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Vandaag in de abonneekrant

Coalitiepartij dringt aan op verbeterslag

CDA wil dat Hogeland
beter communiceert
Het Hogeland geeft
een ‘noodsignaal’ af

e 45,

00

per
half jaar

NOORD-GRONINGEN - Ook in de gemeente Het Hogeland stapelen de tekorten op de jeugdzorg zich op. Om deze
ontwikkeling een halt toe te roepen,
gaat de gemeente werken met een budgetplafond. Het is, volgens wethouder
Kristel Rutgers, een ‘noodsignaal’. ,,De stijgende kosten zijn niet
meer met verantwoorde maatregelen op te vangen, waardoor we genoodzaakt zijn een dergelijk niet gewenst besluit voor te stellen.”
Zorgkosten kunnen simpelweg niet oneindig oplopen. Het gaat in
Het Hogeland zo hard, dat voor het eerst meer dan de helft van ...

NOORD-GRONINGEN - De wijze waarop er de laatste tijd
door de gemeente Het Hogeland gecommuniceerd wordt,
heeft tot veel opmerkingen van
inwoners geleid. De fractie van
het CDA wil dat er een verbeterslag wordt gemaakt.

De gemeenteraad uitte onlangs
forse kritiek op de wijze van communiceren van het gemeentebestuur. Eerder ging het al helemaal
mis rond de multifunctionele accommodatie De Tirrel in Winsum
en vorige maand was er kritiek op
de communicatie rond de inzameling van oud papier en de tarieven

Communicatie is in de ogen van het
CDA de belangrijkste vorm van
dienstverlening. ,,De afgelopen tijd
zien we bijna iedere raadsvergadering voorbeelden dat dit niet altijd
even goed gaat en dat is jammer”,
aldus Berghuis. ,,Ook zien we dat
bij ingrijpende veranderingen in
de dienstverlening de communicatie te wensen over laat, bijvoorbeeld bij het nieuwe afvalbeleid.
Gebruikers van dorpshuizen en
volkstuintjes zijn niet of nauwelijks geïnformeerd. Kijk hier zorgvuldig naar”, gaf hij het college
nog mee.

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Het Hogeland
stoot molens en torens af
NOORD-GRONINGEN - Vier molens, een aantal kerktorens, de kaap
op Rottumeroog en oude schoolgebouwen. Dit is slechts een
greep uit de lijst van zaken die
de gemeente Het Hogeland wil
afstoten. Een van de bezuinigingsmaatregelen die de in financieel zwaar weer verkerende
gemeente Het Hogeland neemt,
is het afstoten van een deel van
het vastgoed. Dat levert een ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Albert Hofman: korte,
maar mooie wielerloopbaan
De 70-jarige Albert Hofman
heeft een halve eeuw geleden te
boek gestaan als een beloftevolle wielrenner. Van de geboren
en getogen Eenrumer mocht gezien zijn uitslagen wat verwacht
worden, maar het liep anders.
Door een bijzondere keuze zette
Hofman op 22-jarige leeftijd een
punt achter zijn korte, maar desondanks mooie loopbaan als wielrenner. ,,Kort nadat ik op ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Geen NPG-geld voor MFA in Bedum
BEDUM - Het college is niet van plan om geld uit de rijkelijk gevulde pot van het Nationaal Programma Groningen in te zetten voor het
project MFA Bedum. Dat zei wethouder Theo de Vries na opmerkingen van PvdA-voorman Jan Willem Nanninga. ,,Wij vragen ons af
hoe lang je initiatiefnemers aan het lijntje kunt houden. Tempo en
vooruitzichten bieden zijn meer op hun plaats, dan de opmerking dat
het MFA geen prioriteit heeft. Waar blijft de toezegging, gedaan tijdens het werkbezoek op 16 september, om het MFA op te nemen ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant

TALO: een begrip
in de tafeltenniswereld
Tafeltennisvereniging Loppersum (TALO) bestaat op 23 december
precies 84 jaar. Maar ondanks
deze zeer respectabele leeftijd is
de vereniging nog altijd springlevend en zijn voorzitter Anja
Stol en Herman Haan er van
overtuigd dat TALO over zestien
jaar gewoon het eeuwfeest kan
gaan vieren. Herman Haan is
sinds 1977 aan de Lopster tafeltennisvereniging verbonden ...
Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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voor de afvalstoffenheffing. Het
CDA stond er woensdagavond, tijdens de begrotingsbehandeling,
uitgebreid bij stil. Sterker nog, het
was het eerste punt dat fractievoorzitter Kor Berghuis aanroerde.
,,Als fractie krijgen we regelmatig
opmerkingen van inwoners dat
men geen reactie krijgt op brieven
en mails en dat men ook niet wordt
teruggebeld”, merkte de Kloosterbuurder op, die in zijn tijd als wethouder van De Marne juist werd
geprezen om zijn omgang met de
inwoners. ,,Ons inziens is hier nog
wel een verbeterslag te maken”,
vindt Berghuis dan ook.

 Mädi

Cleerdin overhandigt de hygiëneproducten aan Wieb Roffel
van de voedselbank.

Succesvolle inzameling
Bloedserieus Hogeland
WINSUM - De inzamelingsactie
Bloedserieus Het Hogeland heeft
al heel veel maandverband en
tampons opgeleverd. De oogst
werd begin vorige week door
PvdA-raadslid Mädi Cleerdin,
kartrekker van de actie, overhandigd aan de voedselbank in
Winsum.
De inzamelpunten van Bloedserieus in de bibliotheken op Het Hogeland worden goed bevoorraad
door betrokken inwoners. Het bewustzijn dat menstruatiearmoede
ook op Het Hogeland een serieus
probleem is, heeft ervoor gezorgd
dat de kratten tot aan de rand gevuld waren met maandverband en
tampons. Reden genoeg voor initiatiefnemer Mädi Cleer-din om de ingezamelde producten naar de voedselbank in Winsum te brengen.
Begin vorige week werd de grote
hoeveelheid ingezamelde maandverband en tampons officieel door
Mädi Cleerdin overgedragen aan
Wieb Roffel, de bevlogen acquisiteur van voedselbank Het Hogeland. Daarmee is de actie echter
nog lang niet voorbij. Er zijn ook
inzamelpunten in de Spar in Winsum én de Albert Heijn in Uithuizen waar nog volop gedoneerd kan
worden. Omdat de bibliotheken
momenteel de deuren gesloten
moeten houden, zijn deze extra inzamelpunten nog belangrijker geworden.

Voedselbank
scoort een 9,8
WINSUM - Voedselbank Het Hogeland in Winsum heeft vrijdag een
9,8 gescoord bij een door SENZ uitgevoerde controle namens de
Voedsel- en Warenautoriteit. De
vrijwilligers zijn heel trots op dit
hele hoge cijfer. ,,In de wandelgangen horen wij verhalen dat voedselbanken maar een beetje aanrommelen met de etenswaren. Wij
doen dat niet, heeft de twee uur durende controle bewezen. We zijn
supertrots op deze prestatie’’, aldus
Wieb Roffel van de voedselbank.

Andere producten
,,Van diverse kanten heb ik vragen
gekregen of er ook andere producten voor de voedselbank kunnen
worden ingeleverd”, vertelt Cleerdin. Zo kreeg ze de vraag of de
koffiepunten van Douwe Egbert in
Leens kunnen worden gedoneerd.
,,Ja natuurlijk. In de bibliotheken
gebeurt dat al”, zegt de Zuurdijkse.
Behalve de ingezamelde hygiëneproducten voor dames worden dan
ook vele andere producten gedoneerd. ,,Deze zijn ook overgedragen aan de voedselbank”, vertelt
Cleerdin. Inmiddels zijn 160 gezinnen in gemeente Het Hogeland afhankelijk van de voedselbank en
de verwachting is dat dit aantal als
gevolg van de coronapandemie fors
zal toenemen.
Cleerdin is blij dat de actie Bloedserieus zo’n succes is. ,,Mede dankzij de hulp van Hans Versteeg, medewerker Sociaal Domein bij Biblionet, zijn we zover gekomen dat
we meerdere inzamelpunten op
Het Hogeland hebben. Het is gewoon geweldig dat zoveel mensen
opkomen voor de klanten van de
voedselbank.”
Als het aan Cleerdin ligt, gaat de
inzamelactie door totdat de voedselbank maandverband en tampons in het vaste assortiment heeft.
Behalve het doneren van hygiëneproducten is het ook mogelijk om
een financiële bijdrage te leveren.
Een bedrag overmaken kan naar
NL 44 RABO 0102553289 onder
vermelding van actie Bloedserieus.

Burgemeester Henk Jan Bolding
gaf aan dat de gemeente wel degelijk werkt aan verbeteringen, maar
dat Het Hogeland de voorbije periode overstelpt is met vragen over
met name de afvalinzameling.
,,Soms kreeg een ambtenaar wel
180 terugbelverzoeken op één
dag”, gaf Bolding aan. Wat mails en
brieven betreft, gaf de burgemeester aan dat 75 procent van de
schrijvers tijdig antwoord krijgt.
,,En in de overige gevallen hebben
we er alle reden voor dat het wat
langer duurt.”

Brandstichting in
Pieterburen
PIETERBUREN - Vandalen hebben het al enige tijd voorzien op de
oudpapiercontainer die op het Pieterplein in Pieterburen staat. Na
eerder al vernielingen te hebben gepleegd en kleine brandjes te hebben gesticht, liep het zondagnacht volledig uit de hand en werd de
volle container in brand gestoken. De brandweer moest er aan te
pas komen om het vuur te blussen. De container heeft hierbij flinke schade opgelopen. Dorpshuis-voorzitter Annelies Borchert betreurt het incident. ,,Het heeft niet alleen tot veel schade geleid,
maar het is nog gevaarlijk ook.’’ Het dorpshuisbestuur, verantwoordelijk voor de container, heeft aangifte bij de politie gedaan.
De papierinzameling is tot nader order opgeschort.

VVD Hogeland ’verklapt’
meevaller van 3 miljoen
NOORD-GRONINGEN - De gemeente Het Hogeland kan binnenkort een meevaller van
ruim 3 miljoen euro tegemoet
zien. Dat heeft VVD-er Stefan
van Keijzerswaard gisteravond
verklapt.
Tijdens de begrotingsbehandeling
van de in financieel zwaar weer
verkerende gemeente Het Hogeland wees de VVD op een lichtpuntje. Van Keijzerswaard: ,,Het
algemeen bestuur van Vuilverwerkingsbedrijf
Noord-Groningen
heeft besloten om de opbrengsten
van de verkoop van aandelen
Twence uit te keren aan de gemeenten. Voor Het Hogeland gaat
het om een bedrag van ruim 3,1
miljoen euro.” Dat bedrag staat

echter nog niet in de begroting.
Van Keijzerswaard dacht te weten
waarom: ,,Waarschijnlijk wordt dit
in de najaarsnota als een mooie
meevaller gepresenteerd.”
Uiteraard hebben de liberalen al
nagedacht over een passende besteding voor dit geld. ,,Doordat onze inwoners jarenlang afvalstoffenheffing hebben betaald, is dit bedrag feitelijk van onze inwoners.
De VVD zou dan ook graag zien
dat dit bedrag wordt ingezet om de
lastendruk voor alle inwoners te
compenseren.” Het heeft er echter
alle schijn van dat het geld gebruikt moet worden om tekorten
op de jeugdzorg af te dekken.
,,Daar valt mijn mond van open”,
reageerde Van Keijzerswaard.

Warmterecord in Roodeschool

ROODESCHOOL - Het Roodeschoolster warmterecord voor 15 november is gisteren gesneuveld.
Dat meldt weerman Jannes Wiersema. ,,In 1986
werd het 15,2 graden, nu 15,6.” Het Roodeschoolster dagrecord staat niet op zichzelf. Sinds 1 april
is namelijjk iedere dag de 10 graden aangetikt
en dat is uniek. Zo’n lange reeks van aaneenge-

Gemeenteraad
Het Hogeland
weer compleet
BEDUM - Met de installatie van
Therese Doesburg als raadslid van
de ChristenUnie is de gemeenteraad van Het Hogeland sinds
woensdagavond weer compleet. De
Bedumse is de opvolger van Theo
de Vries uit Leens, die als gevolg
van het opstappen van Harmannus
Blok doorschoof naar een wethouderspost. Volgens de reglementen
was Blok de eerste kandidaat voor
die zetel, maar de Sauwerder bedankte voor de eer. Therese Doesburg hapte wel toe. Voor haar is
het raadswerk niet nieuw: ze was
voor de gemeentelijke herindeling
als raadslid actief in de voormalige
gemeente Bedum.

sloten dagen met een maximumtemperatuur
van 10 graden of hoger heeft sinds de start van
de metingen in 1901 niet eerder plaatsgevonden.
Om het behalen van het warmterecord te onderstrepen, schoot Wiersema gisteren bijgaande zomerse foto.

is een onafhankelijk, tweemaal per week verschijnend huis-aan-huis
nieuwsblad voor de inwoners van de gemeenten Het Hogeland, Loppersum en Westerkwartier (gedeeltelijk). Door het zeer ruime verspreidingsgebied heeft De Ommelander grote attentiewaarde. Elke
maandag/dinsdag en donderdag in ruim 29.500 huishoudens.
Kantoor:
Stationsplein 2, Uithuizen
Postadres:
Postbus 17, 9980 AA Uithuizen
E-mail advertenties:
ommelander@noordpers.nl
E-mail redactie:
ocredactie@noordpers.nl
Website:
www.noordpers.nl
Telefoon:
0595-437777. De redactie is in het
weekend ook bereikbaar op 06 - 57168505
Verschijning: Iedere maandag/dinsdag en donderdag
Adv.tarief:
Informeer naar de voordelige advertentietarieven
Na kantoortijd (privénummers, alleen voor spoedgevallen):
Verkoop: J.J. Bakker
06 - 41461317
A.B. van Warners
0595-415216
Redactie: P.H. Fokker 0595-434292
E. Post 0595-424207
H. Merkus 0595-852985
Deze krant is gedrukt op kringlooppapier 80/100

2 - Maandag 16 november/Dinsdag 17 november 2020

Ton van Kesteren
wint Klare Taal Bokaal
GRONINGEN - Het Groninger
Statenlid Ton van Kesteren van
de PVV is de winnaar geworden van de Klare Taal Bokaal
2020.
Volgens de jury, die bestaat uit
jongeren van de Jongeren Adviesraad, sprak hij vorige week de
meest begrijpelijke taal tijdens de
behandeling van de begroting.
De Klare Taal Bokaal werd dit jaar
voor de vijfde keer uitgereikt aan
een provinciepoliticus. Onder anderen Stieneke van der Graaf van
de ChristenUnie, Tim Zwertbroek
van D66 en Johan ten Hoove van
50PLUS gingen hem voor.
De leden van Provinciale Staten
werden tijdens de vergadering beoordeeld door de jongeren. Dit gebeurde vanwege de coronamaatregelen vanuit huis. De jury lette er
vooral op dat de volksvertegenwoordigers een samenhangend

verhaal hielden in begrijpelijke
taal. Ton van Kesteren had volgens
de jongeren een boeiend en goed
te volgen verhaal. Met zijn sterke
intonatie wist hij het publiek het
beste in zijn gedachtegang mee te
nemen. Naast Ton van Kesteren
was er een eervolle vermelding
voor Robert de Wit van het CDA.
Omdat Van Kesteren niet in de
Statenzaal aanwezig was, nam zijn
fractiegenoot Dennis Ram van de
PVV de bokaal in ontvangst.
De uitreiking van de Klare Taal
Bokaal in Provinciale Staten is een
initiatief van jongeren en kwam
voort uit het provinciaal jeugddebat, dat jaarlijks plaatsvindt. Daar
kwam naar voren dat politieke debatten voor jongeren vaak moeilijk te volgen zijn door het ingewikkelde taalgebruik van politici.
Zes jaar geleden werd de Klare
Taal Bokaal voor het eerst uitgereikt tijdens een Provinciale Statenvergadering.

Oranje Fonds zoekt
klussen voor NLdoet 2021
NOORD-GRONINGEN - Alle
maatschappelijke organisaties
in Nederland kunnen vanaf
vandaag hun klussen aanmelden voor NLdoet 2021. Het
Oranje Fonds maakt het voor
alle stichtingen en verenigingen die helpende handen kunnen gebruiken weer mogelijk
om mee te doen aan de grootste vrijwilligersactie van ons
land.

Sint Maarten met schepnet
KANTENS - Ook in Kantens is vorige week Sint Maarten gevierd. Dat ging wel coronaproof. De Activiteitenraad van obs De Klinkenborg zorgde er voor dat ieder kind een schepnetje kreeg, dat ze leuk
konden versieren en waar ze een lampion aan konden hangen. Op die manier konden de kinderen veilig het snoep binnen hengelen. Op de foto enkele kinderen met hun schepnet.

Aanmelden voor de 17e editie op
12 en 13 maart 2021 kan via nldoet.nl. NLdoet wordt georganiseerd in aangepaste vorm, zodat de
dan geldende coronamaatregelen
nageleefd kunnen worden.
In deze tijd is de rol van verenigingen en stichtingen nog belangrijker dan voorheen en hebben zij
helpende handen extra hard nodig.
Het Oranje Fonds spoort deelne-

Raad Hogeland dringt
aan op woningbouw
Ton van Kesteren hield volgens de jongeren een goed te volgen
verhaal.

NOORD-GRONINGEN - ,,De grote vraag naar woningen
in de huur- en koopsector geeft Het Hogeland kansen.
We mogen best wat meer van de daken schreeuwen dat
het hier goed leven en wonen is.” Dat stelde Bernd de
Jong, voorman van de ChristenUnie, tijdens de vorige
week gehouden begrotingsvergadering. Ook andere fracties drongen aan op meer woningbouw.
De druk op de woningmarkt in de
stad Groningen is hoog en daar zou
Het Hogeland van kunnen profiteren. ,,Het gezegde ‘het ijzer smeden als het heet is’ gaat in deze tijd
zeker op”, zei De Jong dan ook. De
ChristenUnie wil ‘meer snelheid’
zien in de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties en het transformeren van in onbruik geraakte gebouwen. ,,Bijvoorbeeld door de
mogelijkheid te bieden om meerdere woningen in een grote leegstaande boerderij te realiseren.”

Reclame
Duik in de

ZEE VOL VERHALEN

Ook GemeenteBelangen ziet kansen. ,,In de gemeente zijn diverse
bouwterreinen beschikbaar voor
woningbouw, wordt daar wel genoeg reclame voor gemaakt?”, wil-

de Roelf Torringa weten. Volgens
wethouder Mariëtte de Visser gebeurt dat zeker en zet de gemeente
diverse kanalen in om de mogelijkheden in de gemeente onder de
aandacht te brengen. ,,En de uitgifte van kavels verloopt goed”, benadrukte ze.
De PvdA wil eveneens dat er meer
werk gemaakt wordt van de bouw
van woningen. ,,We benutten onvoldoende de kracht van de ruimte, de goede treinverbindingen, de
nabijheid van Groningen, de verkiezing van Winsum tot mooiste
dorp van Nederland en de betaalbaarheid”, aldus Jan Willem Nanninga. De Winsumer stond met name stil bij de ontwikkeling van de
gasloze woonwijk Munster in Win-

sum. Fase 1 is een groot succes geworden. ,,Maar waar blijft Munster
2, wanneer gaan de kavels in de
verkoop?”, wilde Nanninga weten.
Volges wethouder Eltjo Dijkhuis

wordt er in een ‘stevig tempo’ gewerkt aan niet alleen Munster 2,
maar ook meteen de derde fase.
,,En daar gaan we zeker reclame
voor maken.”

’Keuren Groninger scholen
homoseksualiteit af?’
NOORD-GRONINGEN - De Statenfractie van D66 vindt het onacceptabel dat er scholen in Nederland
zijn die ouders vragen homoseksualiteit af te wijzen bij inschrijving
van hun kinderen. D66 wil graag
van Gedeputeerde Staten weten
hoe de situatie in het Groningse
onderwijs is.
,,Voor kinderen op deze scholen
bestaat er geen veilige leeromgeving meer als zij ontdekken dat zij
een geaardheid hebben die wordt
afgewezen door hun school, hun
ouders en de families van hun medescholieren”, zegt Statenlid Jur-

gen Elshof. ,,Elk kind verdient een
veilige leeromgeving zonder discriminatie op basis van geaardheid of
gender.” Daarnaast spreekt D66
zijn afschuw uit over de inmiddels
ingetrokken uitlatingen van minister van Onderwijs, Arie Slob, waarin hij de handelswijze van deze
scholen verdedigde. Elshof wil van
het college van Gedeputeerde Staten weten hoe men mogelijk negatieve gevolgen van deze uitlatingen op wil vangen en of zij een verhoogd aantal meldingen van discriminatie bij het Discriminatie
Meldpunt Groningen verwacht.

mende organisaties aan om online
activiteiten te organiseren of buitenklussen aan te bieden. Op nldoet.nl zijn verschillende ideeën te
vinden. Organisaties die zelf een
goed idee hebben, kunnen dit ook
delen zodat ze anderen kunnen inspireren.
,,Gelukkig is er ook op anderhalve
meter afstand veel mogelijk”, zegt
Oranje Fonds-directeur Sandra
Jetten. ,,Al videobellend met een
oudere een wandeling maken bijvoorbeeld, zodat diegene digitaal
mee kan wandelen. Gezamenlijk
het terrein van de zorgboerderij
onderhouden of de moestuin bij
het buurthuis onder handen nemen.”
,,Dit jaar moesten we NLdoet vanwege het uitbreken van de coronacrisis op het laatste moment afgelasten”, gaat Jetten verder. ,,Noodzakelijk, maar ook een beslissing
die grote gevolgen had voor alle
deelnemende maatschappelijke
organisaties. Tijdens NLdoet zetten honderdduizenden mensen
zich in om iets goeds te doen voor
een ander. En in deze tijd is dat
nog harder nodig dan voorheen.”
NLdoet is voor veel mensen een
eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. De landelijke actie leidt
er vaak toe dat mensen zich voor
langere tijd inzetten en is voor organisaties dan ook een goede manier om nieuwe vrijwilligers te vinden. En het biedt de deelnemers
de kans om op een laagdrempelige
kennis te maken met vrijwilligerswerk en te ervaren hoe fijn het is
om iets voor een ander te betekenen. Dat sluit aan bij de missie van
het Fonds: er samen voor zorgen
dat niemand er alleen voor hoeft
te staan in onze samenleving.
Het Oranje Fonds bouwt aan een
sociale samenleving, waar mensen
er voor elkaar zijn en iedereen
mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het
zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er
alleen voor staat. De steun bestaat
uit kennis, tijd, erkenning en geld.
Het Fonds kan dit doen dankzij onder andere de Nationale Postcode
Loterij, de Nederlandse Loterij,
Vrienden en bedrijven. Koning
Willem-Alexander en Koningin
Máxima zijn het beschermpaar
van het Oranje Fonds.
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Ondernemers maken kinderen blij
UITHUIZEN - De kinderen van cbs Koning Willem-Alexander in Uithuizen hebben vorige week, tijdens
Sint Maarten, ondanks de coronamaatregelen toch een mooie traktatie gekregen van de ondernemers in
Uithuizen. Het traditioneel langs de winkels gaan kon niet doorgaan. Vandaar dat winkeliers en andere
ondernemers een leuk alternatief hadden bedacht: alle kinderen kregen een tasje gevuld met lekkers en
speelgoed. De kinderen waren hier superblij mee.

Meer zeehonden
in Waddenzee
PIETERBUREN - Er zijn afgelopen zomer 7.661 gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld. Dat is een toename
van 4 procent ten opzichte van
vorig jaar, meldt de universiteit
van Wageningen.
In de internationale Waddenzee
is de groei 2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar
geleden. Tijdens de pupperiode
werden in de Nederlandse Waddenzee 2.542 pasgeboren zeehonden geregistreerd en in totaal 9.954 pups in de internationale Waddenzee. Dit komt neer
op een toename van 9 procent
in Nederland en een toename
van 3 procent in de internationale Waddenzee.
Na jaren van flinke groei - met
8,9 procent per jaar tot 2012 lijkt de populatie gewone zeehonden in de internationale
Waddenzee zich de afgelopen
acht jaar wat gestabiliseerd te
hebben, met een gemiddelde
groei van 1,2 procent per jaar.
De huidige populatie wordt geschat op 41.700 dieren. De zeehondenspecialistengroep EG-Seals concludeert dat deze trend
in de Waddenzee opmerkelijk
is. Acht jaar lang kwamen er
jaarlijks ongeveer 10.000 pups
bij maar dit lijkt niet bij te dragen aan de verdere groei van
het totale aantal gewone zeehonden. Om de onderliggende
mechanismen te begrijpen zijn
verdere studies nodig.

I De Brug Internationaal organiseert een actie voor de arme inwoners
van Kosovo en Noord-Albanië.

Voedselpakketten voor
Kosovo en Noord-Albanië
UITHUIZERMEEDEN - Stichting
de Brug Internationaal uit Uithuizermeeden is dit najaar gestart
met een voedselpakkettenactie
voor arme ouderen en kwetsbare
gezinnen in Kosovo en Noord-Albanië.

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

Door de coronapandemie zijn er bijna geen voedseltransporten mogelijk
en is er een voedseltekort ontstaan.
Op dit moment stijgen de coronacijfers in dit gebied schrikbarend, er is
dan ook geen uitzicht dat de situatie
binnenkort gaat veranderen. De ouderen en gezinnen maken zich op
voor een koude, lange winter.
Stichting Max Maakt Mogelijk zet

zich al jaren in voor het werk van
stichting De Brug Internationaal en
heeft ook nu weer zendtijd besteed
aan Kosovo en Albanië. Dit heeft geresulteerd in een donatie van 15.000
euro voor de voedselpakkettenactie.
,,Hier zijn we uiteraard zeer blij mee.
We zijn er helaas nog niet en hebben
nog veel pakketten nodig”, aldus een
woordvoerder van de stichting. ,,Het
ondersteunen van deze arme mensen
is belangrijk zodat ouderen waardig
oud kunnen worden en gezinnen het
hoofd boven water kunnen houden.”
Men kan een voedselpakket van 25
euro bestellen via
www.debruginternationaal.nl
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‘Voordeelregel IMG pakt nadelig
uit voor zwaarst getroffen huizen’
LOPPERSUM - Voor duizenden
woningeigenaren in de kern
van het aardbevingsgebied
heeft de waardedalingsregeling
juist niet goed uitgepakt. Dat
stellen George de Kam, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting
en grondbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen, en ICTspecialist Wim Blanken. Zij
hebben een speciale website
gemaakt die eigenaren ondersteunt bij het maken van een
bezwaarschrift.
Sinds september kunnen woningbezitters bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) een
vergoeding voor waardedaling
door aardbevingen aanvragen. Appingedam en Loppersum zijn als
eersten aan de beurt. Gedupeerden vinden op de website hoe de
vergoeding berekend wordt en de
eerste bedragen zijn al uitbetaald.
,,Met trots meldt het IMG dat het
zaken in het voordeel van de eigenaar uitlegt. Maar dat blijkt voor
duizenden eigenaren in het hart
van het aardbevingsgebied zoals
Loppersum en Huizinge helemaal
niet het geval te zijn”, stellen De

Tijdelijk
verbod op
vuurwerk
NOORD-GRONINGEN - De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden.
Dat heeft het kabinet besloten.
Men hoopt op die manier extra
druk op onder meer de door de
coronapandemie al zwaar belaste zorg te voorkomen.
,,Oud en Nieuw is altijd al een
buitengewoon drukke avond en
nacht voor onze hulpdiensten.
Maar nu zeker vanwege het coronavirus. Daarom komt het kabinet nu met een vuurwerkverbod voor dit jaar. Laten we onze
zorgverleners, politieagenten,
brandweer en boa’s als samenleving helpen”, aldus minister
Ferd Grapperhaus van Justitie
en Veiligheid.
Het tijdelijke vuurwerkverbod
geldt niet voor vuurwerk uit de
zogeheten F-1 categorie. Dit is
een licht soort vuurwerk, zoals
sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes.

Kam en Blanken. Omdat het IMG
de regeling niet wil aanpassen,
hebben zij de website www.bezwaar-waardedaling.nl
gemaakt
die eigenaren ondersteunt bij het
maken van een bezwaarschrift.

Bevingen tellen
Het IMG betaalt in het risicogebied een vast percentage van 2,7
procent, plus een percentage dat
afhangt van de mate waarin de woning last heeft gehad van aardbevingen. Dat laatste kan in het model dat het IMG gebruikt op twee
manieren: door het aantal bevingen te tellen en door de grondsnelheden op te tellen die deze bevingen veroorzaakt hebben. De uitkomsten ontlopen elkaar niet veel,
maar over alle woningen gezien is
de gemiddelde waardedaling iets
groter als je met het aantal bevingen rekent. Het IMG heeft gekozen wat voor gedupeerden het
meest voordelig is en baseert daarom de extra vergoeding op het aantal bevingen.
,,Prima, zolang je alleen naar gemiddelden kijkt en geen verdere
details publiceert”, zeggen De
Kam en Blanken. ,,Maar inmiddels
hebben Stichting WAG en de woningcorporaties voor hun schadeclaim tegen de NAM de aardbevingsinvloed per woning laten berekenen met dezelfde formules als
het IMG hanteert. Zij stellen deze
ook ter beschikking voor eigenaren die een beroep doen op de
waardedalingsregeling. En dat
leidt tot een schokkende conclusie
over de ‘voordeelregeling’. Als je
op basis van het gunstiger gemiddelde ieder afrekent naar het aantal bevingen, verdwijnt uit beeld
dat een eigenaar die bijvoorbeeld
vijf lichtere bevingen heeft gehad
evenveel compensatie krijgt als iemand die de vijf zwaarste heeft ondergaan. Om te kijken welke gevolgen dat heeft, is voor iedere woning berekend wat de vergoeding
volgens het IMG gebaseerd op het
aantal bevingen zal zijn en wat
men zou krijgen als de berekening
wordt gemaakt met grondsnelheden. Dan blijkt inderdaad dat de
gemiddelde uitkomst 0,73 procentpunt hoger is als je met aantal bevingen rekent. Maar ook dat er
6.500 eigenaren zijn die beter af
zijn als de grondsnelheden als
maat genomen worden. Dat betreft
eigenaren van woningen die een
betrekkelijk klein aantal bevingen
met relatief grote magnitude hebben ondergaan.”

9 miljoen nadeel
Het verschil kan volgens beiden

oplopen tot bijna 8,5 procent (enkele woningen in Westeremden).
,,Dat betekent dat deze eigenaren,
uitgaand van een gemiddelde
WOZ-waarde van rond 150.000 euro, er 12.000 euro bij inschieten.
Ook in Huizinge is de regeling erg
nadelig en krijgen eigenaren bijna
7 procent van hun WOZ-waarde
minder dan wanneer met grondsnelheden zou worden gerekend.
Over alle woningen in Loppersum
loopt het nadeel op tot rond de 9
miljoen euro. Het is wel een bittere ironie dat juist eigenaren in
Huizinge, de plaats die het meest
genoemd wordt in de historie van
de aardbevingen, horen bij degenen die het sterkst gedupeerd worden door de op het eerste oog
‘voordelige’ keuze van het IMG.”
De oplossing is volgens De Kam en
Blanken eenvoudig: ,,Houd vast
aan het uitgangspunt om te kiezen
wat het meest voordelig is, maar
doe dat door voor iedere individuele woning te berekenen welke
grondslag -aantal bevingen of
grondsnelheden- voor de eigenaar
het gunstigst uitkomt. Alle gegevens om dat te doen, liggen klaar.”
Daarmee wordt volgens beiden
ook een ander probleem uit de wereld geholpen. ,,Want het IMG baseert zijn uitkering op een soort gemiddelde voor het aantal bevingen
per postcodegebied. Maar er zijn
postcodegebieden waar sommige
woningen meer bevingen hebben
gehad dan het gemiddelde waar de
uitkering mee wordt berekend.
Voor naar schatting 8.000 eigenaren in het totale risicogebied leidt
ook dat tot rechtsongelijkheid en
een te lage vergoeding.”
,,Het IMG is niet ingegaan op. mede door Gasberaad en Groninger
Bodem Beweging ondersteunde,
voorstellen om de waardedalingsregeling aan te passen”, gaan De
Kam en Blanken verder. ,,Dat zou
iedereen een hoop rompslomp besparen en zorgen voor gelijke behandeling van alle eigenaren, ongeacht hun ‘handigheid’ in het omgaan met instanties als het IMG.
Nu is de enige oplossing dat gedupeerde huiseigenaren die het aangaat ieder voor zich bezwaar maken tegen de te lage vergoeding.
Zij hebben daarvoor zes weken de
tijd na ontvangst van het bericht
over het toegekende bedrag.”
Op de website
www.bezwaarwaardedaling.nl kunnen eigenaren
nagaan of zij op grond van het werkelijk aantal bevingen of grondsnelheden een hogere vergoeding
voor hun woning zouden krijgen
en een bezwaarschrift ophalen.

Duik in de

ZEE VOL VERHALEN
De spanning is te snijden in de speciale studio van Op Roakeldais. Foto: Chris Faber.

Op Roakeldais
grijpt naast eretitel
WARFFUM - Festival Op Roakeldais uit Warffum is op
de tweede plaats geëindigd bij de verkiezing tot Ambassade van de Verdraagzaamheid 2020.
Na een lange periode waarin er door iedereen gestemd kon
worden, werd zaterdagmiddag een winnaar aangewezen. In
eerste instantie was het de bedoeling om de bekendmaking
samen te vieren op een gala-avond in Amsterdam. Door de
coronamaatregelen bleek al snel dat zo’n avond niet mogelijk zou zijn. Vandaar dat afgelopen zaterdag alle genomineerde organisaties zich vanuit hun eigen woonplaats voor de
camera in een Zoom-meeting meldden voor de uitslag van de
verkiezing.
Na een twee uur durend programma, waarin alle genomineerden zich via een videofilm nog één keer konden presenteren en een presentatie van Martin van Engel namens
UNESCO Nederland, was het eindelijk tijd om de drie prijswinnaars bekend te maken. Dit gebeurde door Diet Gerritsen, naast een bekend actrice (Van Jonge Leu en Oale Groond)
ook de dirigent van Multicultureel Wereldkoor Intervocaal,
de Ambassade van de Verdraagzaamheid van 2019.
Terwijl de spanning om te snijden was in de studio, die Op
Roakeldais had opgebouwd in het thuishonk van de organisatie, en bij de vrijwilligers thuis achter de computer die allemaal mee konden kijken, kreeg Diet Gerritsen van de organisatie de nummers drie, twee en één door.
Festival Op Roakeldais heeft bijna 30 procent van de stemmen weten binnen te halen. Daarmee is het internationale
festival uit Warffum uiteindelijk op de tweede plaats geëindigd. Het Auni-toernooi, een multicultureel zaalvoetbaltoernooi uit Hengelo, ging er met 34 procent van de stemmen
met de titel Ambassade van de Verdraagzaamheid vandoor.
De prijzen, naast een geldbedrag, een mooie oorkonde om
trots aan de muur te hangen, worden komend weekend persoonlijk overhandigd bij de winnaars op locatie.
De verkiezing werd, in samenwerking met Stichting Eén
Land Eén Samenleving, georganiseerd door het Paleis van de
Verdraagzaamheid. Deze stichting stelt zich als doel het bevorderen van de verdraagzaamheid. Zij doet dit onder andere door initiatieven die de verdraagzaamheid bevorderen
voor het voetlicht te brengen.
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Sinterklaas krijgt
hulp van KAR

Sinterklaasactie voor
minima in Winsum

ROODESCHOOL - Sinterklaas
heeft KAR (Kinder Activiteiten
Roodeschool) om hulp gevraagd
hoe hij de kinderen die in Roodeschool wonen of in Roodeschool op school gaan kan bereiken in deze moeilijke tijden.

WINSUM - Ook dit jaar wordt
er een Sinterklaasactie gehouden voor gezinnen uit Winsum
en omgeving die moeten zien
rond te komen van een minimuminkomen.

Daarbij denkt Sinterklaas ook aan
de broertjes of zusjes van deze kinderen tot groep 8.
KAR heeft een plan ontwikkeld en
aan Sinterklaas gegeven. De goed-

heiligman heeft het op zijn beurt
ingediend bij de gemeente Het Hogeland. De gemeente heeft dit plan
goedgekeurd. Het voldoet aan alle
protocollen, die met het coronavirus te maken hebben.
KAR en Stichting Dorpsbelangen
Roodeschool zetten zich samen in
om binnenkort al die kinderen namens Sinterklaas te verrassen.
Dankzij de lokale ondernemers kon
de goedheiligman dit plan uitvoeren.

I

Het pubiek vervoer in Noord-Groningen wordt uitstekend beoordeeld.

Veilig publiek vervoer in
regio Noord-Groningen
NOORD-GRONINGEN - Mensen
in Noord-Groningen geven in
een klanttevredenheidsonderzoek over Wmo-vervoer en het
leerlingenvervoer aan dat ze tevreden zijn over het vervoer en
de veiligheid ervan.
Dit onderzoek is uitgevoerd door
onafhankelijk onderzoeksbureau
ZorgfocuZ, zij onderzochten de
kwaliteit van het publiek vervoer,
ook wel bekend als doelgroepenvervoer, in 2019.
Wmo-pashouders geven het Wmovervoer een 8,6 en ouders/verzorgers geven voor het leerlingenvervoer een 8,5. Met dit onderzoek zijn
onder andere de veiligheid van het
voertuig gemeten, het gedrag van

de chauffeurs en de bereikbaarheid van de centrale. Wat vooral
uit het onderzoek naar voren komt,
is de positieve beoordeling van de
chauffeurs. Zowel rijgedrag, vriendelijkheid en behulpzaamheid bij
in- en uitstappen hebben hoog gescoord.
Mariette de Visser, voorzitter bestuurlijk overleg Publiek Vervoer
Noord Groningen en wethouder in
Het Hogeland, is blij met dit resultaat: ,,De beoordeling van het vervoer is nog niet eerder zo hoog geweest, hoewel we bij het vorige onderzoek in 2017 met een 7,7 op
Wmo-vervoer en een 7,8 op Leerlingenvervoer ruim voldoende scoorden. De resultaten zijn ook zeker
een compliment waard aan alle medewerkers van het ver-voersbe-

drijf”.
Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een unieke samenwerking tussen alle 24 gemeenten in Groningen en Drenthe, de provincies en
het OV-bureau. Publiek Vervoer
heeft drie kerntaken: contract-beheer, onafhankelijk klachtenloket
voor gebruikers en een kennis- en
adviesfunctie voor doorontwikkelingen van vervoerssystemen. Publiek Vervoer heeft in opdracht
van alle gemeenten de klanttevredenheidsonderzoeken laten uitvoeren.
Vervoerdersbedrijf UVO uit Uithuizermeeden is sinds 2018 verantwoordelijk voor al het Wmo-vervoer en het Leerlingenvervoer in
Noord-Groningen.

De Stichting Vrienden voor Elkaar
Winsum heeft de berichten over de
coronamaatregelen en -adviezen
natuurlijk ook op de voet gevolgd
en zich afgevraagd of de Sinterklaasactie op een verantwoorde
manier gehouden kon worden.
,,We zijn tot de conclusie gekomen
dat het kan, mits iedereen zich aan
de maatregelen houdt. Daar komt
nog bij dat het voor gezinnen, die
op of onder het bestaansminimum
leven, extra moeilijk is om in de dure maand december in de normale
levensbehoeften te voorzien, laat
staan de kinderen wat extra’s te geven”, zegt Henk Wolters namens
de stichting.
Om de zorgen van deze gezinnen
enigszins te verlichten, zetten de
‘Vrienden’ zich in om kinderen tot
en met twaalf jaar een leuke Sinterklaasavond te bezorgen. Dit is
de stichting mogelijk gemaakt door
de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen,
maatschappelijke organisaties en
de kerken.
Ouders (of een ouder) met thuiswo-

nende kind(eren) woonachtig in de
dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd,
Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge met een minimaal inkomen
kunnen zich aanmelden. Het kan
bijvoorbeeld gaan om een bijstandsuitkering, een uitkering op
basis van de WW, WAO, WIA of
Wajong, een uitkering op basis van
de AnW of andere inkomsten.
Aanmelden kan per post, per telefoon, per een email of door het contactformulier op de website
www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl in te vullen. Mailen kan
naar h.t.meinders@gmail.com of
henkwolters@kpnmail.nl. Het postadres is Harry Meinders, Geert
Reindersstraat 14 9951 CC Winsum of Anita Meijer, Eenrumerweg 22 9953 TD Baflo. Inwoners
van Winsum, Sauwerd en Adorp
kunnen bellen naar 0595-442354 of
06-23672464. Voor Baflo en omgeving is 0595-491410 het telefoonnummer.
Men dient bij aanmelding de volgende gegevens te vermelden: achternaam ouder; adres, postcode en
woonplaats; telefoonnummer; voornaam kind; jongen of meisje; leeftijd van het kind en verlanglijstje
van het kind.
De aanmelding dient uiterlijk zaterdag binnen zijn.
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Fennema schrijft boek
over Klaas Siekman
BEDUM/EZINGE - Bertus Fennema, voormalig gedeputeerde
en oud-burgemeester van Zuidhorn en Schiermonnikoog,
heeft een stevig boek geschreven over architect en waterbouwkundige Klaas Siekman
(1978-1958). Siekman ontwierp
onder andere het gemeentehuis van Ezinge. Het boek is
uitgegeven door NoordPRoof
Producties in Bedum.
Siekman, geboren in Leegkerk,
vestigde zich in 1907 als zelfstandig architect en waterbouwkundige in Zuidhorn. Hij kreeg gedurende een periode van bijna 40 jaar
meer dan 300 opdrachten voor het
ontwerpen van bouwwerken en infrastructurele werken zoals wegen,
bruggen en waterwerken. Alleen
al in Noordhorn en Zuidhorn staan
nog steeds meer dan 100 bouwwerken van hem. Daaronder markante
(voormalige) overheidsgebouwen
als het gemeentehuis, het waterschapshuis, een marechausseekazerne en een belastingkantoor. En
verder ontwierp hij renteniersvilla’s, burgerwoningen en woon-winkelpanden in beide dorpen, die er
heel anders zouden hebben uitgezien zonder zijn bemoeienis.
Ook buiten Noord- en Zuidhorn tekende Siekman verschillende markante gebouwen, zoals oude het
gemeentehuis en een zestal mooie
villa’s in in Grijpskerk. Het gemeentehuis van Ezinge is ook een
ontwerp van hem, evenals pastorieën in Grootegast, Niekerk (Westerkwartier), Oldehove en Sebaldeburen.

Zijn sporen verdiende hij bovendien met zijn ontwerpen van sociale woningbouw in verschillende
dorpen in met name het noordelijk
Westerkwartier en op enkele
plaatsen daarbuiten. Bekende nog
aanwezige complexen van hem
zijn de woningen in de Suikerbuurt en in De Halmbuurt in Hoogkerk en woningen aan de Walfriduslaan in Bedum.
Siekman kreeg opdrachten van zowel particulieren als van gemeenten, woningbouwverenigingen en
waterschappen. Het oeuvre van
Siekman was breed en architectonisch gevarieerd. Elf ontwerpen
van hem hebben de status van
rijksmonument gekregen. Hij was
een vakman van formaat en heeft
met zijn talenten en werklust heel
veel werk verzet.
Naast het runnen van zijn kantoor
was hij ook waterbouwkundig-opzichter van het waterschap Westerkwartier, bouwkundig-opzichter
bij zes gemeenten in het Westerkwartier en directeur van de
avondtekenschool voor ambachtslieden in Zuidhorn.
Bertus Fennema schrijft in zijn
boek niet alleen over de vele
bouw- en infrastructurele werken,
maar schetst ook de maatschappelijke context waarbinnen Siekman
in verschillende functies en rollen
werkzaam was. Daarbij toonde
Siekman zijn grote sociale kwaliteiten.
Het boek telt 216 pagina’s met fotomateriaal van Harry van der
Werff. Architect en waterbouwkundige Klaas Siekman Azn. Zuidhorn
kost 22,50 euro en is te koop bij
NoordPRoof Producties in Bedum
en in de boekhandel.

KlimaatScan over
opwarming Waddenzee
NOORD-GRONINGEN - Wat
zijn de gevolgen van klimaatverandering voor grote wateren
en hoe kan de klimaatrobuustheid worden vergroot? Deze
vraag staat centraal in de KlimaatScan voor grote wateren
in Nederland, waaronder de
Waddenzee.

Marktkraam voor Zonnehuis

Nederland is rond het einde van de
jaren tachtig versneld en versterkt
opgewarmd. Veranderingen vonden daardoor niet geleidelijk,
maar juist abrupt plaats. De KlimaatScan analyseert die veranderingen die in de laatste decennia in
de grote wateren hebben plaatsgevonden. Hiermee krijgt men zicht
op wat Nederland de komende tijd
nog te wachten staat.
Door de bijzondere ligging ondervindt Nederland van twee kanten
gevolgen van klimaatverandering.
Vanuit het westen gaat het om veranderingen in windsterkte en -richting en vanuit het oosten veranderingen in neerslag op het continent.

LEENS - Op het dakterras van Zonnehuis De Marne in Leens is een marktkraam gerealiseerd. De
kraam is gebouwd door twee vrijwilligers. Op bijgaande foto de trotse bouwers met de heer Spiekerman. Met zijn drietjes hebben ze er een gezellige bouwtijd van gemaakt. Mede dankzij een financiële
bijdrage van de plaatselijke bouwmarkt (Service Bouwmarkt Van Duinen) en een gift van familie
kon de marktkraam gebouwd worden. Een ieder werd in de gelegenheid gesteld om een naam voor de
kraam te bedenken. Dat is, na een lange stemronde, het Snuusterhokje geworden. De officiële openingshandeling heeft donderdagmiddag plaatsgevonden, waarbij vanuit de kraam poffertjes werden
geserveerd. Daarnaast zal de kraam ook gebruikt worden als Koek en Zopie-kraam, worstenkraam en
oliebollenkraam. Dat zal ongetwijfeld tot een hoop gezelligheid leiden in de binnentuin van het Leenster woonzorgcentrum.

Concrete gevolgen van die opwarming en ligging van Nederland zijn
bijvoorbeeld verslechterende spuimogelijkheden van het IJsselmeer,
sterkere invloed van zoutwater,
warmer water, lagere zuurstofconcentraties, kleinere kans op ijsbedekking en verschuivingen van het
groeiseizoen. De natuurdoelen zoals die van de Kaderrichtlijn water

Het oude gemeentehuis van Ezinge bestaat 100 jaar en werd
daarom door de huidige bewoners, het kunstenaarsechtpaar Natasja Bennink en Onno Broeksma, versierd met vlaggen.

Stamppotactie in
Baflo voor voedselbank
BAFLO - Het jaarlijkse stamppotbuffet in Het Anker in Baflo kan
niet doorgaan, maar Bafloërs organiseren toch een actie waarmee de
voedselbank ondersteund wordt.
Niet alleen het stamppotbuffet
gaat niet door, ook de ‘tweede
kans kerstmarkt’ is als gevolg van
de coronamaatregelen afgelast.
,,Dat is erg jammer omdat we er
zelf veel plezier aan beleven. Ook
is het jammer omdat er altijd een
mooi bedrag voor de voedselbank
werd opgehaald”, laat de organisa-

tie weten. Om toch iets voor de
voedselbank te kunnen doen,
wordt er alsog een stamppotactie
gehouden. Er worden porties
stamppot gemaakt, die mensen
thuis kunnen opeten. Belangstellenden kunnen zich melden via
stamppotaktie2020@gmail.com of
06-10715487. Ophalen kan op 11
december tussen 15.00 en 17.30
uur in Het Anker. Verder wordt op
11 en 12 december in de Coop in
Baflo een inzamelactie voor de
voedselbank gehouden.

Het gaat om boeren die in het kader van het Programma Aanpak
Stikstof (PAS) een natuurvergunning hebben gekregen. Doordat de
Raad van State gehakt maakte van
de PAS-aanpak, vervielen de vergunningen. En daarmee zijn de
boeren in grote problemen gekomen. Zonder vergunning wordt het
moeilijk om vernieuwing of overname te financieren. Feitelijk gezien zijn deze boeren nu zelfs illegaal bezig, omdat ze geen vergunning hebben op basis van de wet
Natuurbescherming. De overheid
heeft toegezegd snel vergunningen
te gaan verlenen, maar de boeren
tasten nog steeds in het duister
over wanneer dat gaat gebeuren,
en over de stikstofrechten die ze
krijgen.
GemeenteBelangen en het CDA
stonden vorige week stil bij de
moeilijke positie van de boeren.
,,De discussie over het stikstofbeleid heeft zowel binnen de agrarische sector als ook voor de ontwikkeling van de Eemshaven grote gevolgen. En hoewel dit hoofdzakelijk provinciaal en landelijk beleid
is, willen we het college vragen om
zich in te zetten richting Gedeputeerde Staten en het Rijk voor een

snelle oplossing in de gedoogsituaties. Voor de betreffende agrariërs is er onzekerheid wat de bedrijfsvoering betreft, maar ook de
financiering komt in de knel als
men het bedrijf wil verduurzamen
of innoveren”, hield CDA-er Kor
Berghuis het college voor. Als een
agrariër niet over de juiste vergun-

ningen beschikt, wil een bank simpelweg niet meewerken aan de financiering van investeringen.
,,Het stikstofdossier is op landelijk
niveau een hoofdpijndossier en
ook in Het Hogeland merken wij
de nadelen in de Eemshaven. Er
zijn ook veehouderijbedrijven op
Het Hogeland die merken dat hun
PAS-meldingen in een gat zijn gevallen en daardoor verkeren deze
boerengezinnen in een rechtsonzekere situatie. Te goeder trouw hebben zij gehandeld. Hoe nu verder?”, vroeg GemeenteBelanger
Roelf Torringa. Hij wees op een in

het Westerkwartier aangenomen
motie waarin de gemeente opgeroepen wordt om bij het provinciebestuur aan te dringen op een oplossing. ,,Wil de gemeente Het Hogeland zich hierbij aansluiten?”,
vroeg Torringa.
,,Hier hebben we zeker aandacht
voor”, gaf wethouder Theo de
Vries aan. ,,We willen de boeren
hierin zeker ondersteunen.” Boeren hebben vorige week ook een
bezoek aan het gemeentebestuur
gebracht om aandacht te vragen
voor hun problemen.

Provincie wil met inwoners
onderzoeken wat hen beweegt
GRONINGEN - De provincie
Groningen wil het nieuwe Programma mobiliteit samen met
Groningers ontwikkelen. Hiervoor gaat men de komende
maanden om de digitale tafel
met inwoners, gemeenten, bedrijven en instellingen, belangenorganisaties, jongeren en
andere betrokkenen. Want, hoe
Groningers over tien of twintig
jaar werken en leven, heeft invloed op hoe ze zich bewegen.
Groningen is volop in beweging.
Dat gaat verder dan letterlijk van
A naar B reizen in Stad en Ommeland. Fleur Gräper-van Koolwijk:
,,Naast gesprekken met gemeenten, bedrijven en (vervoer)organisaties, willen we graag weten
wat inwoners beweegt. Hoe kijken
zij vooruit? Wordt digitaal werken
de norm? Doen we zelf nog boodschappen? Reizen we juist minder
omdat we, dankzij de digitale mogelijkheden, toch dichtbij elkaar
blijven? Hebben we allemaal nog
een eigen auto voor de deur? Ik nodig Groningers van harte uit om
hierover mee te denken.”

eruit over tien of twintig jaar? Hoe
kan er bijvoorbeeld voor gezorgd
worden dat Groningers betaalbaar,
veilig, makkelijk én gezond kunnen bewegen in Stad en Ommeland? Daarbij kan gedacht worden
aan toegankelijke zorg voor inwoners in het Ommeland waar de
bushalte niet om de hoek ligt. Of
aan hoe er in woonwijken wordt
omgegaan met schaarse ruimte
voor groen, spelen en parkeren als
er ook laadpunten voor elektrische
auto's aankomen. Maar het gaat
ook over zaken als werkgelegenheid, veilig naar school kunnen,

De KlimaatScan is gedaan door
Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat.

IJsselmeer

CDA en GB komen op
voor ’stikstof-boeren’
NOORD-GRONINGEN - De twee grootste fracties in de
gemeenteraad van Het Hogeland, het CDA en GemeenteBelangen, hebben tijdens de vorige week gehouden raadsvergadering aandacht gevraagd voor boeren die als gevolg
van de stikstofregels in de knel zijn gekomen.

en Natura 2000 komen hierdoor
onder spanning.
De gevolgen voor de vier hoofdwatersystemen IJsselmeergebied, Rivierengebied, Waddenzee met
Eems-Dollard en Zuidwestelijke
Delta zijn specifiek in beeld gebracht met infographics. Op veel
van deze gevolgen kan niet of nauwelijks gericht worden bijgestuurd. Toch kan er nog wel wat
gedaan worden, zoals werken aan
ecologische robuustheid van grote
wateren om de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst
te kunnen opvangen. De KlimaatScan laat zien dat vier pijlers leiden tot een robuuster systeem. Die
pijlers zijn: verhoog de biodiversiteit, vergroot kansen voor natuurlijke dynamiek, zorg voormeer
connectiviteit tussen wateren en
voor een goede waterkwaliteit. Zo
kan de natuur zijn werk blijven
doen, blijft het voedselweb intact
en wordt het systeem weerbaarder
voor klimaatverandering.

slim omgaan met klimaatverandering en de energietransitie.
Mobiliteit draagt hier direct aan
bij. De komende maanden verzamelt de provincie ideeën en denkbeelden van Groningers. In 2021
krijgt het programma mobiliteit
vorm en wordt het vastgesteld.
Inwoners kunnen meedenken via
een online vragenlijst of door een
van de onlinebijeenkomsten bij te
wonen. Speciaal voor jongeren/studenten is de laatste avond
gepland. De vragenlijst staat nog
online tot 4 december op de site
gaaningroningen.nl.

Adorp heeft eigen
Sinterklaasjournaal
ADORP - Een feestelijke Sinterklaasintocht is dit jaar vanwege de
coronamaatregelen niet mogelijk,
maar daar heeft het Sinterklaascomité in Adorp iets op gevonden:
een eigen Sinterklaasjournaal. Het
Adorper Sinterklaasjournaal is tot
en met 3 december dagelijks om
18.00 uur te bekijken op de website www.adorp.com.
In de filmpjes zijn de belevenissen
van de Sint en de Pieten te volgen
in aanloop naar hun bezoek op 4
december aan obs De Wierde en
Thuishuis Klein is Fijn.

Chocoladeletters
met typisch
Groningen smaken
NOORD-GRONINGEN - Marketing Groningen heeft een chocoladeletter in de vorm van een
‘G’ gelanceerd, met maar liefst
vier Groninger smaken: puur,
mosterd, oude wijvenkoek en
fladderak.
Naast de smaak ‘puur Groningen’ komen de typische Groninger smaken Marne mosterd, oude wijvenkoek van Knol's Koek
en Hooghoudt fladderak tot
smaakbeleving in deze limited
edition chocoladeletters. Het bedrijf Chocoladedroom uit Niekerk (Westerkwartier) is de maker van deze gevulde chocoladeletters en heeft ze op ambachtelijke wijze gegoten.
Het zijn niet zomaar chocoladeletters. De letters zijn geïnspireerd op het Gronings DNA en
brengt de smaak en het karakter van Groningen tot leven. De
letter is dan ook in het Groningse lettertype Gronika. De smaken zijn niet alledaags, maar eigenzinnig en net even anders.
Ook met deze chocoladeletters
probeert Marketing Groningen
in te zetten op een Groningse
merkbeleving waarmee de identiteit van Groningen centraal
staat. De chocoladeletters zijn
inmiddels verkrijgbaar in de
Groningen Store/VVV in Forum
Groningen en via de website
www.groningenstore.nl.

Toekomstbeelden
Hoe ziet de provincie Groningen

Kastjes van
Sinterklaas
in Winsum
De Gebroeders Luden wordt uit het water getild voor onderhoud. Foto: @GebroedersLuden/Twitter.

Groot onderhoud aan ’De Luden’
LAUWERSOOG - De reddingboot Gebroeders Luden ligt
momenteel even niet in de haven van Lauwersoog, maar is
met behulp van de schepenlift
van NG Shipyards uit het water
getild. Het iconische vaartuig
ondergaat de komende weken
groot onderhoud.
De Gebroeders Luden is in 1965
gebouwd op de werf van de Gebroeders Niestern in Delfzijl, in
opdracht van de Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij. Het schip

dankt haar naam aan het feit dat
de bouw is bekostigd uit een legaat
van Jan Anton Willem Luden, naar
aanleiding van de verdrinkingsdood van diens broer Hendrik op
21 juli 1924 in de Noordzee bij
Zandvoort.
Het schip kwam in 1965 in de vaart
op het reddingstation Oostmahorn,
als opvolger van de legendarische
reddingboot Insulinde. Toen in
1969 de Lauwerszee werd afgesloten, is de Gebroeders Luden naar
Lauwersoog verhuisd. In 1996
werd een snellere reddingboot op
Lauwersoog gestationeerd en werd
de Gebroeders Luden verkocht

aan een IJslandse reddingmaatschappij.
Na negen jaar IJsland kwam de
Gebroeders Luden terug naar Lauwersoog. In 2006 werd de Stichting
tot Behoud opgericht en de Gebroeders Luden aangekocht van
de KNRM. Sinds 2016 is de Gebroeders Luden varend monument, waarmee tochten op het
Lauwersmeer en de Waddenzee
worden gemaakt.
Het noodzakelijke onderhoud
wordt de komende periode uitgevoerd door vele kundige vrijwilligers.

WINSUM - Aan de Westerstraat,
Hoofdstraat Obergum, Lijnbaan
en Wierdaweg in Winsum worden vanaf vrijdag Sinterklaaskastjes geplaatst. Hier kan iedereen een cadeautje inleveren
en een ander pakje meenemen.
Het principe komt overeen met
de bekende minibiebs. Maar in
plaats van boeken, worden hier
dus cadeautjes ingebracht en
meegenomen. Raadzaam is wel
om op het pakje aan te geven
voor welke leeftijd het is. Het
kastje is zeker niet alleen voor
kinderen bedoeld, maar ook volwassenen. Deelnemers mogen
er natuurlijk ook een gedicht bij
doen. Het initiatief van de Sinterklaaskastjes komt van Buitengewoon.nu. Op dit moment
zijn Winsumers druk bezig met
het beschilderen van de kastjes.

Indrukwekkend borduurwerk
GARNWERD - Ze heeft er een jaar over gedaan,
maar uiteindelijk kon Nel Terpstra uit Garnwerd
met een heel tevreden gevoel met het allerlaatste
kruisje, van de in totaal 11.500, een punt zetten
achter een immens project. Het betreft een borduurwerk van 120 bij 60 centimeter van een romantisch en sfeervol landschap. Inmiddels heeft
ze al flink wat reacties op haar borduurwerk gehad en er complimenten voor gekregen. Op een
voorgedrukte ondergrond kwam, steekje voor
steekje, in het afgelopen jaar het resultaat naar

voren. Daarvoor waren wel 47 verschillende kleuren DMC-garen nodig. Nel Terpstra, die altijd bezig is, besteedt veel van haar tijd aan handwerken. In de oorlog leerde ze als meisje haken en
breien, later kwam daar het borduren bij. Voorheen maakte ze ook veel kerskaarten, eigenlijk
verzamelobjecten, maar daar heeft ze een punt
achter gezet. Inmiddels is ze bezig met het borduren van boekenleggers, daarnaast heeft ze ook al
weer wat op de pennen gezet.
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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.

