
Gebiedsgericht Werken: Het team Gebiedsgericht Werken is nu 

volledig bezet. De wijken en dorpen weten hun weg naar het 

team steeds beter te vinden. Speciale avonden werden belegd 

voor de besturen van de wijk– en dorpsverenigingen en van de 

dorpshuizen. Ook de onderlinge contacten werpen hun  

vruchten af. Maatregelen om de dorpshuizen in stand te kunnen 

houden zijn genomen. De wijk- en dorpsbudgetten zijn  

ingevoerd. 

Sport: Er is veel inzet  gepleegd om zoveel mogelijk mensen aan 

het bewegen te krijgen. Uitvoering is gegeven aan het Lokaal 

Sportakkoord. Evenementen zoals Het Rondje Delfzijl,  

Zeemijlenloop, Stadsloop en allerlei kleine evenementen  

werden financieel ondersteund.  

Plannen voor de verbetering van de accommodatie in  

Loppersum en Spijk (zie foto) komen of zijn in uitvoering. Met 

DVC wordt gesproken over de vervanging van hun accommoda-

tie en we gaan ook in Stedum aan de slag. Met alle verenigingen 

zijn contacten om te kijken op welke wijze we de energienota 

naar beneden kunnen brengen. Sport leeft in Eemsdelta!  

We hopen in 2023 te komen met de afronding van de  

harmonisatie van het sportbeleid in Eemsdelta maar het kan 

ook wel 2024 worden. Als er maar wordt gesport. Natuurlijk  

beginnen we direct in het nieuwe jaar met Eurocup Delfzijl op 

14 en 15 januari a.s. 

Jan Menninga, wethouder gemeente Eemsdelta 

Een rumoerig jaar 

Na de vervelende COVID periode hadden we allemaal gehoopt 

dat we in 2022 in een wat rustiger vaarwater zouden komen in 

de nieuwe gemeente Eemsdelta. De Russische invasie van  

Oekraïne op 24 februari 2022 maakte op wrede wijze een eind 

aan deze hoop en veranderde het wereldbeeld definitief.  

Ook de gemeente Eemsdelta werd geconfronteerd met de 

ellendige gevolgen. De opvang van vluchtelingen in Bierum en 

Wagenborgen werd adequaat geregeld. Achter de schermen is 

ontzettend veel werk verricht door de inwoners van Eemsdelta, 

het ambtelijk apparaat en het bestuur.  

Ook het aardbevingsdossier houdt ons volop bezig en de  

Haarlemmerolie pot is nog steeds niet gevonden. Deze twee 

ontwikkelingen hebben behoorlijke impact op het bestuur van 

Eemsdelta. 

Ondanks het bovenstaande heb ik vanuit mijn portefeuille nog 

een aantal zaken weten te realiseren of in gang gezet, zoals  

opgeschreven in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang 

Eemsdelta. 

In mei werd de kadernota 2023 gepresenteerd. Uit de cijfers 

valt op te maken dat we in ieder geval tot en met 2025 zwarte 

cijfers schrijven. Door de ontwikkelingen van na de zomer is het 

financieel overzicht nauwelijks meer te volgen. We geven nu 

veel geld uit aan ondersteuning 

van de energielasten van de  

laagste inkomens en er is een 

noodfonds gekomen voor  

verenigingen en instellingen  

zodat deze belangrijke  

instanties hun werk kunnen  

blijven doen. Natuurlijk worden 

we gedeeltelijk gecompenseerd 

door het Rijk maar hoe de  

uiteindelijke rekening zal worden is nog wel wat ongewis.  

Positief is wel dat onze accountant positief heeft gerapporteerd 

over de financiële organisatie. 

Enige ontwikkelingen uit mijn portefeuille in 2022 

Scholentransitie: In 2022 zijn we gestart met de nieuwbouw van 

scholen in Delfzijl West en Delfzijl Noord. In Appingedam is het 

mooie gebouw van Renn4 in gebruik genomen en is gestart met 

de versterking van het Kindcentrum Olingertil.  

Daarbij wordt ook een rotonde aangelegd in de Woldweg ten 

behoeve van de veiligheid van de scholieren en hun begeleiders. 

De voorbereidingen van de nieuwbouw van scholen in Tuikwerd 

en Holwierde zijn gestart. Als kers op de taart is de Campus 

Eemsdelta/Groningen in gebruik genomen. Deze zal in april 

2023 officieel worden geopend. 

Woningbouw:  

De bouw van het Boegkwartier in hartje centrum Delfzijl is  

gestart en ligt op schema. 

 

Nieuwsbrief  

Editie december 2022 
Pagina 1 

Foto: Op dinsdagmiddag 29 november werd de eerste paal geslagen 

van het nieuwe sportcomplex Oldencate te Spijk. Op het complex 

komt een nieuwe gymzaal voor de school en de lokale sport-

verenigingen. Daarnaast krijgt v.v. Poolster nieuwe voorzieningen. 



Wiemersheerd en omstreken 

In Zonnehuis Wiemersheerd (Loppersum) wonen ouderen die 

meer zorg nodig hebben dan ze thuis kunnen krijgen. Vanwege 

de versterkingsoperatie werken de gemeente Eemsdelta,  

Woonzorg Nederland en Zonnehuisgroep Noord samen aan de 

nieuwbouwplannen voor Zonnehuis Wiemersheerd en de  

huurwoningen in het Wiemersheerdgebied in Loppersum.  

Omdat de inwoners niet vooraf bij de plannen zijn betrokken, 

was er wrevel en waren er frustraties ontstaan.  

In het voorjaar sprak Lopster Martin Ettema namens de  

omwonenden de gemeenteraad toe over dit onderwerp. Hij  

presenteerde daarbij een alternatief plan, opgesteld door  

diezelfde omwonenden. In de weken daarna heb ik raadsvragen  

gesteld over het proces betreffende de versterking van de  

Wiemersheerd. Bij monde van fractievoorzitter Nick Boersma 

hebben wij het college tijdens de Kadernota-vergadering  

nogmaals gevraagd serieus naar het plan te kijken.  

Het college antwoordde dat er zorgvuldig werd gekeken naar 

het alternatief plan en dat de betrokken partijen na de vakantie 

om te tafel zouden gaan met de inwoners.  

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw  

ontwerp. De verwachting is dat er in januari een nieuw ontwerp 

zal liggen ter bespreking. Wij hebben er vertrouwen in dat er 

uiteindelijk een ontwerp zal komen die tot ieders tevredenheid 

gaat leiden.  

Wij hebben nog wel enige zorg 

met betrekking tot de huurstop 

van de woningen in het  

Wiemersheerdgebied die ook  

eigendom zijn van Woonzorg  

Nederland. Het beleid is  

duidelijk: als er iemand uit één 

van deze woningen vertrekt, dan 

komen er geen nieuwe bewoners weer in. Dit in afwachting van 

de versterking van deze woningen. Hierdoor neemt het  

woningaanbod in Loppersum tijdelijk af en dit komt de  

leefbaarheid niet ten goede.  

Maar deze situatie biedt wellicht ook kansen om dit gebied een 

nieuwe impuls te geven met toekomstbestendige woningen. Wij 

gaan er vanuit dat de invulling van dit gebied ook samen met de 

inwoners vorm gaat krijgen.  

Geert Jan Reinders, raadslid Lokaal Belang Eemsdelta 
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Onze nieuwsbrief 

Dit is onze 11e nieuwsbrief, speciaal voor u. Wij zullen  

periodiek 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. 

Fractievoorzitter Nick Boersma over 

de begroting en 2023 

Als eerste wens ik een ieder fijne feestdagen toe. Wij danken 

iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen en het nauwe 

contact wat we onderhouden met de gemeenschap. Laten we 

er samen een succes van maken in 2023. 

Met de kerst voor de deur kijken we terug op het tweede jaar 

van de nieuwe gemeente Eemsdelta. In de vorige nieuwsbrief 

heb ik jullie meegenomen in de kadernota. De vertaling van de 

kadernota is de begroting, die we in november jongstleden  

hebben vastgesteld. Des te belangrijker dat je al bij de  

kadernota de aandacht vestigt op zaken die je als fractie  

aangepast of gerealiseerd wilt hebben. 

We hebben het in de gemeente Eemsdelta druk met het  

stedelijk gebied, de vele dorpen, het industriegebied, de  

versterkingsopgave en nog zoveel meer. Na een herindeling van 

gemeenten is het noodzakelijk om verschillende zaken te  

harmoniseren. Denk hierbij aan een geharmoniseerd beleid  

inzake bijvoorbeeld het groenbeleid, de manier waarop afval 

wordt opgehaald en verwerkt maar ook de gemeentelijke  

belastingen. Het ene dossier vraagt meer aandacht dan het  

andere. 

Een voorbeeld: in de oude gemeente Delfzijl werd er gewerkt 

met dorpsondersteuners, die de 

inzet van vrijwilligers aanstuurt 

op het gebied van informele zorg. 

Ook zorgt hij voor een goede  

verbinding met verscheidene 

zorgprofessionals, zoals de  

huisarts, welzijnswerkers en het 

Wmo-loket van de gemeente. 

Omdat het beleid nog niet was 

geharmoniseerd, leek dit  

initiatief tussen wal en schap te vallen. Niet bewust - bleek later 

- maar een hobbel in de harmonisatie. Het initiatief wordt nu 

met een jaar verlengd, zodat we komend jaar een besluit  

kunnen nemen over 2024 en verder. 

Laten we 2023 met goede moed ingaan. Onze financiële  

positie lijkt aardig en enkele bezuinigingen zijn teruggedraaid. 

Na 2026 wordt het financieel beeld echter somberder. Daarom 

zijn enkele bezuinigingen nog steeds nodig. Lokaal Belang  

Eemsdelta heeft het volste vertrouwen in het college deze  

opdracht met de menselijke maat uit te voeren, zodat de impact 

minimaal is. Want dat is de manier waarop het moet. 

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


Afscheid van oudgedienden 

Op zaterdag 5 november jongstleden kwamen de leden van  

Lokaal Belang Eemsdelta bij elkaar voor de tweede  

ledenvergadering van het jaar. Ditmaal was Hotel Restaurant  

Termunterzijl het decor van het samenkomen.  

Twee bestuursleden namen deze ochtend afscheid. Voorzitter 

Eltje Bos en vicevoorzitter Tiny Tuil legden na jarenlang trouwe 

dienst hun spreekwoordelijke bijltjes er bij neer. Zowel Eltje als 

Tiny waren in het verleden raadslid namens Gemeentebelangen 

Appingedam en zaten later in het bestuur van die partij.  

Beide bestuursleden speelden ook een belangrijke rol bij de  

fusie die leidde tot Lokaal Belang Eemsdelta. Na de fusie bleven 

ze bestuurlijk actief. Nu de partij vorm heeft gekregen, hebben 

beide besloten om een stap opzij te doen. Daarmee wordt  

ruimte gemaakt voor nieuw bestuurlijk bloed. 

Wij willen namens het bestuur en alle leden nogmaals onze 

dank uitspreken naar onze zeer ervaren bestuurders. Eveneens 

dank voor de bestuurders die het afgelopen jaar om  

uiteenlopende reden gestopt zijn.  

Het nieuwe bestuur is met veel energie gestart aan haar taak 

om de partij toekomstbestendig te maken en ieder tot zijn recht 

te laten komen binnen onze prachtige partij.  

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 

Erwin Swaagman - Voorzitter  

Saman Koudijs - Secretaris  

Jeroen Loznik - Penningmeester  

Menno Bos -  Activiteiten  

Jaap Kiewiet  - Contactpersoon  

Namens het bestuur  van Lokaal Belang Eemsdelta  

wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig 2023. 

Voorzitter, 

Erwin Swaagman 
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Op de foto links: Na mooie woorden van wethouder Annalies Usmany 

voor beide aftredende bestuursleden, kreeg Eltje Bos het  

Lokaal Belang Eemsdelta embleem opgespeld. Dezelfde eer kwam 

Tiny Tuil ook toe. 

Op de foto rechts: Beide aftredend bestuursleden poseren met een  

prachtige bos bloemen in partijkleuren. 

Museumgemaal Cremer  

Na de ledenvergadering van 5 november werd er samen een 

lunch genuttigd waarna de leden van Lokaal Belang Eemsdelta 

koers zetten naar Museumgemaal Cremer Termunterzijl. Daar 

werden we gastvrij ontvangen en rondgeleid in dit mooi  

historisch werkend gemaal, die in tijden van nood nog steeds 

onze voeten droog kan houden. Klaas was onze gastheer en  

kon prachtig vertellen over zijn passie.  

Foto’s: Lokaal Belang Eemsdelta bij Museumgemaal Cremer. 
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Energiefonds en energietoeslag 

In onze nieuwsbrief van augustus schreven we dat er op  

initiatief van de fracties van PvdA en Lokaal Belang Eemsdelta 

een energiefonds in het leven was geroepen. Dit energiefonds is 

er voor alle inwoners die te maken hebben met sterk gestegen  

energiekosten en daardoor in de knel komen. Uit dat fonds  

kunnen ze een tegemoetkoming krijgen.  

Het energiefonds bestaat naast de energietoeslag van 1.300  

euro, die in de Gemeente Eemsdelta tot voor kort werd  

uitgekeerd aan iedereen die tot 110 procent van de  

bijstandsnorm verdient, daar waar 120 procent de landelijke 

norm is. 

Tijdens de voorbereidingen van de begrotingsvergadering bleek 

dat de energiefonds nog nauwelijks werd gebruikt door de  

inwoners van de gemeente Eemsdelta. Tegelijkertijd was er een 

groeiende verontwaardiging over het feit dat onze gemeente 

een andere norm hanteerde voor de energietoeslag dan onze 

buurgemeenten.  

De fracties van de PvdA en Groen Links kwamen tijdens de  

begrotingsvergadering met een motie om de energietoeslag 

met terugwerkende kracht toch uit te keren aan iedereen met 

een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. De  

raadsfractie van Lokaal Belang Eemsdelta heeft deze motie  

gesteund, met daarbij als voorwaarde dat ook het energiefonds 

blijft bestaan. Zodoende kunnen ook de mensen boven de 120 

procent blijven rekenen op steun van de gemeente.   

De overgrote meerderheid van de raad steunde uiteindelijk het 

voorstel. Alleen de fracties van de VVD en Gemeentebelangen 

stemden tegen. 

Meer weten over het energiefonds? Ga dan naar: 

https://www.eemsdelta.nl/energiefonds 

https://www.lb-eemsdelta.nl/#bestuur
https://www.eemsdelta.nl/energiefonds


Dorpenaanpak in de  

versterkingsopgave  

De dorpenaanpak is gericht op de dorpen Garrelsweer, Wirdum, 

Zeerijp en Leermens. Vier dorpen in het kernaardbevingsgebied. 

Nadat in 2018 Minister Wiebes de zogenaamde ´pauzeknop´ 

heeft ingedrukt, heeft er in deze 

dorpen bijna niets aan  

versterking van de woningen 

plaatsgevonden. De gebieds-

gerichte aanpak werd in 2018  

immers vervangen voor object-

gerichte aanpak waarbij de  

woningen met een ´licht verhoogd 

risico´ voorrang in de  

versterkingsaanpak kregen in de gehele regio. Andere woningen 

werden door deze aanpak fors in de vertraging gezet onder een 

nieuwe versterkingsnorm. Met de dorpenaanpak wordt dit  

regime verlaten en gaan alle woningen in het dorp in clusters 

versterkt worden. Deze aanpak is concreet gestart in juni 2022 

en vrijwel direct is er hiervoor door het Rijk een analyse  

geschreven. 

Twee weken geleden ontvingen wij het advies van de heer 

Wientjes over de dorpenaanpak. Onder de titel 'Dorpen aan zet' 

ontvouwt hij zijn analyse van de huidige aanpak, benoemt  

knelpunten en geeft adviezen voor een verbeterd vervolg. 

De dorpenaanpak beslaat op dit moment vier dorpen en 666  

woningen. Dit maakt het een fractie van de versterkingsopgave 

binnen onze gemeente en binnen de aardbevingsregio. Deze  

constatering werkt door in twee richtingen. Als de dorpenaanpak 

gaat werken zoals wij hopen, dan betekent dit een klein succes in 

de totale opgave. Aan de andere kant kan het niet anders dan 

dat we oog houden voor deze grotere opgave. Het succes van de 

aanpak moet doorwerken in het geheel om geen bron van  

nieuwe ongelijkheid te worden. 

Adviezen nader beschouwd 

Het eerste advies gaat over de positie van gedupeerden en  

bewoners. Deze moeten in de dorpenaanpak een dominantere 

positie krijgen. Hierover kan ook wat ons betreft geen  

misverstand bestaan, maar met een belangrijke kanttekening. 

Het probleem zit niet in het uitgangspunt of in de opzet; het  

probleem zit in de boodschap. Door alle knelpunten (het  

ontbreken van versterkingsadviezen, bureaucratie in regels en 

processen, te lange doorlooptijden, slechte registratie en  

monitoring, onvoldoende mandaat) is de boodschap steeds een 

bericht van vertraging, tegenvallers en teleurstelling. Als het Rijk 

niet in staat is deze onderliggende knelpunten op te lossen, leidt 

geen enkele vorm van participatie tot tevreden inwoners. 

Het tweede advies gaat over het aardgasvrij maken van de  

betrokken woningen in de dorpen. In de huidige  

versterkingsaanpak is deze koppeling alleen te maken bij  

sloop/nieuwbouw of hele forse versterking.  

Met een parallelle aanpak waarin alle woningen in het dorp  

ongeacht de mate van versterking aardgasvrij worden gemaakt, 

zijn wij verheugd. Wij stellen ons echter wel op het standpunt 

dat deze aanpak voor van alle woningen in Eemsdelta moet  

gelden, ongeacht de mate van versterking voor de woning. 

Het derde advies richt zich op het wegnemen van verschillen 

binnen de dorpen. Een zeer relevant advies met een veel  

bredere werking dan de huidige vier dorpen. Bij deze uitwerking 

kan het niet anders dan dat er oog is voor de gehele  

versterkingsopgave. Zoals het advies ook stelt mag de  

uitwerking niet ten koste gaan van de voortgang van de  

versterking in de vier dorpen. Dit kan alleen door voor deze  

dorpen een ruimhartig mandaat te hanteren vooruitlopend op 

de uitwerkingen in de gehele gemeente. 

Het vierde en laatste advies richt zich op een daadkrachtige  

uitvoering en stelt een nieuwe structuur voor. Het probleem zit 

wat ons betreft niet in de structuur, niet in de rolverdeling, niet 

in de bestaande opzet van de dorpsversterkingsteams, niet in de 

aansturing van deze teams en niet in de bestuurlijke structuur. 

Het probleem zit in het ontbreken van de slagkracht om  

ontstane verschillen met maatwerk en ter plekke op te lossen. 

Laat de aandacht uitgaan naar het oplossen van die werkelijke 

problemen. Wij zullen niet meewerken aan de zoveelste - tot  

mislukken gedoemde - poging een nieuwe organisatiestructuur 

als oplossing te presenteren. 

Wij blijven volop inzetten dat er vanuit het rapport van de heer 

Wientjes ´Dorpen aan zet´ een vervolg wordt gegeven door het 

Rijk, waarbij de analyse van de knelpunten en problemen in de 

versterking een gedeelde analyse is. Als dat lukt dan kan deze 

aanpak gaan werken. Voor de vier betrokken dorpen, voor de 

gemeente Eemsdelta en voor de aardbevingsregio als geheel. 

Kortom: HET RIJK IS AAN ZET! 

Annalies Usmany, wethouder gemeente Eemsdelta 
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Omdat de stranddoeken van het zandstrand in Delfzijl niet heel  

effectief bleken en bovendien kapot waaiden, dienden wij in de  

kadernota vergadering van 13 juli jongstleden een motie in om geld 

beschikbaar te stellen om de stranddoeken te vervangen voor een  

beschutting van natuurlijk materiaal. Het college is voortvarend aan 

de slag gegaan met de motie en zie hier het resultaat.  


