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Wie zijn wij

Onze nieuwsbrief

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.

Dit is onze eerste nieuwsbrief, speciaal voor u. Wij zullen
maandelijks met een nieuwsbrief komen om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

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.

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.

Vragenronde
De afgelopen weken hebben wij u gevraagd om onze digitale vragenronde in te vullen. Wij vinden uw mening erg belangrijk voor het maken van onze verkiezingsprogramma.
Omdat de maatregelen rondom het coronavirus ons verhinderen om een fysieke dorpen– en wijkenronde te doen,
hebben wij besloten tot een digitale bevraging.
Wij zijn zeer tevreden dat meer dan 750 inwoners hier gehoor aan gegeven hebben, waarbij in de dorpen Bierum,
Farmsum, Middelstum, Stedum en Wagenborgen de enquête bovengemiddeld vaak werd ingevuld. Daar kwamen
waardevolle en verrassende resultaten uit.
De enquête laat zien dat de nieuwe gemeente Eemsdelta
met een goede basis begint. 95% geeft aan tevreden te zijn
met zijn of haar woonplaats.
Men geeft aan dat het behouden van de leefbaarheid een
verantwoordelijkheid is voor alle partijen: de gemeente, belangenverenigingen en de inwoners zelf. In de kleinere dorpen lijken de bewoners echter vaker zelfvoorzienend. De
inwoners daar zeggen vaker dat leefbaarheid vooral de verantwoordelijkheid is van de inwoners zelf.

Lokaal Belang wil dorpsondersteuner
ook in Eemsdelta
Lokaal Belang Eemsdelta afdeling Delfzijl heeft in april een
motie ingediend om een project met dorpsondersteuners
ook na de herindeling voort te zetten. Deze werd door een
ruime meerderheid aangenomen. Alleen de PVDA en Gemeente Belangen Eemsdelta (voorheen Lijst Stulp) stemden
tegen het voorstel.
De ondersteuner is sinds een paar jaar actief in onder meer
Wagenborgen en Woldendorp. Deze koppelt vrijwilligers
aan mensen die hulp nodig hebben met kleine klusjes, zoals
het invullen van formulieren of een ritje naar het ziekenhuis. Daarnaast zorgt de dorpsondersteuner voor een goede verbinding met zorgprofessionals zoals de huisarts, welzijnswerkers, het WMO-loket en bijvoorbeeld het Centrum
voor Jeugd en Gezin.

De resultaten van de vragenronde bevestigen ons gevoel
dat er een schaarste is ontstaan op de woningmarkt, ook in
de dorpen.

Aletta Jacobs School of Public Health heeft onderzoek gedaan naar drie soortgelijke projecten. Uit het onderzoek
blijkt dat de maatschappelijke en economische baten van
de dorpsondersteuner groter zijn dan de maatschappelijke
en economische kosten. De dorpsondersteuner verhoogt
het welzijn van dorpsbewoners en verlaagt de zorgkosten.
Dat is goed voor iedereen in de regio! Lees hier meer over
het onderzoek.

Meer dan helft van de bevraagden vindt dat de gemeente
zich meer moet inzetten op toerisme. Slechts 15% vindt
toerisme niet interessant voor de toekomstige gemeente
Eemsdelta.

De financiering van dit project zou dit jaar eindigen. Dankzij
onze motie gaat het college onderzoeken of de financiën
voor dit initiatief ook voor komende periode gegarandeerd
kunnen worden.

In de volgende nieuwsbrief meer over de resultaten.

Dorpen uit de huidige gemeente Loppersum hebben al interesse getoond in een dorpsondersteuner. Door dit Delfzijlster project nu in de benen te houden, kan het een mooie
referentie zijn voor andere dorpen in onze toekomstige
nieuwe gemeente.

LID WORDEN VAN LOKAAL BELANG EEMSDELTA?
GA NAAR WWW.LB-EEMSDELTA.NL
EN MELDT U AAN!
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Onze fractievoorzitters
Iwan Poucki - Appingedam

Nick Boersma - Delfzijl

Geert Jan Reinders - Loppersum

Woonplaats: Appingedam
Leeftijd: 70 jaar

Woonplaats: Delfzijl
Leeftijd: 33 jaar

Woonplaats: Loppersum
Leeftijd: 68 jaar

Iwan Poucki zag in (voormalig) Joegoslavië het levenslicht. In 1970 vestigde
hij zich in Delfzijl. Later verhuisde hij
naar Appingedam. Hij behaalde in
Groningen zijn HBO-diploma en daarna werkte Iwan als tekenaar/
constructeur en later als programmeur bij AKZO Nobel. De laatste 30
jaar van zijn werkzame leven was hij
in dienst bij KPN.

Nick studeerde aan de Hanzehogeschool waar hij zijn opleiding Sport,
Gezondheid en Management met succes afrondde. Hij werkt nu als technisch consultant bij het bedrijf Visual
Solutions, waar ze software ontwikkelen voor het onderhoudsproces van
woningen voor woningbouwcorporaties en vastgoedonderhoudsbedrijven.

Geert Jan Reinders volgde de ULO en
de HBS. Daarna werd hij een ondernemer in hart en nieren. Geert Jan
runde 21 jaar een winkel in Loppersum die tijdschriften en boeken verkocht. In 2006 ging hij verder met
Aristo Promotions, een groothandel
in streekproducten en relatiegeschenken.

Iwan is sinds 2010 raadslid en sinds
2018 fractievoorzitter van afdeling
Appingedam.

Hij is sinds 2014 raadslid en werd na
de verkiezingen van 2018 fractievoorzitter van afdeling Delfzijl.

Geert Jan is sinds 2010 raadslid en
fractievoorzitter van de afdeling Loppersum.

Lokaal Belang Eemsdelta over de visie ‘Ruimte voor Energie’
De afgelopen week werd in de drie raden de visie ‘Ruimte
voor Energie’ behandeld. Hoe gaat de nieuwe gemeente
Eemsdelta deze energietransitie straks vormgeven? De kaders daarvoor staan beschreven in deze visie.
We staan als land voor een grote opgave om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Daar willen wij als Lokaal Belang
Eemsdelta zeker niet voor weglopen. Als we naar de resultaten van onze enquête kijken, zien we dat de helft van de
mensen blij is met zonne- en windparken als duurzame oplossing voor te toekomst. De andere helft eist meer participatie of heeft vooral moeite met dit soort energieparken
nabij hun eigen leefomgeving.
De visie biedt ruimte voor nieuwe initiatieven, maar wel onder strenge voorwaarden. Daarmee krijgt de leefomgeving
van onze inwoners meer bescherming en worden investeerders en energiecoöperaties gedwongen om samen met de
omwonenden naar oplossingen te zoeken.
Wij hebben dan ook positief gereageerd op de visie waarbij
de belangen van onze inwoners centraal staan.

Belangrijkste punten uit de visie zijn onder andere:


De eerste focus op besparen en het opwekken van
energie bij de gebruikers zelf, bijvoorbeeld op het dak.



Ga niet overhaast te werk en houdt ruimte en aandacht
voor nieuwe ontwikkelingen zoals waterstof.



Bij lokale initiatieven moet participatie gestimuleerd
worden en moeten inwoners ook profiteren van de opbrengt, bijvoorbeeld door een lagere energierekening.



Omvang van zonneparken wordt beperkt tot maximaal
1,5 hectare per zonnepark in kleine kernen en tot maximaal 5 hectare in Delfzijl en Appingedam.



Bedrijventerrein Oosterhorn heeft een uitzonderingspositie en kent minder restricties.



De visie biedt ruimte voor kleine windturbines
(ashoogte van 15 meter) en er wordt onderzocht of er
ruimte geboden kan worden aan één grote windturbine
in het buitengebied als dat een dorpsmolen is.

U kunt de hele visie hier vinden.

