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Fractievoorzitter Nick Boersma:  

“Aan de slag” 

Met het einde van het jaar in zicht kijken we terug op een  

bijzondere periode. Vooral die laatste verkiezingsmaanden  

waren voor ons als fractie extra bijzonder. Campagne voeren in 

coronatijd, het is wat. We hebben lang en hard gewerkt aan een 

invulling die zou voldoen aan de regelgeving.  

Gelukkig zijn wij vroeg  

begonnen, zodat we aan het  

begin van onze campagne nog 

‘normaal’ op bezoek konden gaan 

bij bedrijven, dorpshuizen,  

sportverenigingen, etc. ‘Normaal’, 

want momenteel is natuurlijk niets  

normaal.  

Wij hadden bedacht om gedurende zes volle zaterdagen de  

gemeente aan te doen. Dat is ons net gelukt, want onze laatste 

‘On Tour’-dag was op zaterdag 9 oktober, twee dagen voordat 

er strengere maatregelen werden aangekondigd. Deze  

strengere maatregelen maakten dat we onze campagne weer 

moesten  aanpassen. 

Ik denk dat ons dat fantastisch gelukt is. Met Annalies voorop in 

de strijd hebben we een monsterzege behaald met 11 zetels. 

Zo’n overwinning hadden we niet durven dromen. Nu is het aan 

ons om dit enorme vertrouwen waar te maken. Wij hebben heel 

even nagenoten van de overwinning, maar zijn gelijk de vrijdag 

na de verkiezingen weer aan de slag gegaan. We hebben daarna 

geen moment  meer stilgezeten.  

Inmiddels zijn we er uit gekomen met de CU, VVD en CDA.  

Afgelopen vrijdag (18 december) hebben wij het coalitieakkoord  

gepresenteerd. ‘Samen werken aan onze toekomst’ is de titel 

van het akkoord. 

Wij kunnen niet wachten om samen aan de slag te gaan. Wij 

hebben er ontzettend veel zin in en wij zullen met veel  

enthousiasme en doorzettingsvermogen gaan bouwen aan een 

mooie gemeente Eemsdelta. 

Onze nieuwsbrief 

Dit is onze zevende nieuwsbrief, speciaal voor u. Wij zullen  

maandelijks met een nieuwsbrief komen om u zo goed mogelijk 

op de hoogte te houden.  

In de nieuwbrief leest u het laatste nieuws van onze  

raadsfractie. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen?  

Klik dan hier. 

Annalies Usmany-Dallinga: “Kansen 

benutten samen met onze inwoners” 

Het jaar 2021 is bijna ten einde. Bijna het hele jaar stond in het 

teken van de maatregelen om Corona tegen te gaan. Voor velen 

van ons een ingrijpende zaak. Natuurlijk geldt dat nog meer 

voor de mensen die ziek zijn geworden of zelfs een  

dierbare hebben verloren aan Corona. Wij wensen deze  

Eemsdeltanaren veel kracht toe.  

Maar ook voor de horecaondernemers en andere  

mkb-bedrijven is de coronacrisis een hard gelag. De  

maatregelen komen voor veel ondernemers hard aan. We  

begrijpen dat de maatregelen moeten, maar als je  

bestaan ervan af hangt dan is het 

heel ingrijpend. Wij kunnen deze 

ondernemers gezamenlijk helpen 

door, zodra het weer kan, vooral 

lokaal te gaan winkelen!  

Na de gemeenteraadsverkiezing 

van 18 november zijn we hard aan 

de slag gegaan om een brede  

coalitie te vormen voor de gemeente Eemsdelta. Net voor de 

kerstvakantie is het coalitieprogramma dan ook klaar: ‘Samen 

werken aan onze toekomst’ . Een coalitie van Lokaal Belang 

Eemsdelta, Christen Unie, VVD en CDA. Dit beteken dat de  

nieuwe gemeente Eemsdelta start met ervaren raadsleden en 

wethouders. 

Onze missie is het realiseren van een toekomstbestendig en 

leefbaar Eemsdelta. Dat doen we met lef, ambitie en  

enthousiasme voor onze inwoners, bedrijven, instellingen en 

bezoekers. Wij gaan volop aan de slag met onze strategische  

opgaven en willen de ontwikkelkansen zo goed en efficiënt  

mogelijke benutten. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat we 

dat samen doen met inwoners. Initiatieven en ideeën van onze 

inwoners worden bijzonder gewaardeerd en iedereen doet 

mee.  

We hebben er lang naar toe gewerkt en Lokaal Belang   

Eemsdelta is er klaar voor! Samen met u geven we de gemeente 

Eemsdelta vorm en inhoud de komen jaren zodat we over 5 jaar 

samen kunnen zeggen: We zijn trots op de gemeente Eemdelta. 

Wij hebben daar bijzonder veel zin in! 

Voor nu: fijne feestdagen en een goed en gezond 2021! 

Verkiezingsuitslag Eemsdelta 

Op vrijdag 20 november werd de definitieve uitslag van de  

verkiezingen bekend gemaakt. De zetelverdeling is als volgt:  

Lokaal Belang Eemsdelta 11 zetels; PvdA 5 zetels; ChristenUnie; 

VVD en CDA 3 zetels; Gemeentebelangen Eemsdelta en  

GroenLinks 2 zetels. De Seniorenpartij, Jongerenpartij  

Eemsdelta en D66 haalden geen zetels.  

Opvallend was het aantal voorkeurstemmen van Lokaal Belang 

Eemsdelta-kandidaat John Veldt uit Appingedam. De net met 

pensioen gegane uroloog vergaarde op plek 17 liefst 871  

stemmen. Lijsttrekker Annalies Usmany-Dallinga was met 1854 

stemmen de meest verkozen kandidaat. 

https://lb-eemsdelta.nl/nieuwsbrief/afmeldennieuwsbrief.aspx
https://lb-eemsdelta.nl/nieuwsbrief/afmeldennieuwsbrief.aspx


Afscheid van de gemeenten  

Appingedam, Delfzijl en Loppersum 

Op 1 januari nemen we definitief afscheid van de  

gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum en zal de 

gemeente Eemsdelta het levenslicht zien. Door de geldende 

coronamaatregelen is het niet mogelijkheid om feestelijk  

afscheid te nemen van de gemeenten. Daarom kwamen de 

drie gemeenten met afscheidscadeaus.  

Gemeente Delfzijl kwam met een ruim 130 pagina’s  

tellende boek over de geschiedenis van de gemeente.  

Gemeente Appingedam onthulde een kunstwerk en stuurde 

een essay van schrijver en oud-journalist Pauline Broekem 

naar al haar inwoners. Gemeente Loppersum heeft een  

digitaal platform gemaakt met de naan Moi  

Loppersum! Daar kunnen mensen hun eigen herinneringen 

delen. 

Daarnaast werd in de laatste gemeenteraadsvergaderingen 

van de gemeenten uitgebreid stilgestaan bij de naderende 

afscheid. 

Delfzijl 

In de gemeenteraadsvergadering van Delfzijl waren er 

mooie woorden voor de afscheidnemende raadsleden en 

voor griffier Onno Rijkens, die gaat genieten van zijn  

welverdiende pensioen. Ook werd burgemeester Beukema 

nog even in het zonnetje gezet. Van de laatstgenoemde zijn 

wij overigens nog niet af. Beukema zal nog een tijdje  

aanblijven als waarnemend burgemeester van de nieuwe 

gemeente Eemsdelta. 

Lokaal Belang Eemsdelta raadslid Luc Schumer heeft bij zijn 

afscheid als raadslid een koninklijke onderscheiding  

gekregen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van  

Oranje-Nassau.  

Luc Schumer zat vanaf 2003 namens achtereenvolgens de 

PvdA, Fractie 2014 en Lokaal Belang Eemsdelta in de  

gemeenteraad van Delfzijl en wij danken hem hartelijk voor 

zijn tomeloze inzet.  
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Loppersum 

Loppersum startte de bijzondere raadsvergadering met een 

videoboodschap video van 3 oud burgemeesters, waarna 

burgemeester Hans Engels voor elk raadslid een  

afscheidswoord sprak. Vertrekkend raadsleden Chris Bultje, 

Lies Oldenhof (beide PVDA)  en Jan van Heerde (CU)  

ontvingen allen een koninklijke onderscheiding. Verder  

werden de vertrekkende griffier Mirjam van Bergen en loco 

griffier Jenny Slagter in het zonnetje gezet. Afscheidnemend 

gemeentesecretaris Jurrie Bonnema ontving de erepenning 

van de Gemeente Loppersum. 

Lokaal Belang Eemsdelta-raadsleden Geert Jan Reinders en 

Wim Hartlief zullen beide terugkeren in de gemeenteraad 

van gemeente Eemsdelta. 

Appingedam 

De laatste raadsvergadering van de gemeente Appingedam 

vond plaats in de Nicolaïkerk omdat het in het Raadshuis 

niet mogelijk is om voldoende afstand te houden.  

Burgemeester Wiersema sprak over de sterke verbonden-

heid tussen gemeente en haar inwoners. Hij prees de  

Damsters die ongelooflijk actief zijn en veel activiteiten  

organiseren. De burgervader deelde daarna negen Damster  

Munten en vier draagpenningen uit aan de raadsleden en 

aan onze wethouder Annalies Usmany-Dallinga vanwege de 

verdiensten voor de samenleving van Appingedam.  

Vertrekkend raadslid Hilbrand Brantsma (PVDA) werd  

tevens beloond met een koninklijke onderscheiding. 

Annalies ontving daarnaast als afscheidscadeau het 

‘Annalies Usmany-Dallinga-bankje’, dat zal schitteren op  

locatie De Eendracht. 

Van Lokaal Belang Eemsdelta-raadsleden Greetje  

Tuhehay, Bert Sluijs en Henk Perdok namen we deze avond 

(voorlopig) afscheid. Bert zal in de nieuwe gemeente wel als 

fractieondersteuner actief blijven voor onze partij. 

Afscheidscadeau gemeenteraad Appingedam en de draagpenningen.  

Foto: Henk Dijkstra 



 

LID WORDEN VAN  LOKAAL BELANG? 

GA NAAR  WWW.LB-EEMSDELTA.NL  

Raadsleden en fractieondersteuners 

Wie gaan Lokaal Belang Eemsdelta straks vertegenwoordigen 
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Annalies Usmany-Dallinga 

Voorgedragen wethouder: 

Ruimtelijke ordening en  

ontwikkellocaties, wonen en 

welzijn, volkshuisvesting,  

versterkingsopgave,  

Nationaal Programma  

Groningen (NPG), centrum-

management/stadspromotie 

Jan Menninga 

Voorgedragen wethouder: 

Financiën en belastingen,  

gebiedsregie/leefbaarheid, 

sport en  vergunningverlening  

Raadslid: 

Geert Jan Reinders 

Loppersum 

Fractievoorzitter: 

Nick Boersema 

Delfzijl 

Raadslid: 

Iwan Poucki 

Appingedam 

Raadslid: 

Petra Blink 

Loppersum 

Raadslid: 

Martijn Meijer 

Wagenborgen 

Raadslid: 

Jeanne Schoonhoven 

Appingedam 

Raadslid: 

Tiny Buiter-Dallinga  

Woldendorp 

Raadslid: 

Henk Dijkstra 

Appingedam 

Raadslid: 

Wim Hartlief 

Loppersum 

Raadslid: 

Fatih Yozgat  

Delfzijl 

Raadslid: 

John Veldt 

Appingedam 

Fractieondersteuner: 

Tiemon Dijkstra 

Appingedam 

Fractieondersteuner: 

Bert Sluijs  

Appingedam 

Benoeming wethouders  

 

Samen met de per 1 januari 2021 benoemde waarnemend burgemeester 

Gerard Beukema willen wethouders van Lokaal Belang Eemsdelta 

(Annalies Usmany-Dallinga en Jan Menninga), ChristenUnie (Meindert 

Joostens), VVD (Hans Ronde) en CDA (Pier Prins) het dagelijks bestuur van 

Eemsdelta vormen. De voordracht tot benoeming van de wethouders 

staat op de agenda van de eerste raadsvergadering van de gemeente 

Eemsdelta. Dat gebeurt op maandag 4 januari 2021, vanaf 19.00 uur in de 

raadszaal van het gemeentehuis in Delfzijl. De bijeenkomst is via een 

livestream te zien en beluisteren.  

 

Het coalitieakkoord is tot stand gekomen na een formatieperiode onder 

leiding van Anno Wietze Hiemstra die het coalitieakkoord heeft afgerond. 

Wij willen Anno Wietze hartelijk danken voor zijn inzet tijdens deze  

formatieronde. Meer weten over het coalitieakkoord? Klik dan hier. 

https://www.lb-eemsdelta.nl/#bestuur
https://www.loppersum.nl/document.php?m=21&fileid=126258&f=96a35b46270f0fb9aacdbc4c315e555c&attachment=0&c=50556

