,,We dragen als gemeente graag bij
aan duurzame initiatieven. Zo hebben we voor alle ondernemers een

milieubarometer
beschikbaar”,
gaat Rutgers verder. ,,Die kunnen
ze een jaar lang gratis gebruiken.
De barometer verschaft inzicht in
de milieuprestaties van het bedrijf
en geeft tips waar verbeteringen
kunnen worden aangebracht. Op
die manier dragen gemeente en
ondernemers bij aan een duurzame toekomst voor Het Hogeland.”

Daarnaast bevinden zich in gemeente Het Hogeland vele ‘pareltjes’, waaronder het dorp Winsum
dat door de AWB uitgeroepen is
tot het mooiste dorp van Nederland. Ondernemer Robbert van
Barneveld vertelt wat Winsum zo
uniek maakt en hoe restaurant De
Jongens uit de buurt deze titel
voor de bezoeker kan gebruiken.

Landbouwcollectief
zoekt bestuurder
NOORD-GRONINGEN - Het
Collectief Midden Groningen,
opgericht ten behoeve van agrarisch natuur- en landschapsbeheer, is op zoek naar een
nieuwe bestuurder. Het landbouwcollectief is ook in deze
regio actief.
Collectief Midden Groningen
werkt met boeren die hart hebben
voor mens en natuur. Men draagt
bij aan het waardevol produceren
van voedsel waarbij een gezond
rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor
de waterkwaliteit met elkaar
wordt verbonden. Om de boerenlandvogels en hun leefomgeving te

beschermen, kunnen agrariërs verschillende beheerpakketten toepassen, variërend van licht (bijvoorbeeld uitgesteld maaien) tot
zwaar (zoals de aanleg van een
plasdras). Bij elk beheerpakket
ontvangt de agrariër een beheervergoeding ter compensatie.
Sinds 2016 kan alleen nog subsidie
voor agrarisch natuurbeheer worden verstrekt aan een zogenaamde
‘group of farmers’. Daarom is het
Collectief Midden Groningen opgericht. Omdat in maart de termijn
van een zittend bestuurder eindigt,
is het collectief op zoek naar een
nieuwe bestuurder. Meer informatie is te vinden op de website collectiefmiddengroningen.nl.
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RUG en waterschap dagen
jongeren uit met prijsvraag
NOORD-GRONINGEN - Het klimaat verandert en er wordt nog
onvoldoende gedaan om de
temperatuurstijging te voorkomen. De mensheid moet zich
aanpassen aan de gevolgen van
klimaatverandering; klimaatadaptatie. Campus Fryslân van
de Rijksuniversiteit Groningen
en het Friese waterschap Wetterskip Fryslân dagen jongeren
uit om met de Citizen Climate
Adaptation Award na te denken
over de samenleving in een klimaatbestendig Nederland.
Er zijn twee prijsvragen: de klimaatbestendige stad voor jongeren uit heel Nederland tussen de
15 en 18 jaar, en bouwen aan een
klimaatproof Nederland voor de
leeftijdscategorie 19 tot en met 24
jaar.

WE KUNNEN NIET
ZONDER NATUUR
Word nu lid op
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine Puur Natuur

Voor de prijsvraag over de klimaatbestendige stad kunnen jongeren oplossingen aandragen voor
twee problemen: hittestress en wateroverlast in steden. Ze kunnen
daarvoor een voorstel schrijven,
een filmpje maken, een enquête
bouwen of iets anders creatiefs
doen. Ook deelnemers aan de
tweede prijsvraag, waarin zij mee
mogen denken over een klimaatproof Nederland in het jaar 2100,
kunnen op allerlei manieren oplossingen aandragen.
De Citizen Climate Adaptation
Award bestaat uit geldprijzen die
op zaterdag 23 januari in Leeuwarden worden uitgereikt. De jury
maakt in eerste instantie bekend
welke drie kandidaten per leeftijdscategorie de hoogste jurybeoordeling hebben gekregen. Zij
worden uitgenodigd om voorafgaand aan de prijsuitreiking hun
projectidee kort te presenteren.
Op die dag vinden meerdere activiteiten plaats in het kader van de
internationale klimaattop voor klimaatadaptatie.
De Citizen Climate Adaptation
Award van Wetterskip Fryslân en
RUG/Campus Fryslân is ter ere
van het werk van voormalig dijkgraaf Paul van Erkelens. Het is
een burgerwetenschapsprijs die
vanaf volgend jaar eens per twee
jaar wordt uitgereikt aan jongeren
in de leeftijd van 15 tot 24 jaar die
vernieuwende ideeën aandragen
over klimaataanpassing. Het doel
van de Citizen Climate Adaptation
Award is bewustzijn creëren rond
het thema klimaatadaptatie en
jongeren aanmoedigen om oplossingen te onderzoeken. Meedoen
kan door voor 10 december een
deelnameformulier in te vullen via
rug.nl/cf/klimaatadaptatieprijs.

Eerste adventskalender
voor Samenloop voor Hoop
WINSUM - De eerste adventskalender van Ondernemersvereniging
Winsum is uitgereikt aan organisatoren van de Samenloop voor
Hoop. Op bijgaande foto nemen Bert de Vries (links) en Willem Vos
de eerste kalender in ontvangst. Het is, zoals gemeld, voor het derde
jaar op rij dat Winsumer ondernemers een adventskalender gaan
verkopen. Een kalender kost 5 euro. Er zijn in totaal 2500 kalenders te koop. De volledige opbrengst komt ten goede aan Samenloop
voor Hoop, een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen
kanker wil doen. De verkoop van de kalenders is nu ook van start
gegaan. In eerste instantie meldde de organisatie dat de verkoop op
12 november zou starten. Kalenders zijn in principe tot en met 29
november verkrijgbaar bij Albert Heijn, Blokker, Discus, Gaaf, La
Sicilia, Slagerij Hasper, Spar, Roling Optiek, Sporthuis Winsum en
DePrint. Mensen die een adventskalender aanschaffen steunen niet
alleen een goed doel, maar maken ook kans op mooie prijzen.

Biblionet houdt schrijfwedstrijd
NOORD-GRONINGEN - Biblionet
Groningen organiseert een schrijfwedstrijd rond het thema familieverhalen. Van de winnende verhalen wordt een echt luisterboek gemaakt. Iedereen kent wel de familieverhalen die op feesten en bijzondere dagen voorbij komen.
Grappige, ontroerende of alledaagse anekdotes worden van generatie
op generatie doorverteld. Maar er
zijn ook verhalen waar niet over

gesproken wordt of waar weinig
over bekend is. Biblionet Groningen daagt jong en oud uit om in deze familieverhalen te duiken en ze
op te schrijven. Van de winnende
verhalen wordt een luisterboek gemaakt.
De bibliotheek organiseert twee
online workshops die mensen kunnen helpen bij het schrijven van
hun eigen familieverhaal. Op 25
november is er via Zoom een

workshop Autobiografisch schrijven en op 18 november duiken we
in Delpher, waarmee je gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse
kranten, boeken en tijdschriften
kunt doorzoeken.”
Aanmelden voor de workshops kan
via
www.biblionetgroningen.nl.
Verhalen van maximaal 1500 woorden kunnen voor 11 december gemaild worden naar schrijfwedstrijd@biblionetgroningen.nl.
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ZEO is blij
met groeiend
aantal leden
Tamelijk onopvallend verstopt in het dorp ’t Zandt vindt
men de manege van paardensportvereniging ZEO. Er
staan twee fraaie rijhallen met een mooie kantine. Ook
heeft men nog een binnenbaan om de paarden te longeren (gymnastiseren en soepel houden). Verder is er nog
een buitenbak en niet te vergeten het veld met een
mooie tribune. De komende tijd besteden we in een aantal artikelen aandacht aan deze vereniging en de paardensport. Vandaag komt voorzitter Eline Dam aan het
woord.
door Auke Zoethout
Maar eerst een stukje geschiedenis. PV ZEO staat voor Paardensport Vereniging ’t Zandt en Omstreken. Voorheen LR en PC ZEO
wat stond voor Landelijke Rijvereniging en Pony Club. Deze laatste
is op 22 september 1926 opgericht
door een aantal agrariërs die na
het gebruik van de paarden op het
land ook met dezelfde paarden op
sportief gebied aan de slag wilden.
In beginsel werd er langs de weg
gereden, maar voor het oefenen
van het achttal kon men gebruikmaken van een terrein of de losstaande schuur van de familie Cleveringa bij de boerderij Alberdaheerd in ’t Zandt. De lessen werden alleen op zaterdag gegeven en
iedereen kwam te paard naar de
les en ging ook op deze manier
weer naar huis. In deze tijd waren
er weinig wedstrijden. Als men
naar een wedstrijd ging dan ging
men te paard. In 1934 werd voor
een bedrag van 2900 gulden (ruim
1300 euro, red.) een overdekte manege gebouwd op het terrein van

de Vereniging voor Volksvermaken in ’t Zandt. Na de oorlog, in
het voorjaar van 1946, startte de
manege opnieuwen bestond er een
grote toeloop van leden.
De instructie werd gegeven door
de heer P.M. Cevaal, een oud-artillerieofficier. Later werden er lessen gegeven door de heer Perdok,
opgevolgd door de heer P.T. Nijhoff en in 1948 werd dit overgenomen door Sieto Mellema. Nijhoff
en Mellema behaalden in 1950 als
een van de eersten in het Noorden
hun instructeursdiploma van de
Federatie. In 1981 besloot men opnieuw te gaan bouwen. Er werden
een foyer en een buitenbak gerealiseerd. Na een brand in 1994 is
de foyer verwijderd en werden er
nieuwbouwplannen gemaakt. In
1995 heeft men de bouw van de
grotere rijhal gerealiseerd met een
nieuwe foyer. Sindsdien beschikt
ZEO over drie rijhallen, een van
22 bij 60 meter, een van 20 bij 40
meter en een van 16 bij 35 meter.
Tevens beschikt men over een ruime buitenbak van 25 bij 45 meter
met verlichting en een royale parkeerplaats.

Dorpsbudget in trek
NOORD-GRONINGEN - De
dorpsbudgetten die de gemeente Het Hogeland verstrekt zijn
populair.
Het college heeft een memo over
het dorpsbudget vastgesteld. Het
gaat om een tussentijdse evaluatie.
Het stuk gaat naar de gemeenteraad.
Het Hogeland stelt dorpen in staat
om zelf aan de leefbaarheid te werken. Daarvoor is op 1 januari 2020
het dorpsbudget ingesteld. De eerste tussenevaluatie laat zien dat er
tot oktober van dit jaar 56 aanvragen voor een budget ingediend
zijn door 25 dorpen. De kleinere
dorpen zijn hierbij goed vertegen-

woordigd: 18 kleine dorpen dienden in totaal 32 aanvragen in.
Er is grote variatie in de type aanvragen: van de inrichting van
speeltuinen tot de realisatie van
voorzieningen als een buitenpodium of vogelkijkhut, tot aan een
maken van een educatief boek
over het dorp of het oprichten van
een reanimatieteam in het dorp.
Ongeveer 60 procent van de aanvragen is toegekend. Tien werden
afgewezen en acht zijn er nog in
behandeling.
De raad beslist woensdag bij het
behandelen van de begroting of er
gekort gaat worden op het dorpsbudget. In verband met de financiële situatie stelt het college voor
het budget te halveren.

Eline Dam (42) maakt sinds 2018
deel uit van het bestuur van ZEO
en bekleedt sinds 2019 het voorzitterschap. Ze woont met echtgenoot
Hendrik Dam sinds 1998 in Losdorp. Hendrik Dam heeft sinds
2015 een landbouwmechanisatiebedrijf en houdt zich bezig het het
verhelpen van storingen en verkoop van machines. Eline Dam
werkt twee dagen per week als assistente bij Mondzorg Delfzijl en
is, niet onbelangrijk, moeder van
vijf dochters en een pleegdochter.
Deze laatste telg kwam twaalf jaar
geleden in het kader van Europa
Kinderhulp uit Berlijn enkele weken in de zomervakantie voor het
eerst in het gezin. Dat werd steeds
langer en ook in andere vakanties
Sinds enkele jaren is ze als pleegdochter permanent in het gezin opgenomen. Dam is geboren en opgegroeid in Zeerijp. Het gezin waartoe ze behoorde had eigenlijk niets
met paarden, maar in de buurt
woonde de familie Burema en daar
werd bij haar de fascinatie voor de
edele viervoeter geboren. Burema
kocht zelfs een pony voor haar en
daarmee werden lessen gevolgd
bij ZEO, waarvan ze toen ook lid
werd. De kleine pony werd opgevolgd door een grotere en later een
paard. De heer Burema begeleidde
haar naar de lessen en ook bij wedstrijden. Ze deed voornamelijk
aan dressuur, maar ook was ze
amazone op het springpaard. Dat
heeft ze gedaan tot de eerste dochter in 1999 werd geboren. Toen
stopte ze met paardrijden en ook
als lid van ZEO. Toen de oudste
dochter zes jaar was, werd er een
veulen gekocht, opgeleid en ingereden. Dochterlief had echter niet
zoveel plezier in het paardrijden,
dus het beestje werd weer verkocht. Met de andere dochters was
dat anders. Alle vier gingen ze
paardrijden en drie van hen doen
dat nog. Twee doen aan de springsport en de jongste, die nu tien
jaar is, richt zich op de dressuur.
Alle drie hebben ze een eigen pony
of paard. Sinds 2009 is Eline Dam
zelf weer lid van de vereniging. Ze
werd lid van het bestuur en sinds
2019 dus voorzitter. Paardrijden
doet ze zelf niet meer. Wel maakt
ze ritjes op de motor en dat geeft
haar eenzelfde soort gevoel als het
berijden van een paard. Nu ze met
de kinderen naar concoursen gaat
of bij lessen aan de kant staat, ontmoet ze weer mensen die ze vroeger te paard tegenkwam.

De club.
ZEO mag zich verheugen in een

Wonderboom stelt
voorstellingen opnieuw uit
WINSUM - Als gevolg van de
afgekondigde sluiting van
theaters heeft ook Theaterschool Wonderboom alle voorstellingen in De Blauwe Schuit
in Winsum van deze maand
moeten afblazen. De uitvoeringen staan nu op de rol voor februari en maart.
In juni zouden er vier theaterproducties van Wonderboom gepresenteerd worden in De Blauwe
Schuit: Romeo en Julia en De Storm,
beide bewerkingen van Shakespeare, de eigen productie De Bruiloft en de musical Alice in Wonderland. Die werden toen verplaatst
naar november. Door de perikelen

rond corona is er intussen anderhalf schooljaar aan de voorstellingen gewerkt.
De leiding van Wonderboom,
theatermakers, regisseurs, docenten en zeker de leerlingen hebben
laten weten dat zij in ieder geval
willen dat de voorstellingen gespeeld worden voor publiek. Alle
voorstellingen zijn zo goed als af.
Daarom krijgt elke groep nu in het
voorjaar één weekend om de voorstelling op te pakken en uit te voeren. Op zaterdag wordt er twee
dagdelen gerepeteerd. Op zondag
is er een laatste doorloop met daarna twee uitvoeringen, een in de
middag en een in de avond. Door
elke voorstelling te concentreren
in een weekend, hoeven de leerlin-

gen hun tijd en energie niet voor
de derde keer voor een langere periode te besteden aan ‘hun’ voorstelling.
Coördinator Wonderboom Hans
Elbersen: ,,Hiermee denken we
een oplossing te hebben gevonden
die recht doet aan de leerlingen.
Ook aan hen die vanwege studie
en eindexamens straks minder tijd
hebben, maar wel graag de voorstelling willen afmaken. En we hopen natuurlijk van harte dat de
maatregelen dan zijn versoepeld
en er meer publiek de zaal in mag,
zodat ook de risicogroepen, speciaal opa’s en oma’s, naar het acteren van de kinderen kunnen komen kijken.”

Eline Dam, voorzitter van ZEO, met een aantal combinaties van de club. Vanaf links zijn te zien: Corienne Trox met Luco, Sanne Koning met Neron, Doreth Aanen met Ervil, Lisanne Dam met Jennycia MC, Nienke Wiersema met Fandore, Cobie Kruger met Aimee, Lotte ten Hage met Fancy, Helma de Bruin met Ebony Girl en Lenieke Dam met Dorien.

I

groeiend ledental. Waren het er in
2011 nog 180, in 2016 was dat al gegroeid naar 240 en nu zijn er 259
leden. Een groot deel van de leden
maakt gebruik van de accommodatie en/of de lessen van de club. Anderen nemen onder de vlag van
ZEO deel aan wedstrijden. Vaak
hebben ze dan zelf een trainingsgelegenheid of doen dat bij een andere manege. De meeste leden komen uit de nabije regio, maar er
zijn er ook die verder weg wonen,
zoals in Muntendam en Aduard.
De club kent een aantal goede
springruiters, maar ook in de dressuur zijn er amazones die het goed
doen en het nog ver kunnen schoppen. Hierover meer in een volgen-

de aflevering.
Niet onvermeld mag blijven is dat
de nationaal en internationaal bekende springruiter Jur Vrieling uit
Holwierde erelid is van de vereniging. De leden van ZEO houden
zich bezig met mennen, springen
en dressuur waarin ook lessen worden gegeven. Sinds kort zijn er ook
twee westernruiters die in de manege trainen. De lessen worden gegeven dor ervaren instructeurs die
gedreven zijn en gericht op het samen beter worden. Vrijwel maandelijks worden eigen evenementen
georganiseerd, vooral in de dressuur. Ook zijn er springconcoursen, maar dat is wel een kostbare
aangelegenheid, onder andere

vanwege opbouw van het parcours,
juryleden en tijdwaarneming. De
club is dan ook voortdurend op
zoek naar sponsors.
Een jaarlijks terugkerend evenement is de deelname in teamverband aan de Groninger clubkampioenschappen. De vier beste combinaties van de club bij zowel de
paarden als de pony’s in de dressuur en het springen, dus in totaal
zestien combinaties, vertegenwoordigen dan ZEO en zijn praktisch
elke keer de winnaar. Ze mogen
vervolgens naar de Nederlandse
kampioenschappen die steeds in
Ermelo worden gehouden. Dat is
steeds weer een hoogtepunt van
het jaar. Daar wordt met lang en

GBB heeft kritiek op
versterkingsafspraken
NOORD-GRONINGEN - De
Groninger Bodem Beweging
(GBB) heeft kritiek op de bestuurlijke afspraken die Rijk
en provincie vrijdag hebben gepresenteerd over de versterking van panden in het Groninger aardbevingsgebied.
Met de kritiek die de GBB gaandeweg op de conceptteksten heeft
uitgeoefend, is niet veel gedaan
door de ministers en de regiobestuurders, stelt men. 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.
,,Uitgangspunt van de bestuurlijke
afspraken is dat door het dichtdraaien van de gaskraan het op afzienbare termijn veiliger wordt in
Groningen. De woningen in het
aardbevingsgebied zouden hierdoor minder kwetsbaar worden.
De plannen voor het versterken
van woningen zijn hierop aangepast en veel woningen hoeven nu
niet meer te worden versterkt. Dus
hoewel de versterkingsoperatie
nog nauwelijks goed op gang is gekomen, wordt er nu al aan de afronding gewerkt’’, stelt GBB-voorzitter Jelle van der Knoop.
De GBB is van mening dat woningen veel te vroeg veilig worden
verklaard. ,,De kans op een zware
aardbeving is nog steeds aanwezig,
zoals ook in het Bestuursakkoord
zelf nog te lezen is. In dat licht beschouwd is het akkoord deels een
bezuinigingsakkoord. Ook het aanbod aan bewoners af te zien van
versterking tegen een vergoeding,
levert het Rijk en de NAM veel
geld op’’, aldus Van der Knoop.
De voorzitter vervolgt: ,,Van elke
woning is nu vastgesteld wat er
mee gaat gebeuren: sloop, nieuwbouw, versterking of niets. Deze
voor bewoners ingrijpende keuzes
zijn grotendeels gebaseerd op willekeur. Wat er met je huis gebeurt,
is afhankelijk van of je vroeg of
laat in de planning zat en of er wel
of niet een versterkingsadvies gemaakt is. Het is ook afhankelijk
van of je op de lijst stond van de
NAM, waarvan de systematiek inmiddels sterk in twijfel kan worden getrokken. Als er niets met je
huis gebeurt, kun je nog een vorm
van compensatie krijgen. De hoogte van dit bedrag is weer afhankelijk van de vraag of je op de lijst
stond of niet.’’
Waar naar de mening van de GBB
veel te weinig aandacht aan wordt
gegeven, zijn de kwetsbare huizen

die tussen wal en schip vallen. Het
zijn de huizen die constructief niet
al te sterk zijn, die regelmatig te
kampen hebben gehad met aardbevingsschade en daar in de toekomst nog vaker last van zullen
krijgen. Tegelijkertijd dreigen ze
niet in te storten bij een zwaardere
beving.
De GBB vindt dat men in een planning van de versterkingsoperatie
niet alleen moet kijken naar huizen die bij een beving dreigen in te
storten maar ook naar huizen die
kwetsbaar blijven voor steeds
nieuwe bevingen en die daar in het
verleden ook veel last van hebben

gehad. ,,Per slot van rekening worden er nu duizenden woningen versterkt die volgens de eigen opvattingen van het ministerie eigenlijk
niet meer versterkt hoeven te worden. Dit is een verdere illustratie
van de willekeur in de versterkingsoperatie. De bestuurlijke afspraken sommeren tot een bedrag
van rond de 1,5 miljard. Wij wijzen
er op dat een groot deel van dit bedrag logischerwijs voortvloeit uit
de versterkingsoperatie, zo’n 800
miljoen. De rest is grotendeels bedoeld als compensatie. Lees: verkrijging van draagvlak’’, aldus Van
der Knoop.

intensief trainen met elkaar naar
toe gewerkt. Dat veel met elkaar
trainen geeft ook een lekker
groepsgevoel in een sport die veelal individueel wordt beoefend. Bij
de
kampioenschapswedstrijden
komen in de ochtend eerst de dressuurcombinaties aan de beurt, die
elk een individuele proef afleggen
waarvan de punten bij elkaar worden opgeteld. Daarna komen in de
middag de springcombinaties aan
de beurt die moeten proberen om
de ’s ochtends vergaarde punten in
stand te houden door foutloos en
binnen een bepaalde tijd het parcours af te leggen. Voor fouten
worden steeds punten in mindering gebracht en de club die de
meeste punten over houdt, is uiteraard de winnaar van het kampioenschap.

Plannen.
ZEO is een ambitieuze club en
heeft de nodige plannen die vanwege corona nog even op de plank
moeten blijven liggen. Zo wil men
bijvoorbeeld clinics gaan organiseren met bekende instructeurs van
buiten die met een net iets andere
benadering combinaties nog beter
kunnen maken. Verder wil het bestuur ook wat meer gaan doen voor
’t Zandt om zodoende de band met
het dorp te versterken. Gedacht
wordt aan een dag waarop kinderen, maar ook ouderen kunnen
kennismaken met de paardensport. Verder is het een lang gekoesterde wens om op het buitenterrein ook een mogelijkheid te
creëren om springconcoursen op
zand te organiseren in plaats van
op gras.
In volgende artikelen zullen we
met de instructeurs nader ingaan
op de disciplines mennen, springen en dressuur.

Westerkwartier start met
campagne fietsverlichting
EZINGE - De gemeente Westerkwartier is vorige week begonnen met de campagne AAN
in Groningen. Wethouder
Geertje Dijkstra-Jacobi bracht
de tekst ‘Zet je licht aan’ op
een fietspad aan.
Dat deed ze samen met een medewerker van de ANWB en verkeersmedewerkers van de gemeente.
Nog altijd fietsen te veel mensen
in het donker. Dit levert vaak gevaarlijke en niet wenselijke situaties op voor fietsers en andere
weggebruikers. Om dit probleem
tegen te gaan, is de Verkeerswijzer Groningen de campagne AAN

in Groningen gestart. Dit doet men
in samenwerking met de ANWB
onder het motto: ‘Zet je licht aan!’.
Tijdens de campagne wordt aandacht gevraagd voor het gebruiken
van fietsverlichting in het donker.
Fietsers zijn kwetsbare gebruikers
van het verkeer en relatief gezien
vaak slachtoffer van ongevallen.
Om deze redenen is goed werkende fietsverlichting ontzettend belangrijk.
De campagne wordt zowel online
als fysiek gevoerd. Op de site van
de Verkeerswijzer Groningen zijn
flyers en folders met informatie
over dit onderwerp te vinden.
Door de gehele provincie zijn

(driehoeks)borden geplaatst om
fietsers te attenderen op het gebruik van fietsverlichting. Daarnaast zijn de folders verkrijgbaar
bij onder meer gemeentehuizen en
politiebureaus.
Geertje Dijkstra-Jacobi: ,,Licht
aan op de fiets is van levensbelang.
Het is als fietser belangrijk goed
zicht te hebben en ook om goed gezien te worden. Vooral nu we de
periode van donkere dagen tegemoet gaan. Goede verlichting
draagt bij aan de fiets- en verkeersveiligheid van fietsers en andere weggebruikers. Deze campagne ondersteunen we dan ook van
harte als gemeente.”

Dorpskerk Adorp
gesloten voor publiek

De groep die volgend jaar de musical Alice in Wonderland gaat opvoeren.

ADORP - Vanwege de aangescherpte coronaregels is de kerk
van Adorp in ieder geval tot 19 november gesloten. Een van de nieuwe maatregelen is dat openstelling
van voor publiek toegankelijke gebouwen is verboden. Daar valt de
kerk in Adorp ook onder.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi kijkt toe hoe de tekst wordt aangebracht.
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ChristenUnie gaat alle dorpen en wijken Eemsdelta bezoeken
EEMSDELTA - De
ChristenUnie gaat alle
dorpen en wijken van
de nieuwe gemeente

Eemsdelta bezoeken.
En men blijft dat ook na
de verkiezingen van volgende week doen.

Vanwege de coronamaatregelen heeft de partij de
fysieke campagne op een
laag pitje gezet. Men wil

I Doorkijkje vanaf de Brouwerstil naar molen Stormvogel in Loppersum (foto:
Jan van Heerde).

de bevolking niet in ongemakkelijke situaties brengen.
De afgelopen weken gingen de kandidaten uit Appingedam, Delfzijl en Loppersum in groepen op pad
om mensen te spreken en
elkaars gebied te ontdekken. Lijsttrekker Meindert
Joostens: ,,Daar wilden we
mee doorgaan, maar de
nieuwe corona-regels zeggen dat je buiten niet met
meer dan twee mensen bij
elkaar mag staan. Om
mensen niet in de verlegenheid te brengen, zetten
we dat voorlopig stil. Ontwikkelingen in de gemeente Delfzijl ken ik goed, zoals een goed sociaal beleid,
stimulering werkgelegenheid, de centrumontwikkelingen en het Marconi-project met camperplaatsen
en het nieuwe strand.
Maar ik wil ook heel graag
meer leren over projecten
in Appingedam en Loppersum. Zoals de afgelopen
weken over nieuwbouw en
de versterkingen, het werk
van zorgcorporaties, het
vrijwilligerswerk
van
dorpsverenigingen en de
vernieuwing van zorgcomplexen.’’

leuk en bevalt zo goed dat
we daar ook na de verkiezingen mee willen doorgaan. Want Eemsdelta
heeft meer dan 30 kernen,
die kun je ook niet leren
kennen in een aantal weken. Daarom maken wij,
als het weer mag, een plan
om alle dorpen en wijken
te bezoeken, om mensen te
spreken en elkaars projecten te leren kennen.’’
,,Maar alles is zeker niet
stilgezet’’, vertelt Gert
Drenth uit Middelstum.
Hij staat derde op de

ChristenUnie-lijst:
,,We
gaan door met onze sociaal
media campagne. En we
plaatsen ook advertenties
om onze standpunten naar
voren te brengen. En uiteraard zijn we ook te vinden
op www.eemsdelta.christenunie.nl Deze week zal
onze folder bij ruim 20.000
adressen worden bezorgd.
We hopen ons zo voldoende te hebben gepresenteerd. En anders mag iedereen ons bellen. We geven graag een toelichting
op waar wij voor staan.’’

Ina Schenkel uit Appingedam, tweede op de lijst,
vult aan: ,,Tot nu toe gingen we met drie of vier op
pad. Het is erg jammer dat
we zaterdag niet gingen,
maar het virus moet onder
controle komen. Niet op
pad gaan gaf ons het onprettige gevoel op je handen te moeten zitten. Het
bezoeken van elkaars gebied en projecten is zo

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.

