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Wie zijn wij
Lokaal Belang Eemsdelta is de nieuwe lokale partij voor de toekomstige gemeente Eemsdelta. Lokaal Belang Eemsdelta is het
resultaat van het samengaan van Gemeentebelangen Appingedam, Fractie 2014 Delfzijl en Loppersum Vooruit.
De drie grootste lokale partijen van de gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben besloten de krachten te bundelen en werken sinds 1 januari 2020 samen als Lokaal Belang
Eemsdelta.

Geert Jan Reinders sluit zich daarbij aan: “Niet alleen de top van
de lijst is zeer ervaren, maar het vervolg van de lijst bestaat ook
uit mensen die de klappen van de zweep kennen. We weten als
partij heel goed wat er speelt onder onze inwoners.”
De top-10 van de lijst wordt volmaakt door Nick Boersma uit
Delfzijl, Iwan Poucki uit Appingedam, Petra Blink uit Loppersum,
Martijn Meijer uit Wagenborgen, Jeanne Schoonhoven uit Appingedam, Tiny Buiter uit Woldendorp en Henk Dijkstra uit Appingedam.
De lijst bestaat verder uit Wim Hartlief (Loppersum), Fatih
Yozgat (Delfzijl), Tiemon Dijkstra (Appingedam), Bert Sluijs
(Appingedam), Ron Mulder (Bierum), John Veldt (Appingedam),
Henk Perdok (Appingedam) en Jeroen Loznik (Delfzijl).

Onze nieuwsbrief
Dit is onze derde nieuwsbrief, speciaal voor u. Wij zullen maandelijks met een nieuwsbrief komen om u zo goed mogelijk op de
hoogte te houden.
In de nieuwbrief zullen wij met het laatste nieuws komen van
onze raadsfracties. U leest hier ook alles over de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Waar staat Lokaal Belang Eemsdelta
voor? Wie gaan onze partij straks vertegenwoordigen? U leest
het hier.
Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier.

Annalies Usmany-Dallinga lijsttrekker
Annalies Usmany-Dallinga uit Appingedam wordt lijsttrekker van
Lokaal Belang Eemsdelta bij de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. De ledenvergadering van Lokaal Belang
Eemsdelta koos unaniem voor Usmany-Dallinga. De huidige
wethouder van Appingedam is daarmee de eerste lijsttrekker
van Lokaal Belang Eemsdelta, de nieuwe partij die ontstaan is
uit de drie grootste lokale partijen uit dit gebied: Fractie 2014
uit Delfzijl, Gemeentebelangen Appingedam en Loppersum
Vooruit.
“Ik ben zeer trots op mijn benoeming tot lijstaanvoerder van deze ambitieuze partij. Maar ik ben niet alleen. We doen het altijd
samen en zullen met elkaar de schouders eronder gaan zetten
om tot een mooie leefbare gemeente Eemsdelta te komen”, aldus Usmany-Dallinga na afloop van de ledenvergadering.

Sterke lijstopvolging
Daarmee benadrukt de kersverse lijsttrekker ook het belang van
de lijstopvolgers. Jan Menninga (wethouder in Delfzijl) staat op
de tweede positie gevolgd op plek drie door de Lopster fractievoorzitter Geert Jan Reinders.
“Met zijn drieën hebben we veel ervaring om de gemeente
Eemsdelta vorm te geven. We weten dat we fors moeten bezuinigen, maar dit mag nooit ten kosten gaan van de voorzieningen”, voegt Jan Menninga toe.

Op bezoek bij Maalwerk Koffie
Maalwerk Koffie, de ambachtelijke koffiebrander van Delfzijl.
Daarmee ook gelijk de noordelijkste koffiebrander van Nederland. Letterlijk koffiebranden “on top of Holland”.
Wij van Lokaal Belang Eemsdelta hebben een werkbezoek gebracht aan deze unieke koffiebrander, die na een moeizame
start haar plek heeft gevonden in de oude kabelfabriek in
Farmsum (Draka). We zijn verwelkomd door de eigenaar Erik
Poelstra die ons heeft rondgeleid door zijn bedrijf en aan ons
heeft uitgelegd hoe koffie wordt gebrand. Fantastisch dat er ondernemers zijn die in onze toekomstige gemeente Eemsdelta
dergelijke unieke bedrijven willen opstarten.
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Even voorstellen
Henk Dijkstra - Appingedam

Martijn Meijer - Delfzijl

Petra Blink - Loppersum

Woonplaats: Appingedam
Leeftijd: 73 jaar

Woonplaats: Wagenborgen
Leeftijd: 37 jaar

Woonplaats: Loppersum
Leeftijd: 57 jaar

Henk is geboren en getogen in Appingedam. Tot aan zijn pensioen werkzaam als
zelfstandig ondernemer in het Middenen Kleinbedrijf in de sector installatietechniek en detailhandel.

Martijn is geboren in het Delfzicht ziekenhuis, maar woont al zijn hele leven in
Wagenborgen.

Petra is geboren en getogen in Garmerwolde, maar woont al sinds 1990 in Loppersum.

Martijn heeft de Hbo-opleiding Bedrijfskundig Informatica afgerond en ging
daarna aan de slag bij Ten Hove ICT. Inmiddels werk hij alweer 13 jaar bij STS
Automatisering te Appingedam.

Petra heeft een Hbo-studie Jeugdwelzijnswerk afgerond en werkt sinds 1988
bij Cosis (voormalig Novo), op de locatie
Ons Hertenkamp in Harkstede

Naast het werk in de gemeenteraad
is Henk actief als stadsgids en houdt zich
bezig met de historie van Appingedam
en omgeving. Hij runt samen met zijn
echtgenote hun Galerie ‘De Gangerie’ in
het centrum van de stad.
Henk is sinds 1985 actief in de politiek
en sinds 1995 raadslid in Appingedam.
Binnen de fractie behoren ruimtelijke
ordening, stadsbeheer, recreatie, toerisme tot zijn aandachtspunten.

Martijn is vader van twee jonge dochters
en voetbalt bij v.v. Wagenborger Boys
waar hij ook jeugdtrainingen verzorgt.
Hij is sinds 2018 raadslid in Delfzijl, waar
hij zich onder andere bezig houdt met
het sociaal domein, de energietransitie
en huisvesting in de dorpen.

In 2009 was ze betrokken bij de oprichting van Loppersum Vooruit. Van 2010
t/m 2015 was ze namens die partij
raadslid. In 2015 werd Petra gekozen
voor de Provinciale Staten. Ze is sindsdien statenlid namens Groninger Belang.
Haar portefeuilles zijn onder andere
leefbaarheid, OV, milieu, energietransitie, natuur en agrarische sector.

Wat gebeurt er in de Eemsdelta?
In onze nieuwsbrieven besteden we aandacht voor opvallende
ontwikkelingen. In deze editie aandacht voor Appingedam, waar
grootschalige projecten op allerlei locaties in het kader van versterking en sloop/nieuwbouw inmiddels in volle gang of aanstaande zijn.
De gevolgen van de gaswinning zijn ingrijpend, maar eindelijk
laten de ontwikkelingen zien dat er hard wordt gewerkt aan een
nieuwe toekomst voor Appingedam en de getroffen bewoners.
‘SAMEN BOUWEN AAN EEN KANSRIJKE STAD!’ is niet voor niets
het motto van Lokaal Belang Eemsdelta.

Impressie van de nieuw te bouwen Campus

Er komen nieuwe woningen op De Tip, zowel in de sociale huursector als in de koopsector. Op het voormalig Eendrachterrein
wordt een wijk ontwikkeld met tweehonderd woningen, Tiny
Houses en een zorginstelling.
Begin 2021 start de bouw van de Eemsdelta Campus, een scholencampus op het terrein van voormalig verpleeghuis Solwerd
dat onderwijs gaat geven aan ongeveer 1.700 leerlingen. Verder
wordt er hard gewerkt aan een nieuw kindcentrum S(B)O De
Delta/Bladergroen Appingedam (RENN4), dat ook als tijdelijke
onderkomen gaat fungeren voor kindcentrum OPwierde en
kindcentrum Olingertil.

Impressie van de 30 huurhuizen die gerealiseerd gaan worden op ‘De Tip’.

