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Beperking
carbidschieten
HOOGEZAND - Het gemeentebestuur van Midden-Groningen wil
onder voorwaarden het carbidschieten rond de jaarwisseling toestaan, maar door de harde coronamaatregelen die gisteren zijn ingegaan, gelden daarvoor nu ook andere regels. Zo mag het carbidschieten op de daarvoor gekozen
terreinen nu alleen nog plaatsvinden met maximaal twee personen.
Eerder was dat vier, maar de nieuwe coronaregels hebben dit verder
ingeperkt.
Enkele organiserende dorpen, zoals Kolham en Siddeburen hebben
al laten weten er zo niks meer aan
te vinden en stellen hun jaarwisselingsactiviteiten met carbid daarom maar uit tot de jaarwisseling
2021-2022.
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Door nieuw vroeg-signaleringssysteem

Midden-Groningen helpt
bij betalingsachterstand

Wethouder Verschuren:
‘Schuldenproblematiek terugdringen.
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Bibliotheek weer dicht

Het ging bijna weer als vanouds in de Hoogezandse bibliotheek,
maar wel met mondkapjes. De medewerkers maakten de bezoekers
graag (weer) wegwijs.

HOOGEZAND - De gemeente
Midden-Groningen start op 1
januari met een ‘vroeg-signaleringsteam’ dat contact legt met
inwoners die te maken hebben
met betalingsachterstanden. De
gemeente krijgt daarvoor informatie van woningcorporaties,
energiebedrijven, zorgverzekeraars en het waterbedrijf en
biedt vervolgens hulp aan aan
die huishoudens die schulden
hebben.
Wethouder Peter Verschuren:
,,Zo'n 5000 huishoudens in onze gemeente hebben problematische
schulden die oplopen tot een gezamenlijk bedrag van minstens 25
miljoen euro. Dat heeft grote
maatschappelijke gevolgen. Uit
onderzoek wordt steeds duidelijker hoe groot de nadelige invloed
van geldzorgen is op het gedrag
van mensen. In veel gezinnen waar
jeugdhulp wordt ingezet, zie je dat
schulden en de stress die daarmee
samenhangt een groot probleem
vormen. Dat geldt ook bij het weer
aan werk helpen van mensen. Als
je elke dag knokt om financieel te
overleven, heb je weinig ruimte in
je hoofd voor andere zaken. Toch
merken we dat veel mensen
schroom hebben om hulp te zoeken bij hun schuldenproblemen.
Met onze nieuwe aanpak hopen we
die schroom te doorbreken en veel
inwoners te kunnen helpen.’’
De gemeente ontvangt vanaf januari maandelijks meldingen over
betalingsachterstanden en neemt
dan contact op met de betreffende
inwoner. Staat die open voor hulp,
dan wordt dat teruggekoppeld aan
de schuldeiser, zodat de incasso
kan worden opgeschort.
De partners waarmee de gemeente
daarbij samenwerkt zijn Lefier,
Groninger Huis, Menzis, Zilveren
Kruis, VGZ, Univé, Essent, Engie,
Vattenfall, Budgetenergie en het
Waterbedrijf Groningen. Door een
verandering in de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening
mogen die hun gegevens delen
met de gemeenten.
Wethouder Verschuren: ,,Het
vroegsignaleringsteam is maar een
van de middelen die we inzetten
om de schuldenproblematiek terug
te dringen. Sinds enkele maanden
werken we samen met Geldfit.
Geldfit.nl geeft mensen snel inzage
in hun financiële situatie, plus ad-

viezen en verwijzingen naar hulpverlening in de buurt. En als onze
aanvraag bij het Nationaal Programma Groningen goedgekeurd
wordt, kunnen we nog veel meer

doen. We gaan dan veel huishoudens intensief begeleiden om uit
de schuldproblemen te komen en
onder voorwaarden ook schulden
van jongeren overnemen.’’

Optreden tegen
verbranden afval
en huisraad

Mannen in beschermende pakken verwijderen achter de met ‘asbest’-linten omgeven hekken, het asbest uit de te slopen huizen.

Asbest in huizen Gorecht-west
HOOGEZAND - In woningen
die de afgelopen weken zijn gesloopt in de cluster Goeman
Borgesius in de wijk Gorechtwest in Hoogezand zat asbest.
Een gespecialiseerd bedrijf
heeft voor en tijdens de sloop
asbest uit de huizen verzameld
en in speciale zakken afgevoerd.
Het is onduidelijk om hoeveel asbest het gaat en waar dat al die jaren in de huizen heeft gezeten.
Woningcorporatie Lefier om een
reactie gevraagd laat desgevraagd
weten: ,,Daar waar wij woningen
slopen, laten wij altijd een asbestinventarisatie maken, conform re-

HOOGEZAND - Het ging weer
goed met de bibliotheek in
Hoogezand, maar tot en met 19
januari 2021 zijn alle bibliotheken in Midden-Groningen weer
deels gesloten in verband met
de harde lockdown.

van staat op: www.biblionetgroningen.nl/afhaalservice. Online is de
bibliotheek altijd open. Het aanbod staat op www.biblionetgroningen.nl/ontdek-de-bibliotheek-online.

Het was in deze coronatijd met beperkende maatregelen meestal
even kijken wat wel en niet door
gaat, maar de bibliotheek in Hoogezand was weer open. Wel met inachtneming van de coronamaatregelen als onder andere het verplicht dragen van een mondkapje
en de anderhalve meter onderlinge afstand, maar de bieb kon weer
bezocht worden en er kon weer geleend worden. Ook de activiteiten
en cursussen gingen door, zoals
‘Klik en Tik’, de computercursus
voor beginners, waar iemand de
eerste stappen van werken met
computers en internet leert. Ook
het ‘Digitaal café’ was er weer met
wat zijn leuke apps voor je tablet,
hoe maak je een Facebookaccount
aan, hoe zet je e-books op je e-reader?
Maar nu is dit allemaal even afgelopen, omdat de deuren weer zijn
gesloten. Wel kunnen reserveringen worden afgehaald en geleende
boeken ingeleverd op speciale dagen en tijden. Een overzicht hier-

Harde lockdown treft ook M-G

gelgeving. Dit maakt standaard onderdeel uit van het reguliere sloopproces van een woning of gebouw.
Want eventueel aanwezige asbest
moet eerst, op de juiste wijze, worden verwijderd, voordat daadwerkelijk kan worden gesloopt. Een
asbestinventarisatie en het saneren van asbest is een uiterst zorgvuldig proces. Zo ook bij de sloop
van de woningen in Gorecht-West.
Het betreft hier woningen die gebouwd zijn tussen 1966 en 1975 en
daarom is de kans vrij reëel dat er
asbesthoudende materialen in de
woningen zijn verwerkt.’’
Om hoeveel asbest het gaat en
waar dat in de woning was verwerkt, is niet helder. Op de vraag
of het mogelijk ook gevaar heeft
opgeleverd voor de gezondheid
van bewoners die vaak tientallen
jaren in een huis daar hebben gewoond, zegt de woordvoerder van
Lefier: ,,Er is alleen hechtgebonden asbest aangetroffen in de woningen. Het aangetroffen hechtge-

bonden asbest levert, zolang men
er niet in gaat zagen of boren, geen
gevaar op voor bewoners.’’
Er wordt door Lefier gesteld dat
‘er dus een uitgebreide asbestinventarisatie is uitgevoerd en 74 asbestinventarisatierapporten zijn
meegestuurd met de aanvraag van
de sloopvergunning richting gemeente/omgevingsdienst’. De inventarisaties zouden ook onderdeel uitmaken van de afgegeven
sloopvergunning.
,,De sloopaannemer saneert alle
asbesthoudende materialen uit de
woning op basis van de gemaakte
asbestinventarisaties. Hier wordt
op gecontroleerd vanuit zowel de
gemeente als de omgevingsdienst,
en ook periodiek door de certificerende instelling van onze sloopaannemer’’, aldus Lefier.
Door Lefier wordt gesteld dat na
het verwijderen van de asbesthoudende materialen, is gestart met
de sloop van de woningen in Gorecht-West fase 4.

HOOGEZAND - Een rustige en
veilige jaarwisseling. Dat is het
doel van het pakket aan maatregelen om het aantal afvalverbrandingen dit jaar tijdens oud
en nieuw in de gemeente Midden-Groningen verder omlaag te
brengen.
Bij de vorige jaarwisseling was
al sprake van een daling van het
aantal incidenten en schades.
Onder strikte voorwaarden zijn
tijdens de komende jaarwisseling vuurkorven en vuurtonnen
toegestaan.
Maar ook hier geldt sinds de
harde lockdown die gisteren is
ingegaan, dat bij samenkomen
op straat, maximaal twee personen samen mogen zijn. Dat was
eerst vier, maar is nu dus beperkt tot twee. Daarop zal ook
worden toegezien.
In de weken voorafgaand aan de
oud- en nieuwjaarsviering zullen
de buitendienstmedewerkers
van de gemeente, de BOA’s en
de politie bijzondere aandacht
geven aan het opsporen en signaleren van het verzamelingen
van brandbare materialen zoals
autobanden, witgoed, houtvoorraden en ander huisraad. Als dit
zich in het openbaar gebied bevindt, zal de gemeente direct ingrijpen om de potentiële brandhaard te verwijderen.
Als er sprake is van een potentiële brandhaard op particulier
terrein, wordt de eigenaar dringend verzocht de materialen op
te ruimen en te (laten) verwijderen. Als dat nodig is, past de gemeente een (preventieve) last
onder dwangsom toe om dat
doel te bereiken.
De aanpak gericht tegen afvalverbranding zal zich toespitsen
op de gebieden waar rond de
jaarwisseling 2019/2020 de
meeste overlast is veroorzaakt.
De nieuwe strategie in de komende jaren zal daarom meer
gericht zijn op preventie door
persoonlijke en kleinschalige
aanpak.

Cultuurfonds vrijgevig
HOOGEZAND - Het Prins
Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in het vierde kwartaal van dit jaar 47.787 euro
toegekend voor negentien projecten op het gebied van cultuur en natuur in de provincie
Groningen.

De maandag, normaal een stille dag in het winkelcentrum, maar niet afgelopen maandag. De parkeerplaatsen aan de Gorecht-oost in Hoogezand stonden tjokvol (foto). Iedereen wilde nog gauw even
winkelen…...
HOOGEZAND - De gisteren en
vandaag ingegane harde lockdown in verband met de steeds
oplopende coronabesmettingen
treft ook (de inwoners van)
Midden-Groningen.
Om de zorg toegankelijk te houden, moest de regering ingrijpen
om onderlinge contacten tot een
minimum beperken. Daarom volgt
tot ten minste dinsdag 19 januari
de strengste lockdown tot nu toe.
De meeste winkels zijn dicht en

dat geldt ook voor theaters, accommodaties voor binnensport en de
horeca. Supermarkten, bakkers,
slagers en andere winkels waar levensmiddelen worden verkocht,
blijven open, en ook apotheken,
drogisterijen en tankstations.
Het is ook een harde klap voor inwoners van Midden-Groningen, zo
blijkt. Als iedereen zich eerder aan
de overheid/RIVM maatregelen
had gehouden vanaf begin oktober, was deze harde lockdown
waarschijnlijk niet nodig geweest.
Maar omdat maatregelen massaal

werden genegeerd, met als trieste
uitschieter de Black Friday-week
schieten de besmettingen en ziekenhuis- en IC-opnames omhoog.
,,Dit is nodig, maar het had zes weken eerder gemoeten’’, is een veel
gehoorde reactie.
Toen maandag in de loop van de
dag bekend werd dat de harde
lockdown eraan kwam, was er een
run op winkels. Kappers in Midden-Groningen waren tot laat in de
avond mensen aan het knippen.
Totdat het niet meer mocht.

In de gemeente Midden-Groningen, kreeg Stichting Kielzog in
Hoogezand een bedrag van 5000
euro voor de ‘Kielzog Winterweken 2020’
Het Cultuurfonds Groningen roept
verenigingen en stichtingen in de
cultuur- en natuursector op om
vooral aanvragen voor financiële
ondersteuning te blijven indienen.
Juist nu is het zo belangrijk dat dit
geld van onze schenkers en van de
loterijen in de sector terecht komt,
om te zorgen dat makers en initiatiefnemers zo snel mogelijk weer
normaal aan de slag gaan zodra de
beperkingen door de coronacrisis
afnemen.
In de vergadering van 22 maart
2021 behandelt het bestuur van
het Prins Bernhard Cultuurfonds
Groningen nieuwe aanvragen voor
een bijdrage. Die kunnen tot 6 weken vóór die datum online worden
ingediend. Een versnelde procedure geldt voor de aanschaf van instrumenten en kleding door muziekverenigingen.
Zie
www.cultuurfonds.nl (doorklikken
naar de afdeling Groningen).
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere

initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins
Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies
over filantropie.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Groningen is een van de twaalf
provinciale afdelingen.
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Provincie: extern
salderen stikstof
weer mogelijk
HOOGEZAND - Gedeputeerde
Staten van Groningen hebben
de beleidsregel ‘salderen stikstof’ gewijzigd. Hierdoor wordt
extern salderen op bredere
schaal mogelijk. Dat betekent
dat bedrijven die willen uitbrei-

Lancering nieuwe
gemeentelijke website
HOOGEZAND - De gemeente
Midden-Groningen lanceert
morgen, donderdag 17 december een geheel vernieuwde gemeentelijke website www.midden-groningen.nl
Het ontwerp is compleet vernieuwd. Onder de motorkap is de
technologie innovatief: de nieuwe
website is gebouwd met open source-software waarmee de gemeente
de open data–gedachte omarmt en
zich vooral richt op de belangrijkste taken en diensten van de eigen
gemeente. Daarmee kunnen bezoekers van de website gemakkelijker
hun belangrijkste ‘taken’ bij de gemeente verrichten.
De lancering van de nieuwe website is een belangrijk onderdeel van
de verdere verbetering van de
dienstverlening van de gemeente.
Burgemeester Hoogendoorn: ,,Drie
jaar na de herindeling hebben we
een nieuwe en frisse website gebouwd die weer helemaal bij de
tijd is. De dienstverlening met de
inwoners gaat steeds meer en
steeds vaker via digitale kanalen
en het is daarom belangrijk dat de
site daarin meegroeit. Makkelijk
de informatie kunnen vinden en
eenvoudig producten en diensten

van de gemeente afnemen, dat is
waar het om draait.’’

Nieuw ontwerp
Het nieuwe ontwerp is doelmatig.
Door een eenvoudige lay-out, geplaatst op een overwegend witte
achtergrond wordt de bruikbaarheid en toegankelijkheid vergroot.
Niet alleen het ontwerp is vernieuwd, ook de inhoud, het gebruiksgemak en de snelheid zijn
onder de loep genomen.
Midden-Groningen hecht er grote
waarde aan dat iedereen alle informatie op de nieuwe websites goed
kan vinden. Ook als iemand bijvoorbeeld een visuele beperking
heeft. Tijdens de realisatie is daarom ook veel aandacht geweest voor
toegankelijkheid. In januari 2021
vindt er een externe audit van de
website plaats, zodat de gemeente
zeker weet dat het lukt om voor iedereen toegankelijk te zijn. De resultaten van dat onderzoek worden
vervolgens weer gebruikt om de site verder te verbeteren.
Niet
alleen
www.midden-groningen.nl is vernieuwd.
Ook
www.bwri.nl
is
volledig
vernieuwd. Het Be-

drijf voor Werk, Re-integratie en
Inkomen is een onderdeel van de
gemeente Midden-Groningen en
houdt zich onder andere bezig met
uitkeringen, re-integratie, de sociale werkvoorziening en leerplicht.

Mening belangrijk
De nieuwe websites dienen als basis voor een betere dienstverlening
met inwoners en ondernemers.
Daarvoor werd gebruik gemaakt
van de bezoekersstatistieken van
de huidige website om veel gezochte taken en diensten in kaart te
brengen. Ook werd de website getest door in- en externe bezoekers.
Een proces dat continue aandacht
en ontwikkeling nodig heeft, vindt
de gemeente zelf. Op de website is
dan ook op iedere pagina een zogeheten feedback-module te vinden
waarmee bezoekers hun mening
over de site aan de gemeente kunnen doorgeven. Deze feedback gebruikt de gemeente als input om de
website verder te kunnen verbeteren en te actualiseren.

den nu buiten het eigen bedrijf
stikstofrechten kunnen verwerven.
Daarnaast wordt het mogelijk tijdelijk stikstofruimte van een ander
bedrijf te gebruiken, het zogenaamde verleasen. Bij extern salderen komt 70 procent van de stikstofemissie van gestopte activiteiten
beschikbaar voor nieuwe vergunningen. Dat betekent een vermindering van de stikstofuitstoot van
30 procent. De nieuwe beleidsregel
is 24 november in werking getreden.
Het openstellen van extern salderen heeft tot gevolg dat initiatiefnemers die een initiatief hebben in de
provincie Groningen nu ook stikstofrechten kunnen kopen van
melkvee- pluimvee- of varkensbedrijven.
Met de nieuwe beleidsregel wordt
extern salderen ook mogelijk via
verleasen. Bij verleasen kunnen bedrijven tijdelijk stikstofruimte van
een ander bedrijf gebruiken. Met
name voor tijdelijke projecten kan
dit een interessante optie zijn.
De wijziging legt ook de basis voor
het registratiesysteem voor stikstof
(RSRS). Het instellen van het
RSRS is nodig om stikstofdepositieruimte vast te leggen zodat dit later
via een natuurvergunning weer vrij
te geven is.
De uitgangspunten voor het stikstofbeleid zijn: geen stijging van de
stikstofdepositie in natuur, duidelijk perspectief voor alle sectoren
en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.

regiokrant
@noordpers.nl

Kabinet presenteert voorstel
voor hervormingen toeslagen
HOOGEZAND - Het huidige
toeslagenstelsel is onhoudbaar.
Het vraagt heel veel van mensen die een toeslag nodig heb-

ben en leidt tot onzekerheid
over terugvorderingen en nabetalingen. Een volgend kabinet
zal daarom een keuze moeten
maken om het stelsel fundamenteel te hervormen. Dat
schreef staatssecretaris Van
Huffelen (Financiën) gisteren
aan de Tweede Kamer.
Het complexe stelsel veroorzaakt
schrijnende situaties. ,,Deze problematiek is binnen het huidige stelsel
niet op te lossen. De stap naar een
nieuw stelsel is dan ook noodzakelijk,’’ aldus de staatssecretaris.
Van Huffelen heeft gisteren het
rapport ‘Alternatieven voor het toeslagenstelsel’ gepresenteerd dat
drie scenario’s schetst om het stelsel te hervormen. Het belang van
mensen die toeslagen ontvangen, is
in deze scenario’s steeds centraal
gesteld. Er is bij alle varianten gekeken of ze begrijpelijk zijn, wat
mensen moeten doen om een toeslag te ontvangen en wat de risico’s
zijn dat ze bedragen moeten terug-

betalen. Daarnaast is gekeken naar
inkomenseffecten en de uitvoerbaarheid.

Zorgvuldig
Het rapport ‘Alternatieven voor
het toeslagenstelsel’ is geschreven
met het oog op de formatie van een
volgend kabinet. Omdat verandering van het toeslagenstelsel zorgvuldig moet en tijd zal vergen,
schetst het rapport hoe het stelsel
er in 2025 uit kan zien, en hoe in de
periode daarna. Het is belangrijk
om tijdens een langjarige stelselhervorming ook oog te houden voor
een goede uitvoering van het bestaande toeslagenstelsel, benadrukt de staatssecretaris.
Van Huffelen: ,,Er is het afgelopen
jaar veel gesproken over de noodzaak om tot een ander stelsel te komen. Dit rapport laat zien dat het
mogelijk is om richting een eenvoudiger stelsel te gaan. De vervolgstap is om hierin een keuze te maken. We hebben niet de luxe om
niets te doen.’’

Uitslagen bridge

Attentie vrijwilligers HSC
SAPPEMEER - HSC heeft zaterdagochtend een aantal kerstattenties in ontvangst genomen, aangeboden door de Dekens Groep BV in Sappemeer, tevens een van de subsponsors van de club. De familie Dekens wilde hiermee de hard
werkende vrijwilligers een leuke kerstattentie geven voor het vele werk wat zij voor HSC doen. De vrijwilligers, waarvan een deel op de foto, waren daar bijzonder mee ingenomen en danken dan ook de familie Dekens hartelijk voor ‘deze mooie geste’.

HOOGEZAND - Uitslagen dinsdagavond Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer, computerbridge (Step), 6e zitting (13 paar) van 8 december: 1. Evelien Bax en Petra van Dreven; 2. Jaap Wijpkema en Jackie Wijpkema; 3.
Maarten Hooijmeijer en Boukje Zwaneveld; 4. Joop Geusebroek en Maria
Geusebroek, 5 Martha Bierling en Hendrik de Vries.
Op de BC.HS- site (www.12010.bridge.nl) staan de complete uitslagen,
standen, spelverdeling en wetenswaardigheden.
Kofferbridge: Uitslagen koffer 3, gespeeld van september t/m november
door 18 paar. NZ-lijn: 1 Agnes Ketelaar en Chris Ketelaar; 2 Ineke Blokzijl
en Henk de Vries; 3 Giny Boersma en Ronald Sköld.
OW-lijn: 1. Tina Kleine en Siska Struik; 2. Gerrit Schreuder en Yktje
Schreuder; 3. Johnny Brinkhuizen en Petra Brinkhuizen.
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Aanbieding personeel

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

Huis en tuin

Dierenverzorging

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

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

Hondentrimster aan huis.
Voor vakkundige vachtverzorging. Info 06-12459399.

Voor al uw koelkasten,
wasmachines, wasdrogers,
vaatwassers, gasfornuizen
enz. Vlomarkt De Toekomst is nu weer open!
Incl. 14 mnd. garantie en
bezorging binnen 35 km.
Eigen servicedienst.
Inl.: 06-25355972.

Te koop gevraagd

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.

De Regiokrant: 088-7007170

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.

Gedipl./erkend ASPB-lid.
Klus- en schoorsteenbedr.
JD. 0599-332596 of
06-18968238.
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl
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

Gratis Regeltjes kunnen alleen door particulieren
worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.

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

Antiek
Gratis Regeltjes kunnen alleen door particulieren
worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.
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Boek Woordtalenten aan
bibliotheken aangeboden
HOOGEZAND - ,,Lezen verrijkt
de geest’’. Dat zei mevrouw
Marjan Dekens van de Dekens
Groep in Sappemeer donderdag
in de bibliotheek in Hoogezand,
waar door dat bedrijf gesponsord, dertig exemplaren van het
boekje Woordtalenten werden

aangeboden aan de bibliotheken van Biblionet Groningen.
De dertig 30 exemplaren van Gerard Rozeboom’s nieuwe dichtbundel ‘Woordtalenten’ die door hem
werden overhandigd aan Janneke
Klok, regiomanager van de bibliotheken Midden-Groningen, zijn, zo

De aanbieding van de dertig boeken, met links organisator Gerard Rozeboom, midden Marjan Dekens en rechts Janneke Klok.
Daarachter kijken bibliotheekmedewerksters toe.
I

liet Klok weten een welkome gift
voor de bibliotheek.
Het is, zoals eerder gemeld, een
door Rozeboom samengestelde
bloemlezing met bijdragen van
honderd schrijvers en dichters. Het
is een gevarieerd boekwerk met gedichten en verhalen van schrijvers
en dichters uit Midden-Groningen,
de rest van de provincie, andere delen van Nederland en zelfs uit België. Rozeboom eerder: ,,Ik denk dat
het een bijzonder concept is omdat
het een podium op papier is geworden voor iedereen die graag
schrijft. Bekend en nieuw schrijftalent samen in één boek laat zien
dat ieder mens uniek is, want gebeurtenissen, gevoelens en gedachten zijn prachtig onder woorden gebracht in dit boek’’.
Van elk verkocht exemplaar
schenkt hij één euro aan Stichting
Lezen en Schrijven. Die zet zich in
tegen laaggeletterdheid. En ook
dat werd nog even aangehaald door
Janneke Klok, want goed lezen is
(nog) niet voor iedereen weggelegd
en de bibliotheek streeft ernaar om
ook dat te bevorderen. De nu geschonken boeken zijn over de diverse bibliotheken verdeeld.

Ondertekening Gronings Provinciaal Beweegakkoord

Overheden, zorg, sport en
onderwijs werken samen
HOOGEZAND - Sport en bewegen toegankelijk maken voor alle inwoners van de provincie.
Een sportklimaat creëren waarin talent zich maximaal kan ontwikkelen, maar waar ook ruimte is voor ouderen en kinderen
om in een veilige en uitdagende

omgeving te kunnen sporten en
bewegen. Dat staat in het Gronings Provinciaal Beweegakkoord, dat is ondertekend door
35 organisaties uit de provincie
Groningen, waaronder ook de
gemeente Midden-Groningen.
Het akkoord is opgesteld door alle

Voor alle inwoners
Door corona uitbraak en -maatregelen zijn de organisaties zich nog
meer gaan beseffen dat sporten en
bewegen belangrijk is en niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Het
Gronings Provinciaal Beweegakkoord is voor alle inwoners, van
jong tot oud en van recreatieve
sporter tot talent. De deelnemende
partijen zetten zich in voor een actieve en gezonde leefstijl voor alle
inwoners in de provincie Groningen.
Zo wordt er ingezet op meer en uitdagende speelplekken voor de
jeugd en op voldoende aanbod dat
aansluit bij de verschillende doel-

Provincie verlengt en verruimt
subsidie coronamaatregelen
HOOGEZAND - De tegemoetkoming van de provincie Groningen voor aanpassingen aan de
anderhalvemetereconomie
wordt verlengd tot 1 juli 2021.
Ook kunnen voortaan alle bedrijven en organisaties met
minder dan vijftig werknemers
subsidie aanvragen.
Bovendien is het mogelijk een
tweede aanvraag in te dienen voor
nieuw gemaakte kosten. De veranderingen gaan in per 18 december
2020.
Gedeputeerde Staten verlengen de
subsidie omdat er nog één miljoen
euro in de pot zit en de coronapandemie nog niet voorbij is. Door de

verruiming kunnen bedrijven die
nu nog worden uitgesloten subsidie
aanvragen, zoals supermarkten,
bouwcentra en productiebedrijven.
Ook scholen, gezondheidscentra en
fysiotherapeuten kunnen kosten
vergoed krijgen voor aanpassing
van bijvoorbeeld het schoolplein
en de behandelkamer.
In aanmerking komen kosten voor
onder andere desinfectiepalen, een
online betaalsysteem of spatschermen. Ook geldt de subsidie voor
het inhuren van bijvoorbeeld een
architect of aannemer voor aanpassing van de inrichting.

Helft kosten vergoed
Met behulp van de anderhalveme-

terregeling kunnen organisaties de
helft van de gemaakte kosten vergoed krijgen. Met deze tegemoetkoming ondersteunt de provincie
Groningen organisaties met minder
dan vijftig werknemers om de voldoen aan de RIVM-richtlijnen. De
subsidie bedraagt minimaal 500 en
maximaal 2500 euro. Dat betekent
dat de investering in de coronamaatregelen minimaal 1000 euro
moet bedragen. Dit bedrag is niet
gewijzigd.
De subsidie wordt uitgevoerd door
het Samenwerkingsverband NoordNederland (SNN). Ga voor het aanvragen van een tegemoetkoming
naar: www.snn.nl/ander
halvemetergroningen

Groninger gemeenten, de provincie, onderwijsinstellingen en organisaties uit de sport, zorg en welzijn
en het bedrijfsleven. Door te tekenen verbinden alle 35 partijen zich
aan de doelstellingen en ambities
uit het akkoord. Het is een intentieverklaring om samen bij te dragen
aan een vitale provincie.

groepen. Zo kan elke inwoner sporten en bewegen, ongeacht leeftijd,
beperking, migratieachtergrond of
inkomen en kunnen talenten zich
maximaal ontplooien.

Samenwerking
Het Gronings Provinciaal Beweegakkoord is het begin van een
mooie en sportieve samenwerking.
De komende jaren zullen overheden, onderwijs, organisaties uit de
sport, zorg en welzijn en het bedrijfsleven, werken aan de ambities, doelstellingen en acties die in
dit akkoord beschreven staan.
Daarnaast worden de komende periode meer organisaties aangemoedigd om zich aan te sluiten bij het
akkoord.
Gedeputeerde Fleur Gräper zette
donderdag namens de provincie
Groningen haar handtekening onder het Beweegakkoord. Maar
liefst 34 organisaties uit de provincie gingen haar voor. Het draagvlak is groot. Alle partijen gaan nu
samen aan de slag.

Woninginrichting Midden-Groningen, nu aan de Pleiaden 13 in
Hoogezand.

I

Woninginrichting
Midden-Groningen open
HOOGEZAND - Aan de Pleiaden 13 in Hoogezand naast de
Jumbo supermarkt, opende Woninginrichting Midden-Groningen onlangs haar deuren.
Een zaak met alles op het gebied van vloerbedekking, zonwering voor binnen en buiten
en raamdecoratie. Door de coronamaatregelen nu even dicht,
maar de zaak is wel bereikbaar
via telefoon en e-mail.

Clinic jeugdspelers HSC
SAPPEMEER - Op Sportpark Sappemeer hebben zaterdag ongeveer honderd jeugdspelers van voetbalvereniging HSC in diverse leeftijdscategorieën een clinic mogen volgen onder leiding van hoofdtrainer
Henk Veenhof en assistent Johan Pekelder. Onder hun enthousiaste leiding werden onder andere techniek en pass- en trapoefeningen gedaan. De clinic was een groot succes (foto).

Eigenaar Lucas Mennega is blij
met de nieuwe zaak en ook tevreden over de eerste periode. ,,Het
gaat goed’’, zegt hij.
Mennega is geen onbekende in de
branche. Eerder runde hij veertien
jaar Tapijtboerderij Kropswolde,
maar is nu dus gevestigd in Hoogezand, midden in de woonwijken.
,,Het is een prachtige locatie hier.
Het was toch wat afgelegen aan de

Woldweg in Kropswolde. We verwachten er hier veel van’’, aldus
Mennega, eerder, kort voor de verhuizing.
De nieuwe zaak omvat 180 vierkante meter vloeroppervlak .In de
zaak de diverse mogelijkheden
voor de woninginrichting.
Alles voor de vloer, zoals vloerbedekking in verschillende soorten,
karpetten, vinyl, laminaat, en pvc.
Verder zonwering voor binnen en
buiten, gordijnen, rolgordijnen en
jaloezieën, en ook weer in een rijk
scala aan merken en modellen.
Woninginrichting Midden-Groningen is elke werkdag, behalve de
maandag geopend. Van 09.30 tot
17.30 uur en zaterdags van 10.00
tot 17.00 uur. Nu dus even niet,
maar de zaak is wel gewoon voor
assortiment en dienstverlening bereikbaar. Dat kan via telefoonnummer 0598-322425, of
e-mail tapijtboerderij@home.nl

I

Gedeputeerde Fleur Gräper zet als laatste haar handtekening.
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MiddenGroningen hijst
nieuwe mensenrechtenvlag
HOOGEZAND - Donderdag is voor
het eerst is voor het tijdelijke onderkomen voor het gemeentebestuur en
ambtenaren van Midden-Groningen,
het gebouw De Poort aan de Kerkstraat in Hoogezand naast het Winschoterdiep, de Mensenrechtenvlag
gehesen. Dat gebeurde ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten.
Het was voor het eerst dat de vlag werd
gehesen, want een vlag voor deze dag was
nieuw en pas ontworpen. Burgemeester
Hoogendoorn benadrukte na het hijsen
van de vlag dat mensenrechten ook in
2020 nog steeds een actueel onderwerp is
en dat er in de wereld nog veel niet goed
gaat als het op mensenrechten aankomt.
Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze
rechten wereldwijd ter discussie. Ook in
ons veilige, democratische Nederland,
wordt door de organisatoren van de dag
gesteld. Om te laten zien dat de mensenrechten belangrijk zijn, lanceerden de
Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen de Mensenrechtenvlag.
De vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde.
Met de Mensenrechtenvlag kunnen instanties, bedrijven, organisaties en particulieren laten zien dat ze de mensenrechten respecteren en ondersteunen. De
vlag bestaat nog nergens in de wereld en
is dus een uniek, een Nederlands initiatief.
Donderdag werd de Mensenrechtenvlag
officieel gelanceerd. Alle Nederlandse
anti-discriminatieorganisaties organiseerden die dag grote en kleine activiteiten in
hun provincie.
De initiatiefnemers stellen: De Mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. De vlag benadrukt het positieve en
waar we naartoe willen met de wereld.
De Mensenrechtenvlag is van en voor iedereen. Het is een kleurige vlag met een
doordacht ontwerp.
‘Er is veel dat ons als mensen met elkaar
verbindt: we delen de aarde, de lucht en
een plek onder de zon. En hoe verschillend we ook kunnen zijn qua uiterlijk: als
mensen bestaan we allemaal uit DNA’.
De ontwerper ging met dat idee aan de
slag en nam de vorm van een DNA-streng
als uitgangspunt. Dat combineerde hij
met de kleuren van de aarde (groen), de
lucht (blauw) en de zon (geel). Zo ontstond de Mensenrechtenvlag. De vlag
legt niet de nadruk op onze verschillen,
maar vooral op wat we met elkaar gemeen hebben, wat we delen en wat ons
verbindt.

Duik in de

ZEE VOL VERHALEN
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Herinneringen aan station Sappemeer-Oost Subsidie instellingen
SAPPEMEER - Sinds maandag
is Station Sappemeer-Oost zoals

gemeld gesloten. Treinen stoppen er niet meer. Reden de ver-

nieuwde dienstregeling van Arriva, waarmee in verband met

De treinen rijden nu op volle snelheid Station Sappemeer-oost voorbij. De ontmanteling van het station gebeurt dezer dagen.

I

de komst van de sneltrein Groningen-Winschoten, geen ruimte meer is voor stoppen in Sappemeer-oost. Dat zou negen minuten tijdwinst opleveren voor
de sneltrein.
In dat kader schreef de heer Jongman, kweker uit Sappemeer en wonend vlakbij de spoorlijn, Herinneringen aan Station Sappemeer-oost,
waar hij zijn geschiedenis rond dat
station op papier zetten.
Zijn herinneringen: ‘Dat ik als kind
met mijn vriendje vaak bij de overwegwachter binnen zat in zijn
spoorwachtershuisje en dat we ieder één spoorboom mochten sluiten. Dat zoiets nu onvoorstelbaar
zou zijn.
Dat de ene spoorwachter je er op
de fiets nog wel eens onderdoor liet
gaan voordat hij de bomen achter
je sloot en de ander ze liever vlak
voor je neus omlaag deed.
Dat het mooie oude station aan de
zuidzijde er nog stond en we daar
als kind wel speelden.
Dat daar in de wachtkamer een
potkacheltje stond te branden.
Dat er een spoorwachterswoning
aan de andere kant van het diep
stond en dat die spoorwachter een
keer vergat de bomen te sluiten en
dat dat gelukkig goed afliep.
Dat er een trein op een rare plek
stil stond toen ik terug kwam van

het sporten. Kinderen speelden op
de spoorlijn en een meisje had niet
meer op tijd kunnen wegkomen…
Dat onze kinderen als ze naar Groningen gingen pas heenliepen als
ze de trein zagen aankomen vanuit
Zuidbroek.
Dat we, werkende op onze boomkwekerij grenzend aan de spoorlijn, altijd zicht hadden op het perron.
Dat als de trein van 7 minuten voor
12 stopte het dan tijd was om te
schaften. Dat je een goederentrein
langzaam zag naderen en zei ‘dat is
een lange’ en dan het aantal wagons ging tellen
Dat er een periode was dat er paar
keer op een dag een Duitse trein
voorbij kwam en die hier heel hard
voorbij reed.
Dat ik in mijn hele leven dat ik hier
woon, maar één keer met de trein
richting Nieuweschans ben geweest.
Dat dat was toen er nieuwe treinen
kwamen en bewoners een gratis
kaartje kregen.
Dat er nog nooit zo veel mensen
met de trein gingen vanaf Sappemeer-Oost dan de laatste jaren.
Dat nu niet alleen, net als vroeger
de ‘Duitse’ trein, maar alle treinen
hard zullen doorrijden. Dat het afgelopen is met station SappemeerOost’

Roel Jongman

die ervoor zorgen dat
iedereen mee kan doen
HOOGEZAND - De provincie
Groningen verstrekt voor het
jaar 2021 subsidies aan Voedselbanken Groningen (30.000 euro), Kledingbank Maxima
(11.000 euro) en Jeugdfonds
Sport & Cultuur (35.000 euro).
De subsidies zijn onderdeel van
de Sociale agenda van het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid.
Met deze subsidies ondersteunt de
provincie instellingen die ervoor
zorgen dat inwoners mee kunnen
doen in de samenleving en gelijke
kansen krijgen.
Gedeputeerde Tjeerd van Dekken:
,,We vinden dat alle inwoners mee
moeten kunnen doen. We willen
voorkomen dat mensen aan de financiële zijlijn komen te staan,
waardoor activiteiten als sport of
cultuur onbereikbaar worden. Met
ons Leefbaarheidsprogramma zetten we in op preventie en duurzame oplossingen, maar voor vandaag
en morgen is dat niet altijd voldoende. Juist nu in coronatijd gaan
veel activiteiten helaas niet door.

Met deze bijdragen hopen we in de
directe behoefte te voorzien van de
instellingen.’’

Instellingen
De Voedselbanken zorgen ervoor
dat mensen met een laag inkomen
een voedselpakket krijgen. Wekelijks ontvangen ongeveer 2750
huishoudens op deze manier gezond voedsel.
Bij de Groninger Kledingbanken
kunnen mensen met een laag inkomen twee keer per jaar gratis kleding uitzoeken. Jaarlijks worden
hier ongeveer 16.000 volwassenen
en kinderen geholpen. Bij de Kledingbanken werken 250 vrijwilligers, voor wie dit vaak een opstap
is naar betaald werk.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Groningen betaalt de contributie of
het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig
geld is om te sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten, zoals schilderen, theaterschool of een
andere creatieve cursus. De verwachting is dat dit jaar ongeveer
3350 kinderen hier gebruik van
gaan maken.
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Toeslagenaffaire kinderopvang

Midden-Groningen opent
meldpunt gedupeerden ouders
HOOGEZAND - De gemeente
Midden-Groningen gaat ouders
helpen die getroffen zijn door
de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, de zogenaamde toeslagenaffaire. Gedupeerde ouders kunnen zich met hun
hulpvraag melden bij de gemeente voor ondersteuning.

I De Vries met echtgenote na de uitreiking van de koninklijke onderscheiding.

Brandweerman De Vries
koninklijk onderscheiden
SLOCHTEREN - Burgemeester
Hoogendoorn heeft vorige week
een koninklijke onderscheiding
uit aan Richard de Vries van de
brandweerpost Slochteren. De
uitreiking zou in april van dit
jaar plaatsvinden tijdens de gezamenlijke korpsbindingsavond
van Harkstede, Slochteren en
Siddeburen, maar door coronamaatregelen kon dat toen niet.
De burgemeester en Ingrid van
Elst, teamleider Brandweerzorg
Veiligheidsregio Groningen, gingen
nu persoonlijk bij de brandweerman langs in de tankautospuit van

de brandweer om hem de onderscheiding thuis uit te reiken. Richard de Vries kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De Vries is 25 jaar brandweervrijwilliger. Eerst negen jaar bij de
brandweerpost Harkstede en daarna tot en met nu bij de post Slochteren.
De Vries is 55 jaar en woont in
Slochteren. Zijn functies bij de
brandweer zijn bevelvoerder, oefenleider,
brandweerchauffeur
zwaar en voertuigbediener tankautospuit, in de rang van Brandmeester.

Leden Eekerpolder
stellen zich voor
MEEDEN - De windturbines,
een stikstoffabriek, het is wel
genoeg. De coöperatieleden Eekerpolder hadden precies dat
gevoel. Deze week stellen drie
leden uit de kernploeg van de
coöperatie zich voor.
Maar omdenken is nodig, om te
voorkomen dat inwoners (weer)
worden opgescheept met alleen lasten, zonder de lusten.
Het eerste lid is Elly Broersma, 37
jaar, en woonachtig in Zuidbroek.
,,Elke dag wanneer ik mijn woonwijk uit kom, zie ik als eerste de
verschrikkelijk hoge windmolens.
Het maakt mij steeds weer verdrietig en ook boos.
Waarom moeten deze molens zo
hoog zijn, waarom staan deze zo
dicht bij de dorpen gebouwd, wat is
het effect op onze gezondheid op
lange termijn?
Waarom worden de omliggende
dorpen niet gecompenseerd door
de RWE? Er komt een gebiedsfonds, het bedrag wat RWE in het
gebiedsfonds stopt is 156.000 euro,
maar dat valt in het niet bij de lasten die de dorpen daarvoor dragen.
Toen ik hoorde van Coöperatie Eekerpolder was ik niet direct enthousiast, weer een zonnepark in
onze regio. Waar houdt dit op.
Maar eenmaal mij verdiept te hebben in dit plan werd ik gaandeweg
steeds meer enthousiast. Het zonnepark komt niet in het zicht van
de dorpen (oud-Menterwolde), en
het wordt zo aangelegd dat het
park voor een kwart uit natuur
komt te bestaan.
Mijn drijfveer is toch wel dat de
dorpsbewoners inspraak hebben in
het plan. Maar wat mij over de
streep heeft getrokken is dat 50
procent van de opbrengsten van
het zonnepark terugvloeit naar de
dorpen om de leefbaarheid te vergoten. Daarom ben ik in de Coöperatie Eekerpolder gestapt.’’
Het tweede lid van de coöperatie is
Bart van der Horst. Hij zegt: ,,Ik
woon sinds 2006 met mijn dochter
aan de Hereweg in Meeden. Ik heb
een boomverzorgings- en hoveniers
bedrijf.
In 2006 was er geen wolkje aan de
lucht dacht ik. Echter, achter ieders rug om werden er toen al plannen gesmeed voor een windmolenpark. De plannen kregen steeds
meer vorm en hoogte. Toch werd
daar niet over gesproken. Jaren later vele protesten. Het windpark
N33, dat een verscheurd Meeden
achter liet. Naast enkele winnaars
waren er vele verliezers.
Ik voel me daardoor bedrogen.
Waarom geen open kaart spelen?
Waarom niet je buren laten mee
delen.
De energietransitie is een feit. Groningen wordt gezien als het groene
stopcontact van Nederland. Zonnepanelenparken schieten als paddenstoelen uit de grond. Wederom
wordt er paniekvoetbal gespeelt.
Wij willen met Coöperatie Eekerpolder een zonnepark aanleggen op
een dusdanige locatie dat de omgeving daar nagenoeg geen zicht op
heeft. Ten noorden van de spoordijk Zuidbroek-Scheemda en ten
zuiden van het Winschoterdiep.
Hierbij wordt een groot deel, 25

procent van de ruimte ingepast
voor natuurontwikkeling. Hier ligt
voor mij de uitdaging. Zoals in de
documentaire ‘The Biggest little
farm’ van John Chester, denk ik in
oplossingen en niet in problemen.
Problemen oplossen door hekken
te openen in plaats van te sluiten.
Inpassen van zonnepanelen in de
natuur is niet optimaal, maar als ze
er komen laten we dan zo goed mogelijk voor de natuur zorgen. Bloemenrijk grasland, vlakke watergangen voor veel dynamiek. Ideaal
voor veel water- en oeverleven. Er
valt op dit gebied best veel te winnen. Wij nodigen u uit om mee te
denken. Geen plannenmakerij in
achterkamertjes, maar open en
eerlijk naar iedereen.’’
Het derde lid dat zich voorstelt is
Joyce van der Wielen, 37 jaar uit
Zuidbroek. Zij zegt: ,,Wat ons is
overkomen met de komst van windturbines, namelijk geen enkele inspraak hebben en op geen enkele
manier mee profiteren wil ik niet
nog een keer laten gebeuren. Nu de
provincie gebieden heeft aangewezen voor zonneparken wil ik me de
komst ervan niet laten overkomen.
Ik denk dus mee, doe mee en samen zorgen we ervoor dat de opbrengsten terug vloeien naar de
dorpen, zoals het hoort’’.

De Belastingdienst heeft aangekondigd ouders die door die dienst, die
ouders onterecht massaal van fraude beschuldigde en daardoor financieel in de problemen zijn gekomen, te compenseren. Naast die
compensatie kan er behoefte zijn
aan andere ondersteuning, vindt
het gemeentebestuur, zoals bijvoorbeeld bij schulden, gezondheidsproblemen, het vinden van werk,
dagbesteding, gezinshulp of huisvesting.
De Rijksoverheid, Vereniging van
Nederlandse gemeenten (VNG) en
de Belastingdienst hebben afgesproken dat gemeenten gedupeerde ouders hierbij gaan helpen.
De Belastingdienst kan in verband
met privacywet geen gegevens van

ouders aan de gemeente doorgeven. Daarom roept de gemeente
Midden-Groningen de getroffen ouders op zich bij de gemeente te
melden
via
meldpunttoeslagen@midden-groningen.nl.
Het Ministerie van Financiën
meldt over de zogenaamde fraudeaanpak van toeslagen ‘In de fraudeaanpak van kinderopvangtoeslag is
veel niet goed gegaan. De Belastingdienst Toeslagen had daarbij
de gevolgen voor en impact op de
ouders uit het oog verloren. De kinderopvangtoeslag van een groot
aantal ouders is onterecht stopgezet. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures
hadden
zeer lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid gezeten, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel omdat zij zijn bestempeld
als fraudeur. De premier en de minister en staatssecretaris van Financiën hebben daar hun excuses
voor aangeboden.’’
Maar heel veel ouders zijn tot nu
toe nog niet (volledig) gecompen-

seerd en zitten daardoor met grote
financiële en emotionele problemen.
Heeft de gemeente Midden-Groningen die nu een meldpunt voor die
gedupeerden geopend, eerder deed
de gemeentelijke SP-fractie dat al.
Nu de gemeente dat zelf ook doet,
bijten beide initiatieven, die van de
SP en de gemeente elkaar dan
niet?
SP-gemeenteraadslid
Martine
Feenstra desgevraagd: ,, We hebben hier eerder vragen over gesteld in de gemeenteraad en, omdat het antwoord hierop was dat de
gemeente geen meldpunt ging openen, hebben wij besloten het dan
zelf maar te doen. Nu weten we dat
de gemeente inmiddels besloten
heeft toch een meldpunt te openen.
Hier ben ik eerlijk gezegd alleen
maar blij mee. Zodra wij nog wel
meldingen krijgen op ons meldpunt dan sturen we ze door, maar
ik ben blij dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft gepakt die
ze mijns inziens vanaf het begin
had moeten pakken.’’

Nieuw Sociaal Statuut tussen
Lefier en huurdersorganisaties
HOOGEZAND - Een vergoeding
voor huurders van Lefier als ze
langer dan vijf aaneengesloten
dagen overlast ervaren door
werkzaamheden in de woning.
Dat is een belangrijke afspraak
in het nieuwe Sociaal Statuut
2021. Vorige week hebben Lefier en de huurdersorganisaties
KAR, Grobos, De Koepel, Huurdersraad Hoogezand, Stichting
Bewonersraad Slochteren en de
Huurdersfederatie hun handtekening eronder gezet.

ger dan vijf aaneengesloten dagen
overlast ervaren door werkzaamheden in de woning. Dat geldt zowel
voor dagelijks als planmatig onderhoud en woningverbetering.

In 2017 hebben Lefier en de huurdersorganisaties al gezamenlijk
een Sociaal Statuut opgesteld.
Hierin stond welke rechten en
plichten huurders hebben bij wijkvernieuwing en woningverbetering.
Maar het was onduidelijk wanneer
een huurder recht op vergoeding
had. Het nieuwe Sociaal Statuut
geeft hier duidelijkheid over. Gezamenlijk is besloten dat huurders
een vergoeding krijgen als ze lan-

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties en Lefier hebben samen hard gewerkt om goede afspraken te maken. Door in co-creatie een Sociaal Statuut op te stellen kon de stem van de huurder
goed worden gehoord. De huurdersorganisaties komen immers op
voor de belangen van huurders in
hun eigen werkgebied.
De huurdersorganisaties kijken terug op een mooie samenwerking.

Nieuw Statuut
Het nieuwe Sociaal Statuut gaat in
per 1 januari 2021, maar voor projecten die starten vanaf 18 november van dit jaar gaat het nieuwe Sociaal Statuut nu al in werking. Bij
projecten die onlangs zijn gestart
zal er in overleg met de betreffende huurdersorganisatie maatwerk
worden toegepast.

Astrid Scholtens, voorzitter van de
Huurdersfederatie over de co-creatie met Lefier: ,,Dit is een fraai
voorbeeld waar samenwerking op
basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen toe kan leiden.’’ Klaas van
der Sluis van de Huurdersraad
Hoogezand: ,,De manier van werken is voorbeeld voor alle andere
projecten met een gezamenlijk
doel.’’ Ook Wiebe Cazemier, manager gebiedsteam van Lefier, is
positief over het resultaat ende cocreatie. ,,Dankzij de samenwerking
hebben de huurders van Lefier als
een van de weinigen een Sociaal
Statuut dat goed aansluit bij hun
beleving tijdens werkzaamheden’’,
aldus Cazemier.

kent nu ook meer rechten voor huurders.

Ingezonden

K.O. voor Helmantel
FROOMBOSCH - Burgemeester
Adriaan Hoogendoorn heeft
donderdag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de
heer H.W. (Hendrik Wietze)
Helmantel (72) in Froombosch.
Hij werd onderscheiden als Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
Hoogendoorn: ,,De heer Helmantel
ontvangt zijn koninklijke onderscheiding omdat hij zich al bijna 50
jaar inzet voor de Hervormde
kerk/hervormde gemeente Slochteren, onder andere als beheerder
van de kerkelijke begraafplaats
Slochteren. Daarnaast zet hij zich
al veertien jaar in als vrijwilliger
voor de Slochter Molenstichting,
die de zorg heeft over twaalf molens. Hij is ook vrijwillig molenaar
op de molen De Ruiten in Slochteren. Voor zijn inzet als vrijwilliger
in onze gemeente ben ik hem zeer
erkentelijk en ik overhandig hem
dan ook graag zijn koninklijke onderscheiding’’.
Helmantel heeft tot 2006 gewerkt
bij de Rijkspolitie. Daarnaast zette
hij zich in als vrijwilliger bij de

Hervormde Gemeente Slochteren.
Hij was ouderling-lid van de kerkenraad en kerkrentmeester-lid
van het college van kerkrentmeesters. Ook was/is hij secretaris van
de activiteitencommissie die als
doelstelling had om geld in te zamelen voor restauratie en onderhoud van de kerkelijke gebouwen
door middel van rommelmarkten,
bazaars en potgrondacties, gedurende ongeveer 35 jaar. Verder was
hij maker van de liturgie voor de
zondagse erediensten en voor
rouw- en trouwdiensten, redacteur
van het kerkblad ’t Schienvat, ledenadministrateur (kerkelijk bureau), beheerder van de kerkelijke
begraafplaats Slochteren, vrijwilliger bij en bestuurslid van de Slochter Molenstichting (SMS), penningmeester daarvan en nog een aantal
activiteiten in die sfeer.
Helmantel zou de koninklijke onderscheiding eigenlijk op 24 januari 2021 krijgen als de hervormde
kerk/hervormde
gemeente
in
Slochteren haar 50-jarig jubileum
viert, maar omdat zijn vrouw ernstig ziek is, is de uitreiking naar vorige week verplaatst.

Dankzij ruime subsidie:

150 Zonnepanelen voor
Voedselbank Hoogezand
HOOGEZAND - ,,We zijn hier
hartstikke blij mee. We kampen
elk jaar met een exploitatietekort van tussen de 5000 en
10.000 euro, en deze zonnepanelen helpen enorm in het omlaag
brengen van kosten’’.

I Wijkvernieuwing

De heer Helmantel met echtgenote en links de burgemeester die
de onderscheiding kwam brengen.

I

Dat zei stichtingsbestuursvoorzitter
Beno Munneke van de Voedselbank Midden-Groningen, nadat vorige week honderdvijftig zonne-panelen werden geplaatst op het
dak van de aan de Productieweg in
Hoogezand gelegen pand van de
Voedselbank.
De eerder al toegezegde zonne–panelen zijn nu dus op het dak van de
Voedselbank Midden-Groningen
geplaatst. De zonnepanelen van
APSolar uit Hoogezand zijn gesubsidieerd door de gemeente MiddenGroningen en de NAM. Beiden hopen zo de financiële positie van de
Voedselbank te verbeteren.
In totaal zijn er 150 zonnepanelen
geplaatst. Daarvoor heeft de Voedselbank een subsidie van 20.000 euro van de gemeente Midden-Gro-

ningen en 15.000 euro van de NAM
ontvangen. Ook leverancier APSolar heeft een korting gegeven. De
zonnepanelen leveren naar verwachting ongeveer 35.000 kWh
energie, waarmee de energiekosten
van de Voedselbank fors omlaag
zullen gaan.

zonnepanelen helpen ons enorm
om de energiekosten te drukken.’’

Goed voor minima
Wethouder Peter Verschuren:
,,Met de subsidie slaan we twee
vliegen in één klap: we helpen de
Voedselbank om financieel rond te
komen en steunen daarmee de inwoners met een minimuminkomen,
én we werken aan duurzaamheid.
Heel mooi dat we dit samen met de
NAM hebben kunnen regelen.’’
Munneke is blij met de hulp van de
gemeente en van de NAM: ,,Het is
altijd weer een hele uitdaging om
al onze 1100 klanten uit ongeveer
450 huishoudens goed te kunnen
helpen. Daarvoor zetten ruim zestig
vrijwilligers zich zes dagen per
week in. De kosten van de huur van
het pand en de energiekosten stijgen elk jaar. Alleen daaraan betalen we al ongeveer 25.000 euro. De

De zonnepanelen op het dak
van de Voedselbank.

I

Open brief sluiting station
aan gedeputeerde Gräper
Beste mevrouw Gräper-van Koolwijk. Wij hebben inmiddels al weer
een paar jaren de nodige briefwisseling gehad rond het toenmalige
voornemen om het station Sappemeer Oost te sluiten.
Het een en ander was verbonden
met de gevoelde noodzaak om enkele minuten snelheid te winnen
op de treinverbinding GroningenNieuweschans, met mogelijke doorwerking naar die snelle verbinding
met Duitsland. Tal van argumenten zijn uitgewisseld. Regelmatig
heb ik een officieel antwoord gehad van een secretaris, waarin onder andere nader onderzoek voorafgaand aan de definitieve keuze
werd aangekondigd.
Daarnaast
zijn mij en mede-lotgenoten uit onze regio diverse argumenten voor
behoud van het station aangereikt.
Men heeft u daar regelmatig op attent gemaakt. Het perron van Sappemeer Oost zou niet verlengd kunnen worden vanwege een onbewaakte overgang. Onbewaakte
overgangen worden echter in de
nabije toekomst gesloten.
Van de vier stations die Hoogezand- Sappemeer rijk is, zouden de
buitenste stations een half-uursver-

bindingen kunnen krijgen, in
plaats van de huidige kwartier-verbinding. Beiden leverden immers
dezelfde aantal reizigers, is gebleken uit onderzoeken.
Rond Sappemeer Oost zijn tal van
ontwikkelingen gaande. Het woningaanbod van de nabij gelegen ijsbaan-locatie breidt gestaag uit. Bedrijven rondom het station leverden meer en meer gebruikers voor
het station. De dorpen Trips- en
Borgercompagnie zijn weer in trek
bij jonge bewoners. Het afgelopen
jaar vestigden in mijn nabijheid
drie gezinnen, met in totaal tien
kinderen. Met enige visie voor verdere ontwikkeling van de oostkant
van Sappemeer en nabijgelegen
dorpen had u kunnen vinden dat
een bestaande stationslocatie voor
het gebied behouden had moeten
worden. Zeker nu ook nog eens onderzocht zou kunnen of het mogelijk is met de Toukomstgelden een
elektrificatie van een te realiseren
treinverbinding naar Stadskanaal,
mogelijk Emmen, te realiseren is.
Voorwaar: visie.
In plaats daarvan is de sluiting naar
voren gehaald, verder onderzoek
vooraf niet gehouden, en regio-
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kranten en dergelijke geïnformeerd over eigen zienswijze dat
het helaas niet anders mogelijk is
dan tot sluiting over te gaan. Ik kan
die berichten in de bladen nog
steeds niet goed lezen.
Er is in mij iets geknapt, wat zeker
te maken heeft met ongeloof over
de onmogelijkheid om een ‘postzegelprobleem’ als station Sappemeer Oost open houden niet mogelijk is én gelijktijdig miljoenen uitgeven aan allerlei onderdelen van
een Bereikbaar Groningen.
Ik houd nu op met u nog langer lastig te vallen over dit onderwerp.
Als initiatiefnemer en mede- organisator voor tal van culturele en
leefbaarheid bevorderende activiteiten en -voorzieningen heb ik gemeend dat een openbare treinverbinding voor inwoners van Sappemeer Oost, voor omliggende ondernemingen en aangrenzende lintdorpen belangrijk is. Het blijkt dat ik
ongelijk heb gehad. Hoewel diep
teleurgesteld, toch nog een vriendelijke groet
Peter Molter
Borgercompagnie
De brief is ook gezonden aan de
overige statenleden van de Provincie en vertegenwoordigers van de
politieke partijen.

Wijkdeel Gorecht-west nu plat
HOOGEZAND - Het is de laatste week in een hoog tempo gegaan: De afbraak van de Goeman Borgesiuscluster in de wijk Gorecht-west in Hoogezand. De laatste huizen werden gisteren gesloopt en alles ligt
nu dus plat (foto). Met even zo’n grote snelle aanpak wordt nu al het puin geruimd, waarna in de loop
van volgend jaar een begin kan worden gemaakt met het uitzetten van het nieuwe wijkdeel, passend
aan de al eerder gerealiseerde andere wijkdelen. En ook in het komende deel hebben toekomstige bewoners inspraak gehad, wat resulteerde in mooie nieuwe huurhuizen met veel groen eromheen.
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