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Toch even Sint Maarten
SAPPEMEER - Omdat de bewoners in verzorgingstehuizen het in
deze tijd met de coronacrisis en -maatregelen toch al moeilijk hebben, heeft de schoolleiding van de St. Antoniusschool in Sappemeer
iets bedacht voor de ouderen in woonzorgcentrum St. Jozef in Sappemeer. Vorige week gingen de kinderen van de groepen 5 van die
school, buiten langs de woonkamers van de bewoners met hun
lampionnen om Sint Maarten-liedjes te zingen (foto boven). Andere jaren gingen de kleuters naar binnen maar dat kon nu dus niet.
Het bezoek werd door de ouderen die voor de ramen van hun kamers keken en luisteren, zeer gewaardeerd, als ook door het personeel (foto onder). En als beloning was er voor alle kinderen toch
ook een kleine attentie.
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Miljoenentekorten, ook in Midden-Groningen

Sociaal domein stagneert
vijf jaar na decentralisatie
HOOGEZAND - Het sociaal domein stagneert. Vijf jaar na de
decentralisatie, de overheveling
van Jeugdzorg, WMO en Participatiewet van de overheid
naar gemeenten, is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde en rijzen
de financiële tekorten voor gemeenten de pan uit, zo ook in
Midden-Groningen. Het Sociaal
Cultureel Planbureau komt nu
met een keiharde conclusie.
Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen;
dat was het streven toen vijf jaar
geleden gestart werd met de Wet
maatschappelijke ondersteuning
2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de
praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie.
De deelname van mensen met een
beperking aan de samenleving is
niet toegenomen. Er zijn nog
steeds knelpunten in de jeugdzorg
en de kansen op werk voor mensen
met een arbeidsbeperking zijn
nauwelijks verbeterd. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) in Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid.
De verwachtingen van het nieuwe
beleid waren te hoog gespannen,
bijvoorbeeld over de zelfredzaamheid van mensen en een zorgzamere samenleving. ‘Gemeenten behalen nog geen betere resultaten dan
het rijk. De betrokken ministeries
zijn nu aan zet om realistische doelen te stellen en regels beter op elkaar af stemmen’, aldus conclu-

deert het Planbureau.
Er gaat ook veel goed. In het sociaal domein worden veel mensen
geholpen door hun gemeente. Tegelijk is het zorgelijk dat in de huidige praktijk een aantal kwetsbare
groepen aan het kortste eind lijkt
te trekken. Lichte hulpvragen krijgen voorrang omdat deze goedkoper zijn op te lossen. De hulp aan
specifieke kwetsbare groepen lukt
niet goed. Zo zijn er lange wachttijden voor jongeren met complexe problemen en zijn de baankansen afgenomen voor mensen
die aangepast werk nodig hebben.
Ook wordt de hulpverlening aan
mensen met meerdere problemen
belemmerd door ingewikkelde regelgeving.
Ook is er op dit moment onvoldoende zicht op mensen die wel
problemen hebben, maar niet aankloppen bij de gemeente of hulpverlenende instanties. De verwachting dat gemeenten problemen
eerder kunnen signaleren dan het
Rijk, omdat ze dichter bij hun burgers staan, blijkt in de praktijk
weerbarstig. Hoewel de meeste gemeenten sociale wijkteams hebben opgezet, komen die er niet altijd aan toe om problemen bij
mensen actief op te sporen. Door
de coronacrisis wordt veel psychische en financiële druk verwacht
bij kwetsbare groepen. Naar verwachting zal dit de hulptaak van
de gemeente nog eens extra verzwaren.
Bij de overheveling van taken naar
de gemeenten werden de bijbehorende budgetten direct gekort. Het
onderzoek laat echter zien dat gemeenten minder mogelijkheden
hebben om het goedkoper te doen
dan vooraf werd gedacht. Dit komt
doordat de verwachte ‘eigen
kracht’ of hulp uit eigen netwerk
niet altijd mogelijk of voldoende
is. Daarnaast leidt investeren in
preventie en lichte voorzieningen,
zoals sociale wijkteams, niet onmiddellijk tot afname van het gebruik van zware en dure voorzieningen.

Tekorten

Man gestoken bij verkeersruzie
KOLHAM - In Kolham is maandagavond rond 20.15 uur een
man neergestoken.
Het slachtoffer wist nog een woning aan de Goeman Borgesiusstraat in Hoogezand te bereiken,
waar ambulancepersoneel zich
over hem ontfermde.
Het conflict ontstond tussen twee
automobilisten aan de Rengerslaan in Kolham. Het slachtoffer is
daarbij gestoken met een scherp
voorwerp.
In de woning aan de Goeman Bor-

gesiusstraat werd hij door ambulancepersoneel en een trauma-arts
van het UMCG eerst behandeld en
per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de verwondingen is niets bekend gemaakt.
De politie vroeg al snel om eventuele getuigen van het incident
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aan de Rengerslaan in Kolham of
mensen die camerabeelden hadden. zich te melden.’
Er is door de politie later één persoon aangehouden en men zoekt
nog steeds naar getuigen die meer
kunnen vertellen over het conflict
dat daar plaats vond.

Miljoenentekorten op het sociaal
domein, waar vooral de jeugdzorg
zwaar op de financiële middelen
drukt, hebben ook de gemeente
Midden-Groningen voor problemen geplaatst. Het college van B
en W heeft de afgelopen jaren diverse pogingen gedaan de jeugdzorgkosten naar beneden te krijgen. Daar liepen diverse instantie,
zo het leek, elkaar meer voor de
voeten, dan dat de betreffende
jeugd werd geholpen.
Wethouder Peter Verschuren
heeft daartoe recentelijk een aantal maatregelen genomen om daar
enige verbetering en structuur en
dus minder kosten in te bewerkstelligen. Helemaal gelukt is dat
(nog) niet.

Het SCP adviseert ‘verminder de
complexiteit van regelgeving’ en
de gemeenten blijven bij het Rijk
aankloppen voor meer financiële
steun voor die door dat Rijk zelf
opgelegde decentralisatie.

Tussen Westerbroek en de A7 wordt hard gewerkt aan de nieuw natuurontwikkeling.

Nieuw natuurgebied van
Westerbroek naar ’t Roegwold
WESTERBROEK - Niemand
die over de A7 richting Groningen rijdt kan het zijn ontgaan:
aan de noordkant van de weg
hoge heuvels en uitgegraven
waterpartijen en aan de zuidkant bij Westerbroek ook een
flinke verandering in het landschap.
De aanleg van een nieuw natuurgebied dat vanaf het Zuidlaardermeer, de Westerbroeksterpolder,
het gebied Westerbroek via het
Roegwold moet verbinden tot aan
het Schildmeer. Meer flora en fauna en een natuurgebied van voor
deze regio ongekende omvang,
In Westerbroek is men al een flink
stuk heen met dat nieuwe stuk natuur. Het gebied is 80 hectare
groot en verbindt ’t Roegwold met
de natuur van het Zuidlaardermeergebied. Dieren, zoals otters
en ringslangen, kunnen zich straks
via faunapassages onder de A7
door, verplaatsen tussen beide natuurgebieden. Inmiddels zijn er
vier van deze faunapassages aan-

gelegd.
Tussen het natuurgebied Westerbroek en ’t Roegwold wordt een
slenk aangelegd, een watergeul
met aan beide kanten natuurvriendelijke oevers, waar verschillende
dieren zich kunnen vestigen en
verplaatsen. Om de watergeul te
kunnen aanleggen wordt tot en
met het voorjaar van 2021 zo’n
200.000 kubieke meter grond afgegraven en verplaatst. De afgegraven grond wordt elders in het gebied opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor wallen, het ophogen
van stukken grond of om sloten te
dempen.

Bij de Borgmeren in Harkstede en
bij het wandelpad door het natuurgebied Westerbroek komen uitkijkheuvels, zodat bezoekers een
mooi uitzicht hebben over het gebied. De verbindingszone loopt
vanaf Westerbroek door het landelijk gebied richting de A7. Bij de
Scharmerplas, aan de noordkant
van de A7 gaat de verbinding richting het oosten en sluit aan op ‘t
Roegwold.
Half juni is begonnen met de werkzaamheden en er wordt in fasen
gewerkt in verschillende deelgebieden. De totale werkzaamheden
moeten in maart 2021 klaar zijn.

Rollades bij hoogste punt

Podium
Wereldmuziek
in het Kielzog
HOOGEZAND - De eerste Podium Wereldmuziek is woensdag
25 november in het Kielzog in
Hoogezand. De muziekdocenten
van het Kielzog zijn meester in
het bespelen van hun instrument. Tijdens de Podium-avonden geven deze musici een kort
concert en daarna is het podium
geopend voor iedereen die
durft.
De docenten van Kielzog kunnen de deelnemers daarbij muzikaal begeleiden. De entree is
gratis.
Op 24 november is het thema
Wereldmuziek. Op het podium
staan Ailien de Beer (klarinet);
Ilse Nieuwold (viool); Wim Lever (accordeon); Tim Nobel
(contrabas).
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.kielzog.nl en het begint
woensdag 25 november om
19.30 uur in de Kielzog theaterzaal. De entree is gratis, maar
reserveren via de site wordt
aangeraden. Er is plek voor 30
personen.

Workshop
autobiografisch
schrijven

HOOGEZAND - Het hoogste punt van het door de
Stichting De Reensche Compagnie te bouwen appartementencomplex voor senioren, de Atlantaborg aan de Kerkstraat in Stadshart-Noord, heeft
zijn hoogste punt bereikt en dat werd gistermiddag om vier uur gevierd. Niet op de traditionele
manier, dat kan niet wegens de coronamaatregelen, maar er werd toch even bij stilgestaan door
het stichtingsbestuur. Voor alle bouwvakkers,

ruim veertig in getal, was er een rollade. Wegens
de anderhalve-meterregel was dat op een lange
plank waar ieder er een van kon pakken. Op de
foto rechts Reensche Compagniemanager Wim
Kroeze en links Geveke-uitvoerder Heerlien uit
Hoogezand, die al 28 jaar bij dat bouwbedrijf
werkt, maar pas nu z’n eerste klus in Hoogezand
heeft. ,,En dat is een geweldig project’’, aldus
Heerlien. (Zie ook elders in deze krant).

HOOGEZAND - Wie wil je leren
hoe familieverhalen te schrijven,
kan via de bibliotheek in Hoogezand meedoen aan de workshop
Autobiografisch Schrijven op
woensdag 25 november van 10.00
tot 12.00 uur.
In korte schrijfrondes halen de
deelnemers voorvallen op of schrijven ze over bijzondere en alledaagse familieleden. Wellicht ontdekt
men in een kleine geschiedenis
een groot verhaal. Voor deze workshop is geen schrijfervaring nodig.
De workshop wordt gegeven door
Robertine Romeny en vindt plaats
via Zoom. Aanmelden kan via ticketing.biblionetgroningen.nl/insch
rijven/75832/Workshop-Autobiografisch-schrijven.html.
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Gert Jan Haaijer heeft z’n onderscheiding al op de revers.

Koninklijke onderscheidingen voor brandweervrijwilligers
SLOCHTEREN - Burgemeester
Hoogendoorn heeft zaterdag
twee koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan twee brandweermannen: Haaijer, oud-

brandweerman van de post
Slochteren en Van Gijssel
brandweerman van de post
Harkstede.

I Jan Fokken van Gijssel met echtgenote, de oorkonde voor de 30
jaar in brandweerdienst en de koninklijke onderscheiding. Rechts
burgemeester Hoogendoorn die een en ander uitreikte.

Afronding woonomgeving
Stadshart-Noord vordert
HOOGEZAND - Aannemersbedrijf Koen Meijer vordert met de
(grond)werkzaamheden rondom
de nieuwbouw van Geveke Bouw
in het Stadshart Hoogezand.

plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en het aanbrengen van afwateringsgoten, die niet tijdens het
drukke verkeer uitgevoerd kunnen
worden.

In opdracht van de gemeente maken
zij zoals eerder gemeld, het openbare gebied rondom de nieuwbouw
woonrijp.
De omwonenden hebben weer een
brief gekregen, waarin is aangegeven hoe de werkvakken en de verschillende fases) zijn ingedeeld en
wanneer de werkzaamheden in een
bepaald werkvak uitgevoerd zullen
worden.
De afgelopen twee weken is een begin gemaakt met het aanbrengen
van het trottoir langs de Atlantakade. Deze week blijven gaat het bedrijf door met de trottoirs, plantvakken en parkeerstroken aan de Kerkstraat en de Erasmusweg. Zaterdag
is verder gegaan met de werkzaamheden langs de rijbaan, zoals het

Maandag 23 en 30 november is het
werkvak in de Kerkstraat afgesloten
voor het doorgaande verkeer. Het
fietspad en het voetpad aan de oostkant van de Kerkstraat wordt niet
afgesloten. Er wordt een omleiding
ingesteld.
Op donderdagavond 26 november
van 18.00 tot 24.00 uur is de Kerkstraat eenzijdig gestremd van noord
naar zuid, in verband met het aanleggen van een verkeersdrempel in
de Erasmusweg.
Het verkeer van west naar oost op
de Erasmusweg, tussen Kieldiep en
de Kerkstraat, wordt tot en met december omgeleid via de Van der
Duynn van Maasdamweg en de van
Roijenstraat Oost.

Mogelijk hinder

I De bouw en aanverwante werken vorderen. Het appartementencomplex aan de Erasmusweg tussen Kieldiep en Kerkstraat (foto)
nadert ook de voltooiing.

Hoofdsponsor verlengt
contract met HS ’88

HOOGEZAND - Dijkema’s Autoglas heeft het hoofdsponsorcontract
met voetbalclub HS ’88 met drie jaar verlengd. Namens de directie
tekende Wilma Dijkema het contract samen met Bernd Zinger,
voorzitter van HS ’88. De ondertekening vond plaats in de vestiging
van het bedrijf in Hoogezand, dat al meerdere jaren een trouwe
sponsor is van HS ’88. Het bestuur van de club is dan ook zeer verheugd met die samenwerking en sponsoring. Op de foto krijgt Wilma Dijkema dan ook een bos bloemen van Bernd Zinger.

De uitreiking zou in april van dit
jaar plaatsvinden tijdens de gezamenlijke korpsbindingsavond van
Harkstede, Slochteren en Siddeburen, maar door coronamaatregelen
kon dat niet. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn en Ingrid van
Elst, teamleider Brandweerzorg
van de Veiligheidsregio Groningen,
gingen nu persoonlijk bij de brandweermannen langs om hen de onderscheiding thuis uit te reiken. De
ene kreeg bezoek van de tankautospuit van de brandweer en de ander per ‘gewone’ auto. Beide brandweermannen kregen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De burgemeester: ,,Ik feliciteer de
twee brandweermannen van harte
met hun koninklijke onderscheiding. Beide hebben als brandweervrijwilliger een langdurige bijdrage geleverd aan de veiligheid van

hun woonplaats en onze regio. Helaas kunnen we, door corona, de onderscheidingen niet samen met
hun collega’s uitreiken. Door bij
hen thuis langs te gaan met de
brandweerauto, proberen we er
voor hen toch een bijzonder moment van te maken.’’
Gertjan Haaijer, (43) uit Slochteren was 20 jaar lid van de vrijwillige brandweer. Hij is al jaren werkzaam en werkt nu nog steeds als beroepsbrandweerman in de stad
Groningen.
Jan Fokken van Gijssel, (54) uit
Scharmer is al 31 jaar lid van de
vrijwillige brandweer, inmiddels
ook al jaren in de functie van
ploegchef, bevelvoerder en oefenleider. Zijn rang is brandmeester
en hij is ook instructeur bij BON
brandweeropleidingen en zorgt zo
mede voor het opleiden van nieuwe
brandweermensen.
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Kinderen leren omgaan
met fiets en verkeer
HOOGEZAND - De kinderen van de groepen vijf en
zes van de Majellaschool in Hoogezand hebben
woensdag, georganiseerd door ANWB Streetwise,
een praktijkochtend gehad hoe in het verkeer goed
te manoeuvreren met de fiets. De jongere kinderen
konden ervaren hoe het is als je in een auto een
noodstop moet maken. De behendigheidsoefeningen
op de fiets gebeurden op het schoolplein (foto boven)
en de remervaring in de auto, waar om en om kinderen mochten plaatsnemen naast de bestuurder,
was op de openbare weg (foto rechts). Het waren
leerzame verkeersoefeningen voor de kinderen, zo
bleek.

Adverteren doet verkopen

Info over
stamboom
HOOGEZAND - Wie bezig is of wil met het uitpluizen van de eigen stamboom of is geschiedenis de
hobby, dan kan men terecht op de (online) workshop ‘Delpher – op zoek naar het verleden’ van Biblionet Groningen vanavond, woensdag 18 november.
Delpher, de historische databank van Nederland, bevat
miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse
kranten, boeken en tijdschriften die allemaal te doorzoeken zijn. Dat kan gewoon via de computer, vanuit eigen
huis.
Wie benieuwd is naar wat er in de krant van 1909 stond,
of meer wil weten over de geschiedenis van de woonplaats of familie, kan meedoen met de gratis workshop
van Biblionet Groningen, vanavond om 19.30 uur en ontdekken wat er allemaal in Delpher te vinden is en hoe in
deze databank te zoeken. Aanmelden is noodzakelijk,
omdat de workshop online in Zoom wordt gegeven. Aanmelden kan via www.biblionetgroningen.nl/delpher

Oog in oog
met bosuil
HOOGEZAND - Met het kaal worden van de bomen
komt soms ook meer natuur te voorschijn in de
vorm van dieren die je anders niet of nauwelijks
ziet. Zo ook de bosuil, zelden waarneembaar want
overdag laten die zich niet vaak zien en zijn vanwege hun kleur vaak één met de bomen waarin ze vertoeven. De bosuil is iets groter dan een kraai, heeft
een grote ronde kop en de ogen van deze uil zijn ook
nog zwart. Soms lukt het om, vaak bij toeval, een te
zien, zoals Marloes van Dam meemaakte in een bos
in Zuidlaren: De bosuil is haast niet te zien, in een
oude boom (foto). De bosuil broedt in oude konijnenholen en heeft een flexibele prooikeuze, waardoor ze overal wel kunnen jagen.

Webinar stichting
rookvrije generatie
Midden Groningen
HOOGEZAND - Kinderen en jongeren laten stoppen met roken en ervoor zorgen dat zij niet beginnen met roken. Dat is het doel van de stichting
Rookvrije Generatie Midden-Groningen.
De stichting is vorig jaar opgericht door drie mensen die
in Midden-Groningen wonen en werken. Om dit te bereiken, is een samenwerking aangegaan met diverse organisaties die dit doel ondersteunen en uitdragen.
Om hier bekendheid aan te geven, wordt een webinar,
een soort lezing via internet georganiseerd op donderdag
19 november om 20.00 uur. Iedereen kan hier gratis aan
deelnemen, gewoon veilig thuis achter de pc.
Het programma duurt ongeveer een uur en bestaat uit
korte filmpjes, tips en interessante uitleg door onder andere Robert van der Graaf, rookverslavingsexpert. Voor
en tijdens de webinar kunnen vragen worden gesteld.
Een deel van deze vragen zal beantwoord worden tijdens
de webinar. De overgebleven vragen worden achteraf
via e-mail beantwoord.
Alle ouders, zorgverleners, bestuurders, docenten of anderen die betrokken zijn bij het welzijn van kinderen en
jongeren kunnen zich inschrijven via
webinar19nov@ziggo.nl

Presentatie
van theaterprogramma
HOOGEZAND - Kielzog-directeur Ids Dijkstra en
Basz de Jonge presenteren tien keer het nieuwe
theaterprogramma in een feestelijke show mét bingo.
Het theaterprogramma van de eerste helft van 2021 van
het Kielzog wordt begin december bekend gemaakt.
Ids Dijkstra en Basz de Jonge presenteren het programma in tien shows voor dertig personen publiek in de Kielzog theaterzaal.
Onderdeel van de show is een ordinair potje Bingo. Tussen de bingoballen door neemt Dijkstra de tweede helft
van het theaterseizoen met de aanwezigen door aan de
hand van filmpjes en verhalen. Achteraf is de nieuwe
theaterbrochure beschikbaar en kunnen de theaterkaarten worden gekocht met 10 procent vroegboekkorting.
Kaarten via www.kielzog.nl en de avonden zijn op 8, 9,
14, 15 en 16 december om 19.15 en 21.00 uur. De toegang
is gratis, maar: ‘reserveer je plaats online’.

De Regiokrant
e-mail:
regiokrant@noordpers.nl
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Meedenken met
coöperatie Eekerpolder

Ontmoet schrijfster
Martine Letterie online

MEEDEN - In de Eekerpolder
bij Meeden wordt, als het aan
de coöperatie Eekerpolder ligt,
een zonnepark gebouwd. Belangstellenden kunnen meedenken.

HOOGEZAND - Schrijfster Martine Letterie komt donderdag
op 19 november naar bibliotheek in Hoogezand om te praten over haar boek Dwars door
de storm.

De plek ten noorden van de spoorlijn bij Meeden is door provincie
als zoekgebied aangewezen, dus de
kans dat daar ook echt een zonnepark gebouwd wordt, is best groot.
De coöperatie hoopt uiteraard dat
haar plan wordt gerealiseerd. In
dat geval profiteren omwonenden

mee van de energie-opbrengst.
Men gaat er van uit dat het om enkele honderdduizenden euro’s per
jaar gaat. Dat geld zou dan volledig
ten goede komen aan de dorpen in
de omgeving.
De coöperatie hoopt uiteraard op
een groot draagvlak. Er is op dit
moment een actieve kerngroep,
maar men wil graag meer leden. Iedere woensdagavond steken de leden de koppen bij elkaar. In verband met corona gaat dat nu wel digitaal. Belangstellenden kunnen zo
aanschuiven. Aanmelden kan via
info@eekerpolder.nl

Sinterklaas in Harkstede
HARKSTEDE - Sinterklaas
doet op zaterdag 21 november
zijn intocht in Harkstede. Hij
wordt dan om 14.00 uur in de
Monumentale Kerk verwacht.
Tijdens de live-uitzending gaat
hij via Skype met kinderen in
gesprek en de ontknoping van
een week lang Sinterklaasjournaal perikelen zal dan ook
plaatsvinden.

die vanaf thuis via een Skype-verbinding met Sinterklaas kunnen
praten.
Voorafgaand aan het Sinterklaasfeest in de Harksteder kerk zijn
Sint en zijn Pieten dagelijks om
17.30 uur te zien op het YouTube
kanaal HarkstedeTV in het Sinterklaasjournaal. Al hun capriolen
zijn te volgen en de kinderen kunnen wellicht de Pieten helpen met
hun avonturen.

Door de coronamaatregelen kan er
maar een zeer klein aantal kinderen in de monumentale kerk aanwezig zijn. Iedereen maakt echter
kans om er bij te zijn middels een
kleurwedstrijd. Uit ingezonden
kleurplaten worden tien kinderen
gekozen om aanwezig te zijn in de
kerk en Sinterklaas in levende lijve
te ontmoeten.
De kleurplaten zijn op de scholen
uitgedeeld. Ook wordt er een aantal kleurplaatdeelnemers gekozen

Het Sinterklaasfeest heeft dit jaar
een bijzondere draai gekregen
dankzij de inzet van enthousiaste
en creatieve vrijwilligers van de
Vereniging Dorpsbelangen Harkstede. De lokale Coöp, de Ondernemersgroep Harkstede-Scharmer, de
Dorpsvereniging Scharmer, ‘20CC
Broadcast Productions en de gemeente Midden-Groningen hebben
het mede mogelijk gemaakt om het
op deze wijze te kunnen organiseren.

De nieuwe Atlantaborg, hoogste punt bereikt en nu de binnen afbouw, waarna komend voorjaar
waarschijnlijk de eerste bewoners erin kunnen.

I

Afronding Atlantaborg
en tweede complex volgt
HOOGEZAND - In het Stadshart-Noord, ten noorden van de
Tussenhof, in Hoogezand bouwt
De Reensche Compagnie sinds
begin dit jaar aan haar derde
appartementencomplex, de At-

SP wil commerciële financiële
bureaus buiten de deur houden

Feenstra stelt dat al jarenlang de
gemeenteraad te horen krijgt dat
de uitgaven van de gemeente aan
zogenaamd beschermingsbewind
snel toenemen. ,,Inmiddels wordt
een groot en groeiend deel van de
bijzondere bijstand betaald aan
commerciële bewindvoerderskantoren. De fractie van de SP vraagt
zich af of dat niet anders kan. In

het verleden hoorden we dat onze
gemeentelijke kredietbank gaat
onderzoeken of ze bewindvoering
zelf kan uitvoeren. Daar moest ik
weer aan denken toen ik op 20 oktober in Binnenlands Bestuur las dat
de gemeente 's Hertogenbosch de
uitvoering van beschermingsbewind naar zich toe gaat trekken. De
dienstverlening aan inwoners met
financiële problemen moet daarmee beter en goedkoper worden.
Eerder al heeft ook de gemeente
Groningen dat gedaan. De SP-fractie wil graag weten wat MiddenGroningen belemmert om deze
voorbeelden te volgen’’, aldus
Feenstra.
Zij wil nu van het college weten
hoeveel deze gemeente jaarlijks
kwijt is aan beschermingsbewind
door commerciële bedrijven en of
B en W het met haar eens zijn ‘dat
met kracht geprobeerd moet worden deze uitgaven omlaag te bren-

gen’.
Zij wil weten of deze uitgaven ook
naar de mening van B en W omlaag
gebracht kunnen worden door het
beschermingsbewind in eigen beheer te nemen en als dat zo is, hoeveel dat financieel op zou kunnen
leveren. Als het college dat niet
vindt, wil ze weten waarom niet.
Tot slot wil de raadsfractie weten
of het college misschien al plannen
heeft om beschermingsbewind uit
te laten voeren door de eigen kredietbank en of die andere mogelijkheden ziet om de kosten van beschermingsbewind omlaag te brengen. En misschien is er al actie ondernomen. Als dat zo is, dan wil
Feenstra weten, welke.

De gemeentelijke kredietbank die een grotere rol zou moeten spelen bij financiële problemen.

lantaborg. Gisteren werd het bereiken van het hoogste punt gevierd met voor de bouwvakkers
allemaal een rollade. Verdere
feestelijke activiteiten waren er
wegens de geldende coronamaatregelen niet.
De appartementen in de Atlantaborg worden aangeboden als vrije
sector verhuur, waardoor huurtoeslag niet mogelijk is, maar de verhuur van woningen loopt als een
trein, zo laat Reensche Compagniemanager Wim Kroeze weten. ,,Het
gaat goed, er is veel belangstelling’’, zegt hij.
Dat betekent dat het grootste deel
van de in dat complex beschikbare
woningen, in totaal 46 woningen,
nu is verhuurd. Het complex bestaat uit zes woonlagen en zal waarschijnlijk tegen het einde van het
voorjaar van 2021 worden opgeleverd.
Ieder appartement heeft een oppervlakte van 76 vierkante meter
en bestaat uit drie kamers. Alle woningen zijn gasloos, energiezuinig
en levensloopbestendig.
De helft van de appartementen bevindt zich aan de Kieldiep-zijde en
de andere helft aan de (drukkere)
Kerkstraatkant. Er zijn 22 hoekwoningen en 24 tussenwoningen.
Voor zowel de keuken als de badkamer bestaat de mogelijkheid om
die via extra opties aan te passen
aan de eigen voorkeur van de ad-

Verzetsstrijder geëerd in Zuidbroek

Nu Jan Emmens
plantsoen
ZUIDBROEK - Voor veel oudere
inwoners van Zuidbroek is het
nu zover: de laatste etappe van
de herinnering aan Jan Emmens, verzetsstrijder en met
zijn vrouw Jantje Braam ooit
woonachtig aan de Poeltjelaan
in Zuidbroek. Er staat nu een
bord met zijn naam bij het
plantsoen, dat nu dus Jan Emmens plantsoen heet.

I

De livestream is te volgen op
www.facebook.com/groningsebibliotheken en op de Facebookpagina’s van de lokale Groningse bibliotheken. ,,Vanwege de coronamaatregelen kunnen we nu geen gesprek met publiek erbij doen. Maar
via Facebook kan toch iedereen
meegenieten, ook als ze zelf geen
Facebook account hebben’’,
aldus Leertouwer.

Veel belangstelling seniorencomplex

Schriftelijke vragen aan college van B en W

HOOGEZAND - Niet zoveel gemeenschapsgeld naar commerciële bureaus die mensen met
financiële problemen, bijstaan,
maar laat dat doen door de eigen gemeentelijke kredietbank.
Dat wil de raadsfractie van de
SP in de gemeenteraad van
Midden-Groningen en daarom
heeft raadslid Martine Feenstra
via schriftelijke vragen het college van B en W daartoe opgeroepen.

Het boek heeft een Gronings tintje
want het speelt zich af in Finsterwolde. Het interview wordt live uitgezonden via Facebook.
De maand november is traditioneel
de maand van ‘Nederland Leest’,
de landelijke campagne waarbij
heel Nederland hetzelfde boek
leest. Want samen lezen verbindt.
En dat is in deze tijd misschien wel
belangrijker dan ooit. Volwassenen
kunnen deze maand gratis Het zwijgen van Maria Zachea van Judith
Koelemeijer ophalen in de bibliotheken. En op scholen worden in de
groepen 7 en 8 en vmbo 1 en 2
Dwars door de storm van Martine
Letterie gelezen.
,,We zijn heel trots dat we de
schrijfster van NL Leest Junior in

Hoogezand mogen ontvangen’’,
zegt Marjon Leertouwer, domeinspecialist bij Biblionet Groningen.
,,Tijdens de livestream op 19 november, die om 19.30 uur begint,
vertelt Martine hoe het Ambonezenbosje de inspiratiebron werd
voor haar boek, over het onderzoek
dat eraan vooraf ging en over haar
logeerpartij in de Carel Coenraadpolder. Daarna gaat ze in gesprek
met bibliothecaris Anitha Hallatu,
die opgroeide in het woonoord in
de Coenraadpolder. Zo komen
twee bijzondere verhalen bij elkaar.’’

Door omstandigheden kwam hij in
de oorlogsjaren bij het verzet in
Friesland. Voor beide echtelieden
was het een zware beproeving. Nog
zwaarder werd het voor Jantje toen
zij weken na de bevrijding een politiekrantje onder ogen kreeg waarin
een foto was geplaatst van een op
brute wijze door de vijand vermoorde, niet geïdentificeerd persoon. Het blijkt haar man te zijn.
Eerst werd Emmens op de begraafplaats in Zuidbroek begraven,
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maar later overgebracht naar de
erebegraafplaats in Loenen. En
daarmee verdween hij voor Zuidbroek in de vergetelheid.
Bij het tot stand komen van het
oorlogsboek van de dorpen Meeden, Noord- en Zuidbroek, kwam
Jan Emmens weer naar voren. Het
bleek dat hij een van de weinige
verzetsmensen was, die geen straatnaam heeft gekregen. Janneke
Blaauw, voorzitter van de Historische Kring Menterwolde, vond dat
hij ook in onze herinnering moest
blijven. En na alle commissies en
vergaderingen waarin mondeling
positief is gereageerd op het voorstel, is het sinds kort zichtbaar voor
iedereen. Deze man heeft een verdiende herinnering. De borden zijn
geplaatst. Naast de Klaas Woltjerweg ligt het Jan Emmensplantsoen.
De laatste etappe. De herinnering
aan Jan Emmens is een feit.

De nieuwe straatnaam: het Jan Emmensplantsoen in Zuidbroek.

Uitslagen Bridgeclub H-S
HOOGEZAND - De uitslagen van de dinsdagavond computerbridge (Step)
Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer, 2e zitting (13 paar) van 10 november:
1. Martha Bierling en Hendrik de Vries; 2. Jaap Wijpkema en Jackie
Wijpkema; 3. Johnny Brinkhuizen en Petra Brinkhuizen; 4. Anneke van
den Heuvel en Ad van der Pluim; 5. Fennie Fennema en Gea Huizing.

spirant huurders.
Bij alle appartementen behoort
een privé-parkeerplaats en een inpandige fietsenstalling op de begane grond.
Omdat de verhuur van het complex
zo goed gaat, komt er definitief nu
ook een tweede complex voor dezelfde doelgroep.
Dat tweede deel van de Atlantaborg gaat uit dertig appartementen
bestaan, verdeeld over vier woonlagen.
Kroeze laat desgevraagd weten dat
de bouwvergunning is aangevraagd
en dat in januari zou kunnen worden begonnen met de bouw. Oplevering van dat complex zal dan begin 2022 plaatsvinden.
Wie meer wil weten, kan informatie aanvragen via het e-mailadres
nieuwbouw@reenschecompagnie.nl of telefonisch tijdens kantooruren 0598322664.
I

Rick Noordman met z’n vinding op het schoolplein van het AJC.

Turbo-project voor turbo-leerling

Aletta-leerling Rick
maakt recycle racekruiwagen
HOOGEZAND - Verwonderde
blikken op het schoolplein van
het Dr. Aletta Jacobs College in
Hoogezand toen Rick Noordman, examen-leerling vmbo,
met zijn gerecyclede racekruiwagen een testrit over het
schoolplein maakte.
Het Aletta biedt de techniekleerlingen van de afdeling PIE (Produceren Installeren Energie) ruimte
voor een of meerdere vrije opdracht(en). Docent Rense Veenstra:
,,De vrije opdrachten mogen pas
worden gemaakt als vier verplichte
modules en vier keuzemodules,
naar eigen interesse: metaal, elektro of installatietechniek, zijn afgerond. De school stelt in het PIE-lokaal machines en gereedschappen
ter beschikking en de leerlingen
kunnen daar ook een beroep doen
op de expertise van de docenten en
onderwijsassistenten, die tegelijkertijd toezien op de veiligheid.’’
De techniekdocent vervolgt: ,,De
vrije opdrachten tellen dus niet

mee voor het examencijfer. Met andere woorden: de waardering wordt
ook niet in cijfers uitgedrukt, maar
komt ten goede aan de eigen ontwikkeling van de jongens en meisjes. Het is maatwerk: de leerling is
eigenaar van zijn eigen ontwikkelproces. Bovendien kunnen ze het
meenemen in hun portfolio naar de
vervolgopleiding.’’
Rick Noordman maakte samen met
klasgenoot Jordy Veldman in leerjaar drie een rijdend bierkrat. Rick:
,,Na het ontwerp zijn we gestart met
het bouwen van het frame, vervolgens hebben we de achteras gemonteerd en daarna gekeken hoe het
stuur erop moest worden gelast. Na
vele pogingen bleek ons ontwerp in
de praktijk niet uitvoerbaar en hebben we het van ellende aan de kant
gezet. Dat was het einde van prototype 1.’’
Rense Veenstra: ,,De leerlingen leren door te doen, door zelf te ontdekken. Ze moeten zelf oplossingen
zoeken en verbeteringen doorvoeren. Het verhaal van de zwakke
constructie van het rijdende bier-

krat is een mooi voorbeeld van zo’n
ontwikkelproces.’’
Rick: ,,Maar uiteraard gaf ik niet op
en kwam ik op het idee om een motor te kopen en nog wat losse onderdelen, met als doel een rijdende
kruiwagen te maken. Ik heb dagenlang op de computer gezocht naar
iemand die eerder op zo’n manier
een gemotoriseerde kruiwagen had
gebouwd. Ik ging aan de slag en
bracht een groot deel van de onderdelen naar het Aletta en heb aan
mijn leraren gevraagd of ik een prototype mocht bouwen. Dat vonden
ze een goed idee. Ik mocht de machines gebruiken op de afdeling
techniek en als ik een vraag had,
kon ik die altijd stellen. Ik heb er
afwisselend op school en thuis aan
gewerkt en uiteindelijk het prototype gebouwd en daarna getest op het
schoolplein. Het was een mooi en
leerzaam project en ik ben erg blij
met het resultaat.’’.
Docent Veenstra: ,,Rick kan inderdaad trots zijn op zijn racekruiwagen en wij zijn trots op Rick en zijn
doorzettingsvermogen’’.

Kleinemeersterstraat kaal
SAPPEMEER - Er is sprake van een hele verandering in de Kleinemeersterstraat in Sappemeer. De karakteristieke bomenrij in de midden-groenstrook van de straat is weg. De bomen zijn op een hoogte
van zo’n zestig centimeter afgezaagd (foto). Reden is, aldus een woordvoerder van de gemeente, ‘kastanjebloedingsziekte’. Bovendien zijn de bomen al zo’n 30 tot 40 jaar oud en op ‘een leeftijd dat ze weg
moesten’. Of er zoals de gemeenteraad jaren geleden bepaalde, nieuwe bomen worden herplant is nog
niet duidelijk. Waarschijnlijk krijgen ook de aanwonenden daar nog een stem in.
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088-7007170

NoordPers nieuws- en advertentiebladen

De Regiokrant
Te koop aangeboden

Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Van Beresteijnstraat 1, 9641 AA Veendam of telefonisch worden opgegeven op nr. 088-7007170. Regeltjes kosten t3.75 (minimaal 3 regels). Iedere regel meer kost t0.75 extra.
Voor brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t2.75 extra in rekening gebracht. Kontant betalen.

SPELREGELS VOOR GRATIS REGELTJES
Het plaatsen van gratis Regeltjes is aan bepaalde ”spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Regeltjes hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Regeltjes kunnen alleen door partikulieren worden ingediend en mogen niet kommercieel zijn.
Dit betekent dus dat iemand die zijn tweedehands fiets, radio, tv of iets dergelijks te koop aanbiedt,
van ons ruimte krijgt. Iemand die van z’n stro af wil of eieren, bloemen etc. te koop aanbiedt, komt niet
in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.
- Gratis Regeltjes kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
(tel. 088-7007170).
- Gratis Regeltjes kunnen schriftelijk worden ingediend tot donderdag 13.00 uur.
- Gratis Regeltjes kunt u mailen naar regiokrant@noordpers.nl
- Per week mag maximaal een gratis Regeltje worden ingeleverd.
- Een gratis Regeltje mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Regeltje willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van
De Regiokrant.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Regeltjes worden opgenomen.
- Gratis Regeltjes t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Regeltjes hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Regeltje inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Voor al uw koelkasten,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, gasfornuizen
enz. Vlomarkt De Toekomst is gesloten maar de
levering van alle types
gaat wel door. Incl. 14
mnd. garantie en bezorging
binnen 35 km. Eigen servicedienst. Inl. 06-25355972.

Gratis halen wij uw oude
wasmachines, vaatwassers,
kachels, fietsen enz., tevens
te koop gevraagd, kabels,
oud ijzer, metalen.
06-57148394 / 06-41798273.

KRINGLOOP te ANNEN
DE BOEDELMARKT
De Hullen 1/06-46149507
Open wo. t/m za. 10-17 uur

Inzet houthaard, Dirk
Geurts, Instyle, 2015, afm.
66,5/35/50, 4-9 KW, rendement 83%, klasse A. Rookgasafvoer 15 cm. T.e.a.b.
0598-322079.

Bestel op tijd uw
houtpellets. H.O. Boxem
Tel: 0592-465687.

Kunstkerstboompje, blauwspar, 1.50 m. hoog, €20,- tel.
0598-399120

12 Volt accu €25,Tel: 0598-322598

Gratis Regeltjes hebben
uitsluitend betrekking op
te koop aangeboden.

100 Tulpenbollen €8,99;
beuk v.a. €0,35; heide
€1,00; vaste planten v.a.
€1.25, vruchtbomen v.a.
€8.99; rozen v.a. €1.99;
klimop v.a. €0.99; laurierkers v.a. €1,75; coniferen;
haag en bosplantsoen enz..
Zie meer op
www.tuincentrumwiebe
wesstra.nl, Slinke 6,
Haulerwijk, 0516-421448
Gratis Regeltjes kunnen alleen door particulieren
worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.

Te koop gevraagd
Wij zijn op zoek naar een
TANDEM met 3 wielen,
i.v.m. een ongeval.
Door het ongeval is het niet
mogelijk om alleen te fietsen, om toch nog mobiel te
blijven zou dit een uitkomst zijn voor de persoon.
Samen op de TANDEM.
Tel.: 0598-394991 of 0623802248
Sloop en loop auto’s. We
betalen €50,- tot ?? U krijgt
direct een RDW vrijwaring
bij de deur. ARN SGS gecertificeerd. Boekholt autodemontage, Industrieweg
11, 9636 DA, Zuidbroek.
Tel. 0598-452200.

Aanbieding personeel
Gedipl./erkend ASPB-lid.
Klus- en schoorsteenbedr.
JD. 0599-332596 of
06-18968238.
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl
Gratis Regeltjes kunnen alleen door particulieren
worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.

Aanbieding personeel
Klus- en onderhoudsbedrijf
*** Geertjan Jansma ***
Voor al uw klussen groot of
klein. Aan- of verbouw,
dakramen, dakkapellen,
schilderwerk, badkamers,
keukens, kozijnen en nog
veel meer. Met garantie en
offerte vooraf. Geertjan
Jansma 050-4041041 /
06-22508077.
Zie ook
www.geertjanjansma.nl
Voor gratis Regeltjes bestaan spelregels.

Dierenverzorging
Hondentrimster aan huis.
Voor vakkundige vachtverzorging. Info 06-12459399.
Per week mag maximaal
één gratis Regeltje worden
ingeleverd door mensen
die woonachtig zijn in het
in verschijningsgebied van
De Regiokrant.

Huis & tuin
TerraGroen reinigt uw exterieur! O.a. osmose glasbewassing en reiniging van
dak, gevel, bestrating en
zonnepanelen. Ook impregneren wij gevels en daken
en verzorgen we anti-spin
behandelingen.
www.terragroen.nl.
Tel. 06-10408190.

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

Adverteren doet verkopen
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