
 

Nieuwsbrief  

Editie juni 2020 
Pagina 1 

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. 

 

Lokaal Belang op bezoek bij  

’t Hoeske van opoe Iet 

De afgelopen maand is Lokaal Belang Eemsdelta op bezoek 
geweest bij het museumhoeske ’t Hoeske van opoe Iet van 
Truus Uilhoorn.  

Truus had na invullen van de vragenronde aangegeven 
graag contact met ons te willen. Al snel volgde een afspraak 
en een bezoek aan dit ontzettend leuke museum in het hart 
van Delfzijl. 

Het museum omvat een uitgebreide collectie zoals kleder-
drachten uit vele streken van het land, antiek speelgoed, 
was-en strijkgerei, medisch antiek, keuken antiek en bijzon-
dere gebruiksvoorwerpen. Dit alles uit de periode 1750 – 
1940.  

Onder het genot van een kop koffie hebben we de unieke 
bijdrage van 't Hoeske aan het toeristische programma van 
Delfzijl besproken. Ook hebben we de wandelroute door 
Oud-West doorgenomen en gekeken of daar aan bijgedra-
gen kan worden om het mooie karakter van die wijk meer 
naar voren te brengen.  

Vragenronde 

We kunnen u mededelen dat de online vragenronde inmid-

dels 785 keer is ingevuld. Daar zijn wij heel erg trots op. In 

de nieuwsbrief van mei hebben we al een aantal resultaten 

toegelicht. Wij brengen de andere onderwerpen nu ook 

graag onder uw aandacht. 

Onze enquête leert ons dat u veel waarde hecht aan lokale 

middenstanders. 46% koopt af en toe lokaal en maar liefs 

40% zegt alles lokaal te kopen. 

Een kwart van de mensen geeft aan dat er meer aandacht 

moet zijn voor sporten in de openbare ruimte. 

Lokale zorginitiatieven mogen volgens de geënquêteerden 

meer zichtbaar worden. 46% vind dat de initiatieven zich 

meer moeten profileren. In de dorpen wordt over het alge-

meen meer noaberschap ervaren dan in Delfzijl of Appinge-

dam. 

De geënquêteerden willen graag blijvende steun voor  

cultuur– en publieksevenementen. Bijna 90% gaf een  

positief antwoord op de vraag of evenementen ook in de 

toekomst financieel ondersteund moeten worden. 

Een ruime meerderheid van 75% voelt zich in zijn of haar 

omgeving veilig op de fiets. 15% geeft echter aan zich on-

veilig te voelen op de tweewieler. Mensen in Delfzijl voelen 

zich het meest onveilig op de fiets. Bij de open antwoorden 

lezen we vaak dat het gevoel van onveiligheid niet alleen 

door de verkeerssituatie wordt veroorzaakt, maar ook soms 

door de leefomgeving. 

Bijna de helft van onze ondervraagden is blij met zonne– en 

windparken als duurzame ontwikkeling. Bij dorpen die gren-

zen aan windparken is dit percentage echter veel lager. Bij 

de open antwoorden lezen we dan ook vooral dat  

mensen wel voor duurzame ontwikkelingen zijn, maar het 

liefst niet in de achtertuin. 

 

LID WORDEN VAN   

LOKAAL BELANG EEMSDELTA? 

GA NAAR  WWW.LB-EEMSDELTA.NL  

EN MELD U AAN! 

Onze nieuwsbrief 

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

maandelijks met een nieuwsbrief komen om u zo goed mo-

gelijk 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 nade-

rende gemeenteraadsverkiezingen. Waar staat Lokaal Be-

lang Eemsdelta voor? Wie gaan onze partij straks vertegen-

woordigen? U leest het hier. 

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier. 

https://www.facebook.com/T-Hoeske-van-opoe-Iet-236685993627575/
https://www.lb-eemsdelta.nl/#bestuur
https://lb-eemsdelta.nl/nieuwsbrief/afmeldennieuwsbrief.aspx
https://lb-eemsdelta.nl/nieuwsbrief/afmeldennieuwsbrief.aspx
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Tiny Buiter - Delfzijl 

 

 

 

 

 

 

 

Woonplaats: Woldendorp 

Leeftijd: 65 jaar 

Tiny werd in 1955 geboren te Gronin-

gen, maar groeide op in Farmsum. Ze 

genoot onderwijs op de Viking en de 

Kampanje waarna de ze 1971 aan het 

werk ging bij de ABN AMRO bank in 

Delfzijl. De moeder van 2 dochters 

werkte tot 2011 voor de bank. 

Tiny is erg sportief. Vroeger deed ze 

aan handbal en tennis. Nu is ze regel-

matig in de sportschool te vinden. 

Daarnaast doet ze veel vrijwilligers-

werk.  

Ze is sinds 2014 raadslid van de afde-

ling Delfzijl, waar ze zich vooral bezig 

houdt met de WMO vraagstukken. 

Jeanne Schoonhoven - Appingedam 

 

 

 

 

 

 

 

Woonplaats: Appingedam 

Leeftijd: 63 jaar 

Jeanne werd ter wereld gebracht in 

Groningen, maar groeide op in Delf-

zijl. Sinds 1982 woont zij in Appinge-

dam.  

Jeanne volgde een aantal Mbo-

opleidingen, van Detex tot aan  

pedagogisch medewerkster.  

De eerste tien jaar van haar werkza-

me leven bracht ze door bij modehuis 

Alting in Delfzijl. Daarna was ze elf 

jaar in dienst bij Sport Club Delfzijl. 

Nu werkt ze alweer 21 jaar bij  

kinderopvang Kids2B Delfzijl. 

Jeanne is sinds 2006 raadslid namens 

de afdeling Appingedam met het  

sociaal domein als portefeuille. 

Greetje Tuhehay - Appingedam 

 

 

 

 

 

 

 

Woonplaats: Appingedam 

Leeftijd: 64 jaar 

Greetje zag in Appingedam het le-

venslicht. Na 26 jaar in Delfzijl te heb-

ben gewoond, woont ze sinds 2003 

weer in Appingedam. Ze is getrouwd 

met Frans en samen hebben ze twee 

dochters. 

Greetje heeft gewerkt als medisch se-

cretaresse in het Delfzicht Ziekenhuis, 

als intercedente bij Randstad Uitzend-

bureau in Delfzijl en werkt nu alweer 

ruim 25 jaar bij Nouryon (tot voor 

kort bekend als Akzo Nobel). Ze is 

daar management assistente en  

opleidingscoördinator.  

Ze is sinds 2014 volksvertegenwoordi-

ger namens de afdeling Appingedam. 

Onze vrouwelijke raadsleden 

 Het vanaf 18 juli nog 4 maanden tot aan de verkiezin-

gen is. 

 Er gesprekken zijn geweest tussen het bestuur en  

kandidaat raadsleden. 

 Wij binnenkort met nieuws komen over de kandida-

tenlijst voor deze verkiezingen. 

 Het nieuwe gemeentewapen en logo voor de gemeen-

te Eemdelta al zijn gepresenteerd. 

 Lokaal Belang Eemsdelta de grootste partij is in elke 

afzonderlijke gemeente. 

 Wij na de zomervakantie bij u in de buurt langskomen. 

Lokaal Belang Eemsdelta on tour! 

 De hondenbelasting komt te vervallen in de nieuwe 

gemeente Eemdelta. 

 Onze Lopster fractie hier jaren voor heeft gestreden. 

 Onze Delfzijlster fractie vragen heeft gesteld over de 

mogelijkheden tot woningbouw in dorpen.  

 Wij uit de beantwoording kunnen opmaken dat er niet 

alleen op het Groot Bronwijk terrein in Wagenborgen 

gebouwd gaat worden. 

 Er ook locaties in Spijk in beeld zijn voor herontwikke-

ling en dat er ook in andere dorpen wordt gekeken naar 

mogelijkheden. 

 Wij ons ook in de nieuwe gemeente hard blijven maken 

voor (kleinschalige) woningbouw in onze dorpen.  

 Er in Delfzijl een motie is ingediend ter ondersteuning 

van het idee van Cor Kappen voor een Groene Kustweg. 

 Deze motie unaniem is aangenomen.  

 U ons ook kunt volgen op Facebook, Instagram en op 

onze website: www.lb-eemsdelta.nl 

Wist u dat.. 

https://lb-eemsdelta.nl/Downloads/WoningbouwDorpen_final.MP4
https://www.lb-eemsdelta.nl/Assets/Documents/Antwoorden/200624%20Meijer%20ANTWOORD%20woningbouw%20in%20dorpen.pdf
https://www.lb-eemsdelta.nl/Assets/Documents/Moties/200625%20Motie%20LBE%20integraal%20groenbeleid%20en%20Kustweg%20Delfzijl.pdf
https://www.facebook.com/Lokaal-Belang-Eemsdelta-339709770252856
https://www.instagram.com/lbeemsdelta/
http://www.lb-eemsdelta.nl
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Raad Delfzijl stemt in met uitbreiding 

windpark Zuid 

In de raadsvergadering van juni heeft de gemeenteraad van 

Delfzijl ingestemd met de uitbreiding van windpark Delfzijl 

Zuid. Daarmee komen ten noorden van Nieuwolda en Wa-

genborgen zestien nieuwe windturbines met een tiphoogte 

van ruim tweehonderd meter. 

Het was niet de eerste keer dat deze uitbreiding in de raad 

van Delfzijl aan bod kwam. Er was namelijk al eerder inge-

stemd met het bestemmingsplan, maar dat plan is later ge-

sneuveld bij de Raad van State.  

De afgelopen jaren heeft Delfzijl zich erg terughoudend op-

gesteld ten opzichte van wind- en zonneparken. Zo heeft 

Delfzijl niet meegewerkt aan windpark Geefsweer en heeft 

het vorige maand de visie ‘Ruimte voor Energie’ vastge-

steld, waarmee ruimte wordt geboden voor nieuwe initia-

tieven maar wel onder strenge voorwaarden. Tijdens de 

raadvergadering van juni is ook de Regionale Energie Strate-

gie (RES) behandeld, maar niet vastgesteld. De RES is 

slechts ter kennisgeving aangenomen met meerdere kantte-

keningen. Er moet duidelijkheid komen over wat er van ons 

als regio verwacht wordt, maar óók wat wij daarvoor terug-

zien. 

Met die terughoudende betrouwbaarheid hebben wij ook 

naar de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid gekeken. De 

raad van Delfzijl besloot vorig jaar de spelregels niet te wil-

len wijzigen. Daardoor waren de initiatiefnemers genood-

zaakt om zelf de bezwaren van de Raad van State weg te 

nemen. Dat hebben zij gedaan door onder andere omwo-

nenden uit te kopen die binnen de geluidscontouren vallen. 

Lokaal Belang wil compensatie voor  

directe omwonenden 

De omwonenden die net buiten de geluidscontouren vallen 

hebben die vraag niet voorgelegd gekregen, ook al zullen zij 

wel last krijgen van het windpark. Om deze mensen tege-

moet te komen hebben wij een motie ingediend om de di-

rect omwonenden financieel te compenseren middels een 

profijtregeling. Dit kan gefinancierd worden door een deel 

van het gebiedsfonds te gebruiken, waar de initiatiefnemers 

jaarlijks 55.000 euro in storten. Deze motie werd aangeno-

men door de gemeenteraad van Delfzijl. 

Overigens is het nog steeds niet honderd procent zeker dat 

de uitbreiding van Windpark Zuid ook daadwerkelijk door 

gaat. De kans is groot dat de tegenstanders van het wind-

park opnieuw naar de Raad van State zullen stappen. 

Lees meer op RTVNoord.nl 

Werkplein Fivelingo 

In de raadsvergaderingen van de gemeente Appingedam, 

Delfzijl en Loppersum stond Werkplein Fivelingo op de 

agenda. Werkplein Fivelingo was de afgelopen jaren vaak 

negatief in het nieuws, kende twee roerige jaren maar lijkt 

de zaakjes inmiddels op orde te hebben. 

Het was onze fractie in Delfzijl die twee jaar geleden de 

spreekwoordelijke lont in het kruitvat gooide met een 

amendement bedoeld om de organisatie te verbeteren en 

meer mensen aan het werk te krijgen. Dit bleek het start-

schot van grote veranderingen binnen het werkvoorzie-

ningsschap. 

Sinds het najaar van 2019 lijken de stofwolken te zijn opge-

trokken en lijkt de nieuwe organisatie vorm gekregen te 

hebben. Dit heeft ook direct tot resultaat gehad dat in de 

laatste maanden van dat jaar nog veel mensen aan een 

baan zijn geholpen. 

Het onlangs gepresenteerde plan van aanpak ‘Meer men-

sen aan het werk’ wordt positief ontvangen door Lokaal Be-

lang Eemsdelta. Jeanne Schoonhoven (Appingedam) ver-

wacht dat dit plan zijn vrachten gaat afwerpen. “Het ver-

trouwen van werkgevers in onze aanpak is belangrijk en wij 

zijn van mening dat daar nu goede stappen in worden ge-

zet”, aldus het Damster raadslid.  

Martijn Meijer (Delfzijl) sluit zich daarbij aan: “Het sluit in 

grote lijnen aan bij onze zienswijze, die in september 2018 

door de hele Delfzijlster raad werd gesteund. Het is een 

plan met visie en een plan met ambitie.” 

Grote tekorten verwacht 

Ondanks alle positieve noten wordt er toch een groot tekort 

verwacht bij Werkplein Fivelingo. De Corona crisis zorgt 

voor meer mensen met een uitkering en er zijn minder va-

catures. Daarbij heeft de Sociale Werkvoorziening ook met 

aangepaste roosters moeten werken. Verder was Werkplein 

Fivelingo belast met de uitvoering van de Tozo-regeling. Dit 

alles heeft enorme impact op de financiële cijfers. Maar  

Lokaal Belang Eemsdelta is blij dat er een goede basis is  

gelegd voor de betere tijden die weer gaan komen. 

https://www.regionale-energiestrategie.nl/res+regio+groningen/Default.aspx
https://www.regionale-energiestrategie.nl/res+regio+groningen/Default.aspx
https://lb-eemsdelta.nl/Assets/Documents/Moties/200625%20Motie%20LBE%20gebiedsfonds%20windpark.pdf
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/717409/Raad-Delfzijl-stemt-voor-uitbreiding-windpark
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/wat-en-voor-wie

