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Wie zijn wij 

Lokaal Belang Eemsdelta is de nieuwe lokale partij voor de toe-

komstige gemeente Eemsdelta. Lokaal Belang Eemsdelta is het 

resultaat van het samengaan van Gemeentebelangen Appinge-

dam, Fractie 2014 Delfzijl en Loppersum Vooruit. 

De drie grootste lokale partijen van de gemeentes Delfzijl, Ap-

pingedam en Loppersum hebben besloten de krachten te bun-

delen en werken sinds 1 januari 2020 samen als Lokaal Belang 

Eemsdelta. 

 

Op bezoek bij de ASWA 

Op donderdag 2 september zijn Tiny Buiter en Jeanne  

Schoonhoven namens Lokaal Belang Eemsdelta op bezoek  

geweest bij de ASWA. In een gezellig gesprek met de directeur 

Nynke Walstra zijn zij op de hoogte gebracht over de impact van 

het coronavirus op het welzijnswerk, de samenwerking met de 

Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD, Delfzijl) en alle  

problematiek rondom de versterkingen en sloop-nieuwbouw in 

Appingedam. 

Momenteel worden de activiteiten bij de ASWA langzamerhand 

weer opgestart, uiteraard met inachtneming van de corona 

maatregelingen. De afgelopen maanden zijn de medewerkers 

en vrijwilligers actief bezig geweest door telefoontjes te plegen 

en het sturen van kaarten. Zodoende bleef het contact met de 

ouderen en gezinnen in de wijken. De ASWA  is blij dat er weer 

activiteiten mogelijk zijn in het ASWA-gebouw. Ook is het  

jongerenwerk bij Jimmy’s weer opgestart. 

De versterkingsopgave is fors in Appingedam en de ASWA speelt 

hierbij een grote rol in het ondersteunen van mensen met  

zorgen over hun woning. Met name de vertraging van de  

versterkingen en sloop-nieuwbouw zijn een bron van zorg. De 

corona maatregelen komen daar ook nog over heen en dat 

maakt het voor velen extra zwaar. 

De samenwerking tussen de ASWA en de SWD verloopt  

uitstekend. Het voorstel van de drie colleges van burgemeester 

en wethouders is om samen met deze partijen een goede basis 

vormen voor het voortzetten van de verschillende vormen van 

zorg en activiteiten in de gemeente Eemsdelta, voor jong en 

oud. De partijen zullen dan overgaan naar een nieuwe stichting. 

Onze nieuwsbrief 

Dit is onze vijfde nieuwsbrief, speciaal voor u. Wij zullen maan-

delijks 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 ge-

meenteraadsverkiezingen. 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. 

Financiële problemen aanleg  

zuidelijke ringweg niet oplossen ten 

koste van verdubbeling N33 

Door een overschrijding van de kosten door de aanleg van de 

zuidelijke ringweg in Groningen, is het doorgaan van de  

verdubbeling van de N33 onzeker geworden.  

De provincie wil het RSP-pakket gebruiken om de over-

schrijdingen van de Ring Zuid te financieren. Een groot deel van 

het budget voor de verdubbeling van N33 komt uit datzelfde 

RSP-pakket (compensatiepakket Zuiderzeelijn).  

Lokaal Belang Eemsdelta vindt dit onacceptabel en diende  

daarom een motie in de raadsvergadering van Appingedam in. 

Iwan Poucki, fractievoorzitter in Appingedam, denkt dat de  

verdubbeling van de N33 cruciaal is voor een verdere  

economische ontwikkeling van het gebied. “Groningen  

Seaports heeft diverse investeringen op stapel staan, die in  

gevaar komen als de verdubbeling zou worden afgeblazen”,  

aldus Poucki. 

“Wij zijn er al jaren mee bezig, het tracé is bekend, er zijn  

duidelijke afspraken met Rijkswaterstaat en de provincie  

gemaakt en het is niet acceptabel dat dit project nu niet  

doorgaat omdat de financiering van een ander project, de Ring 

Zuid in Groningen, in financiële problemen is gekomen.” 

Poucki pleitte tijdens de raadsvergadering van 30 september 

ook voor een aquaduct onder N33, maar besefte dat dat op dit 

moment wellicht een brug te ver is.  

De motie werd door een meerderheid aanvaard. 

https://aswa-welzijn.nl/
https://www.jimmysdal.nl/
https://lb-eemsdelta.nl/nieuwsbrief/afmeldennieuwsbrief.aspx
https://lb-eemsdelta.nl/nieuwsbrief/afmeldennieuwsbrief.aspx


Even voorstellen 

In navolging van de gemeenteraad van Delfzijl, heeft ook de 

gemeenteraad van Appingedam het concept-Regionale Ener-

gie Strategie Groningen ter kennisgeving aangenomen. Door 

de RES niet vast te stellen maar slechts ter kennisgeving aan 

te nemen, geeft ook de raad van Appingedam een kritisch 

signaal af met betrekking tot de inhoud van het document. 

In de Regionale Energie Strategie (RES) wordt uitgewerkt hoe 

de provincie Groningen van plan is om de doelstellingen van 

het nationale Klimaatakkoord te bereiken. De gemeenten, 

twee waterschappen en de provincie werken hiervoor  

samen. Er zijn dertig RES-regio’s in Nederland en een van de 

doelstellingen is dat ons land in 2030 49 procent minder CO2 

uitstoot. Ook moet zeventig procent van de energie die dan 

wordt gebruikt duurzaam zijn.  

RES-regio Groningen heeft een concept bod uitgebracht van  

opwek van duurzame energie (zon en wind op land) van 5,7 

TWh in 2030 op een geheel van  35 TWh voor het hele land. 

Dat is een zesde van het totaal.  

Lokaal Belang Eemsdelta sceptisch over RES 
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Lokaal Belang Eemsdelta ziet graag een lager bod. De 5,7 TWh is 

bepaald aan de hand van bestaande projecten en vastgestelde 

ambities. Lokaal Belang Eemsdelta wil zich echter niet  

committeren aan die vastgestelde ambities. Onze Damster  

fractievoorzitter Iwan Poucki lichtte dat in de raadsvergadering 

van 30 september toe. 

“We weten dat we met de bestaande en reeds vergunde pro-

jecten in 2023 al tot 4 TWh komen. Daarmee nemen we als 1 

van de 30 RES-regio’s al meer dan een tiende voor onze reke-

ning. We hebben onlangs in onze ‘Ruimte voor energie’ vastge-

legd dat we geen grootschalige windmolenparken meer in onze 

Eemsdelta landschap willen. Verder zeggen we lokaal eigendom 

belangrijk te vinden en willen we graag dat de opbrengsten van 

duurzame energie in het gebied terugvloeien naar de omgeving.  

Door ons nu te committeren aan die 1,7 TWh extra, komen al 

onze goede voornemens onder druk te staan.  We moeten echt 

voorkomen dat  er besluiten worden genomen die indruisen  

tegen de belangen van onze inwoners”, besluit Poucki. 

Jeroen Loznik - Delfzijl 

 

 

 

 

 

 

 

Woonplaats: Delfzijl 

Leeftijd: 28 jaar 

Jeroen is geboren en getogen in Delfzijl. 

Na een korte periode in Zwolle te  

hebben gewoond, is hij sinds 2019 weer  

terug op zijn oude nest. Samen met zijn 

vriendin Manon woont hij weer in  

havenstad. 

Na zijn opleiding bedrijfskunde is Jeroen 

als inkoop- en aanbestedingsadviseur 

gestart bij drinkwaterbedrijf Vitens. 

Sinds 1 april 2020 is hij als inkoop- en  

aanbestedingsadviseur werkzaam voor 

het waterschap Hunze en Aa’s.  

Sinds maart 2020 is Jeroen actief als 

fractieondersteuner bij de partij. Hij is 

terug te vinden op plek achttien van de 

kieslijst en wil zich gaan inzetten voor 

gebiedsregie en een juiste inkoopvisie. 

Ron Mulder - Delfzijl 

 

 

 

 

 

 

 

Woonplaats: Bierum 

Leeftijd: 49 jaar 

Ron zag het levenslicht in Herwen en 

Aerdt (Gelderland). Desondanks is Ron 

een echte Groninger. Hij bracht zijn 

jeugd grotendeels door in Delfzijl en  

Appingedam en verhuisde later met zijn 

vrouw en twee kinderen naar Bierum.  

Ron heeft een bedrijf aan huis en werkt 

internationaal voor een bedrijf in de 

energie dienstverlening, service en  

onderhoud. Daarnaast is hij actief als be-

stuurslid bij Commerciële Club Ventus, 

het Nationaal Bus Museum Hoogezand 

en sinds kort ook bij Winkelhuis Spijk. 

Ron staat op plaats vijftien van de  

kieslijst en wil zich gaan inzetten voor 

toeristische ontwikkelingen en ook voor 

wonen en werken in de dorpen. 

Bert Sluijs - Appingedam 

 

 

 

 

 

 

 

Woonplaats: Appingedam 

Leeftijd: 52 jaar 

Bert werd geboren in Hoogeveen en  

beleefde zijn jeugd op het Drentse 

platteland. Hij was 17 jaar oud toen hij 

naar de zusterflat van Solwerd 

(Appingedam) verhuisde om te gaan stu-

deren aan de zeevaartschool in Delfzijl. 

Bert heeft na zijn studie altijd  

scheepvaart gerelateerde banen gehad 

en moet daarom veel reizen. Hij werkt 

nu voor Wijnne en Barends.  

Ondanks alle drukke werkzaamheden is 

hij al ruim 10 jaar actief in de Damster 

politiek namens de partij. Eerst als  

fractieassistent en sinds de laatste  

verkiezingen als raadslid. Bert is de ko-

mende verkiezingen te vinden op plaats  

veertien van de kieslijst. 

https://www.eemskrant.nl/visie-ruimte-voor-energie-vastgesteld-door-raden-delfzijl-appingedam-en-loppersum/
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Op bezoek bij MC Delfcross 

Op donderdag 1 oktober waren wij van Lokaal Belang Eems-

delta met een klein comité op werkbezoek bij MC Delfcross. 

MC Delfcross is een motorcross-vereniging net buiten 

Farmsum. Het is een gezonde club die al meer dan 40 jaar 

bestaat, waarvan al 39 jaar gevestigd op de huidige locatie. 

Wij zijn ontvangen door de vice-voorzitter Pepijn de Haan 

en een aantal van zijn collega bestuursleden en betrokken 

vrijwilligers.  

MC Delfcross is een club met meer dan 150 leden en veel 

bestuurskracht. De crossvereniging doet er ook alles aan 

om de motorcross sport veiliger te maken. Zo hebben ze  

recentelijk geïnvesteerd in het EYE-TRACK systeem, een  

systeem wat rijders op de baan attendeert op stilgevallen 

rijders net na een bult. Lokaal Belang Eemsdelta is trots op 

een vereniging als MC Delfcross binnen de  

gemeentegrenzen.  

De partij werd daar ontvangen door de havenmeester, die 

onder andere vertelde over de toeristische waarde van deze 

jachthaven. In het kader van toerisme werd even later ook 

een bezoek gebracht de nieuwe camperplaatsen. 

Wonen met een plus 

Onderweg naar de camperplaatsen verplaatste Lokaal Be-

lang Eemsdelta zich te voet door het centrum van Delfzijl, 

waarbij wethouder Jan Menninga uitgebreid vertelde over 

de plannen voor ‘Wonen met een PLUS’. De gemeente wil 

samen met woningcorporatie Acantus en Noorderzorg op 

de kop van het centrum in Delfzijl een gebied realiseren 

met meerdere functies. De bedoeling is in het gebied een 

woonomgeving te creëren voor jong en oud. In het gebied 

is ook ruimte voor de nieuwe vestiging van de Lidl. 

In de middag verplaatste partij van lijsttrekker Annalies  

Usmany-Dallinga zich naar Christelijke basisschool De  

Windroos. Daar werd gesproken over de bouwplannen voor 

een nieuw kindcentrum op de locatie aan de Jachtlaan, dat 

onderdak moet gaan bieden voor de basisscholen Jan  

Ligthart, Tasveld, ’t Zigt, Sterre der Zee, de Zaaier, de  

Windroos en kinderopvang Kids2b. De betrokken zijn  

enthousiast over de plannen voor de scholengebouwen zelf, 

maar de verkeersveiligheid is een zorgenkindje. Bovendien 

werd nogmaals de wens uitgesproken voor sport-

accommodatie bij de nieuwe scholencampus. Om een goed 

gevoel te krijgen bij de locatie en de wijk wandelden de  

lokalen richting sportpark Centrum waar ook nog even een 

tussenstop gemaakt werd bij de karatevereniging Dojo 

Kyôchô. 

De tourdag werd afgesloten bij voetbalvereniging Farsmum. 

Voorzitter René Bultstra vertelde met trots over het  

groeiende aantal leden van voetbalvereniging. Het dames-

voetbal floreert bij v.v. Farmsum, maar ook het eerste elftal 

promoveerde ondanks en durft stiekem nog verder naar bo-

ven te kijken. Ook het sportpark van de voetbalvereniging 

ligt er prima bij. De velden zijn onlangs gerenoveerd en  

verder is er geïnvesteerd in nieuwe LED-veldverlichting en 

een splinternieuwe AED. De voorzitter was blij met de steun 

van de gemeente om dit alles mede mogelijk te maken. 

Lijsttrekker Annalies Usmany-Dallinga onderstreepte na 

afloop het belang van dit tournee: “Het is ontzettend  

belangrijk om met de hele partij te zien en te horen wat er 

speelt binnen de grenzen van de toekomstige gemeente 

Eemsdelta. Tegelijkertijd geeft het ook heel veel energie om 

alle enthousiaste mensen te spreken. Wij hebben er  

ontzettend veel zin om na de verkiezingen samen met die 

mensen te bouwen aan die nieuwe gemeente waarbij u ons 

dichtbij en betrokken voelt”, aldus de lijstaanvoerder. 

Lokaal Belang Eemsdelta ‘On Tour’: 

Delfzijl 

Lokaal Belang Eemsdelta was op zaterdag 5 september op 

tournee in Delfzijl. Nadat een week eerder de zuidelijke 

dorpen van gemeente Delfzijl waren bezocht, ging Lokaal 

Belang Eemsdelta (de fusiepartij van Gemeentebelangen 

Appingedam, Fractie 2014 Delfzijl en Loppersum Vooruit) 

nu langs diverse locaties in de havenstad. 

De ochtend begon in ’t Kaarnhoes, het wijkgebouw van de 

wijkvereniging in Tuikwerd. Daar werden de leden van de 

grootste lokale partij bijgepraat over de plannen voor een 

nieuw buurtcentrum. Dat nieuwe buurtcentrum zal een  

belangrijke rol moeten spelen bij het vergroten van de co-

hesie in de buurt.  

De entourage van Lokaal Belang Eemsdelta zette vervolgens 

koers naar de jachthaven van de zeilvereniging Neptunus.  

http://www.delfcross.nl/


 

LID WORDEN VAN  LOKAAL BELANG EEMSDELTA?

GA NAAR  WWW.LB-EEMSDELTA.NL  

EN MELDT U AAN! 
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Lijsttrekker Annalies Usmany-Dallinga was na afloop heel 

erg gecharmeerd van het experiment Krewerd. “Als je  

bewoners centraal wilt stellen in de processen, dan is dit 

een heel mooie manier. Bovendien is het een pragmatische 

aanpak, dus sneller en goedkoper.” Ook ziet de lijsttrekker 

kansen als het gaat om toerisme. “De corona-crisis treft ons 

allemaal hard, maar het zorg er tegelijktijdig ook voor dat 

de toerisme in ons gebied een impuls krijgt. Mensen  

ontdekken nu onze mooie omgeving en komen hier graag. 

Hier liggen zeker kansen voor de toekomst”, aldus de  

lijstaanvoerder van Lokaal Belang Eemsdelta. 

Jan Menninga voegt daar aan toe: “In de dorpen staat de 

leefbaarheid onder druk door het wegvallen van  

voorzieningen. Maar het is hartverwarmend om te zien dat 

er ook in de noordelijke dorpen heel veel initiatieven zijn 

om de noaberschap juist te versterken. Het is van belang 

om deze initiatieven als nieuwe gemeente te blijven  

faciliteren. Dit onderstreept ook andermaal het belang van 

onze gebiedsregisseurs.” 

Lokaal Belang Eemsdelta ‘On Tour’: 

Noordelijke dorpen Delfzijl 

Lokaal Belang Eemsdelta was zaterdag 12 september op 

tournee in de noordelijke dorpen van de gemeente Delfzijl 

en trapte de dag af in Bierum. Lokaal Belang Eemsdelta is 

de fusiepartij van Gemeentebelangen Appingedam, Fractie 

2014 (Delfzijl) en Loppersum Vooruit. 

In Bierum werd de partij onder genot van een kop heerlijke 

koffie en een lekker stuk taart  ontvangen in de Luingahof. 

De Luingahof is een rustieke boomgaard, gelegen op het 

voormalig borgterrein van de borg Luinga. Nienke Wolters, 

eigenaresse van het bedrijf, vertelde over de historie van 

het borgterrein en over haar bedrijf.  

Na een dorpswandeling door Bierum en een bezoek aan de 

plaatselijke camping, verplaatste de gele karavaan zich  

richting Spijk om een bezoek te brengen aan het  

Winkelhuis. Cor Bouma vertelde daar namens Dorpsbelan-

gen over de onlangs opgestelde dorpsvisie en de plannen 

voor de toekomst. Jan Wiersema en Hanneke Heun vertel-

den daaropvolgend over bewonersinitiatief Winkelhuis 

Spijk.  

De bibliotheek verhuist binnenkort van de huidige locatie 

(een voormalige school) naar het nieuwe Kindcentrum. De 

initiatiefnemers van het Winkelhuis Spijk zien kans om het 

leegkomende gebouw te gaan gebruiken als plek voor  

ondernemers. 

Losdorp 

In de vroege middag arriveerde Lokaal Belang Eemsdelta in 

Losdorp. In de kerk werd de partij ontvangen door een 

groep actieve mensen uit het dorp. Er werd vooral  

gesproken over de initiatieven van Zorgzaam Losdorp en de 

rol van Dorpsbelangen. 

Na een dorpswandeling door Godlinze zette Lokaal Belang 

Eemsdelta koers richting Krewerd. Ook daar werd de partij 

ontvangen door Dorpsbelangen. Tom Roggema vertelde 

over de voortgang van Experiment Krewerd, een  

experiment waarbij versterkt gaat worden met gezond  

verstand en waarbij de bewoners centraal worden gesteld.  

Na een wandeling door Holwierde eindigde de tourdag van 

Lokaal Belang Eemsdelta in Farmsum bij Autohuis  

Bouwsema. Daar vertelde Henk Bouwsema (woonachtig in 

Holwierde) over het initiatief waarbij het dorp Holwierde 

zelf gaat zorgdragen voor een onderkomen voor de huisarts 

en aanverwante zorg. Opmerkelijk te horen dat een groot 

deel van de financiering door de inwoners van zelf wordt 

voorgeschoten. 

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


Onder begeleiding van Lokaal Belang Eemsdelta raadslid en 

de Damster stadsgids Henk Dijkstra maakte de gele  

karavaan halverwege de middag een wandeling door het 

centrum. Henk vertelde over de rijke historie van de Stad 

Appingedam. Tevens werd een bezoek gebracht aan de 

voormalige synagoge van Appingedam. De tour werd  

afgesloten in Museum Stad Appingedam aan de Wijkstraat.  

Deze museum is gevestigd in twee prachtige historische 

panden in het centrum van de monumentenstad  

Appingedam. Directeur Cynthia Heinen vertelde met liefde 

over haar museum en haar vele pronkstukken. 

Annalies Usmany-Dallinga kijkt wederom terug op een 

mooie tourdag. “Ik ben al jarenlang met liefde wethouder 

van deze prachtige gemeente. Iedere Damster kan trots zijn 

op zijn of haar stad. We hebben de afgelopen jaren met zijn 

allen hard gewerkt om Appingedam nog mooier te maken. 

Maar we zijn nog niet klaar. Wij van Lokaal Belang  

Eemsdelta willen graag bouwen aan een nieuwe gemeente 

waarbij u ons dichtbij en betrokken voelt. Dat is voor ons de 

grote uitdaging. Wij hebben er ontzettend veel zin in en wij 

zullen met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen  

deze uitdaging aangaan”, aldus de lijstaanvoerder van  

Lokaal Belang Eemsdelta. 

Lokaal Belang Eemsdelta ‘On Tour’: 

Appingedam 

Lokaal Belang Eemsdelta was zaterdag 19 september 2020 

op tournee in de Appingedam. Lokaal Belang Eemsdelta is 

de fusiepartij van Gemeentebelangen Appingedam, Fractie 

2014 (Delfzijl) en Loppersum Vooruit. 

De tour werd gestart bij de ASWA, de welzijnsinstelling van 

Appingedam. De delegatie van Lokaal Belang Eemsdelta 

werd ontvangen door de directeur Nynke Walstra. Nynke 

vertelde over alle activiteiten die de ASWA organiseert en in 

hoeverre de corona daar parten bij speelt. Verder werd er 

uitgebreid gesproken over de samenwerking met Stichting 

Welzijn en Dienstverlening Delfzijl (SWD) en de ophanden 

staande fusie tussen beide welzijnsstichtingen. Nynke  

benadrukte dat de huidige samenwerking tussen de ASWA 

en de SWD al uitstekend verloopt en ziet de toekomst met  

vertrouwen tegemoet. De drie gemeenteraden moeten 

overigens nog wel formeel akkoord gaan met de  

voorgenomen fusie. 

Lokaal Belang Eemsdelta verplaatste zich daarna naar de 

wijk Opwierde. Die wijk wordt op grote schaal versterkt. 

Honderden woningen worden gesloopt en daarvoor zal 

nieuwbouw plaatsvinden. Een ingrijpend proces voor de 

wijk en haar inwoners. De lokale partij werd ontvangen 

door Janny en Klaas, die een inkijkje gaven in hun onlangs 

opgeleverde huis en hun wisselwoning.  Janny en Klaas  

vertelden tevreden te zijn met het resultaat, maar ook over 

de tijd en energie die het proces gekost hebben. 

In de middag werd de patyij ontvangen in het kantoor-

gebouw op de Eendracht-locatie. Daar vertelde lijsttrekker 

Annalies Usmany-Dallinga haar partijgenoten over de  

geplande transformatie van het voormalig Eendracht-

terrein. Er zullen ongeveer 200 woningen worden gebouwd. 

Ook zullen de zorginstellingen De Hoven, ´s Heerensloo en 

de Zijlen er intramurale zorg gaan realiseren. 

Erik Meijer, de voorzitter van Stichting Damsterveer, vertel-

de vervolgens over de rondvaartboot Damsterveer. Vroeger 

was dit de trekschuit van Appingedam naar Groningen.  

Inmiddels heeft de stichting ook een tweede boot tot haar 

beschikking voor haar hop on hop off kunstvaarroutes langs 

kerken, kunst, diepen en maren: het ‘Leutje Damsterveer’. 

Daaropvolgend vertelde SASA-voorzitter Martin Dijkstra 

over de rol van de stichting in de stad Appingedam. SASA 

staat voor Stichting Activiteiten Stad Appingedam en is een 

paraplu-stichting voor ongeveer 30 activiteiten zoals  

Dickens in Daam, de schaatsmarathon, de  

Coopluydenmarkt en vele andere activiteiten. 
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Wist u dat 

• het nog 41 dagen is tot de verkiezingen 

• onze kandidatenlijst klaar is 

• u onze kandidatenlijst hier kunt bekijken 

• we volgende week met onze  

verkiezingsprogramma zullen komen 

• we hier op korte termijn ook een nieuwsbrief aan  

zullen wijden 

• u onze website goed in gaten moet houden: 

www.lb-eemsdelta.nl 

http://lb-eemsdelta.nl/verkiezingen/kandidaten.aspx
http://www.lb-eemsdelta.nl
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Elsbeth Slager vertelde daar over de vele commissies die 

zijn gevormd om alle evenementen en projecten in het 

dorp te organiseren. Hieronder valt bijvoorbeeld het project 

'het ommetje', een wandelroute van 14 kilometer om en 

door het dorp en de weilanden heen. Uiteraard zijn er  

kortere routes te nemen. 

Daarnaast werd er gekeken bij het nieuwe dorpshuis, dat 

momenteel in aanbouw is. Tot slot werd een bezocht  

gebracht aan de begraafplaats van Westeremden, die door 

een grote club vrijwilligers wordt onderhouden.  

Annalies Usmany-Dallinga sprak wederom over een  

waardevolle dag. “We hebben hele positieve gesprekken 

gevoerd en ook nog hele mooie plekjes gezien. Ik ben veel 

wijzer geworden over het wel en wee in de bezochte  

dorpen. Ons bezoek aan de zorgboerderij heeft ons ook 

nieuwe inzichten gegeven als het gaat om de problematiek 

binnen de jeugdzorg” ”, aldus de lijstaanvoerder van Lokaal 

Belang Eemsdelta. 

Running mate Jan Menninga was onder indruk van de  

sterke sociale cohesie in de dorpen: “Je ziet dat deze  

dorpen veel zelf willen en kunnen oplossen. Aan ons straks 

de taak om deze mensen enthousiast te houden. Ondanks 

dat de gemeente straks een stuk groter gaat worden, moet 

de gemeente goed benaderbaar blijven en deze vrijwilligers 

Lokaal Belang Eemsdelta ‘On Tour’: 

Loppersum 

Lokaal Belang Eemsdelta was afgelopen zaterdag op  

tournee in de gemeente Loppersum.  

De afgelopen weken bezocht de partij al vele plaatsen in de 

gemeenten Delfzijl en Appingedam. De tour in de gemeente 

Loppersum werd afgetrapt in Stedum. In het verenigings-

gebouw de 'Moarstee' vertelde Lies Oldenhof over de func-

tie van het gebouw. Het gebouw wordt gebruikt door onder 

andere de scouting vereniging ‘De Struners’, ijsvereniging 

Stedum, tennisvereniging ‘De Bosbaan’ en Schutters-

vereniging Stedum. Verder vertelde Lies over het dorp  

Stedum, waar een groot gevoel van noaberschap heerst.  

Na afloop van dit gesprek werden de mensen van Lokaal 

Belang Eemsdelta spontaan uitgenodigd om een kijkje te 

nemen in theeschenkerij 'de Vlasschuur'. De theeschenkerij 

is een zogenaamde rustpunt (www.rust.nu), waar voorbij-

gangers zichzelf tegen betaling mogen bedienen van een 

kop thee. De theeschenkerij is pittoresk ingericht en  

binnenkort wordt in de aangelegen schuur een kleine  

vlasmuseum geopend. 

Daarmee was het bezoek in Stedum nog niet ten einde  

gekomen. Lokaal Belang Eemsdelta bezocht aansluitend  

Zorgbuurderij De Heemen. De Heemen is een boerderij 

(melkveehouderij) met een naastgelegen Zorgbuurderij. 

Mens en natuur komen hier samen en tevens wordt hier 

dagzorg aangeboden voor volwassenen en kinderen. Onder 

andere de problemen in de jeugdzorg werden hier  

uitgebreid besproken. Tevens werd hier een lunch genuttigd 

met fruit, melk en appelsap van eigen bodem. 

In de middag verplaatste de lokale partij zich naar  

Middelstum. In het Hippolytushoes vertelde Ykje Toepoel 

over dorpscoöperatie MiddelSoam, die een dorpsloket 

heeft opgezet om hulpvragen en vrijwilligers aan elkaar te 

verbinden. Dit doen zij met groot succes. Ook werd er  

uitgebreid gepraat over de toekomstige rol van het  

Hippolytushoes. De dorpscoöperatie werkt samen met 

zorgpartij Noorderzorg aan een plan om het Hippolytushoes 

te behouden als woonlocatie voor ouderen, gecombineerd 

met zorg. Ook uit dit gesprek blijkt dat Middelstum een 

sterk sociaal netwerk heeft.  

De partij van lijstrekker Annalies Usmany-Dallinga sloot de 

dag af in Westeremden. Daar was de partij te gast bij  

Orando, de dorpsvereniging in Westeremden. Dit gesprek 

vond plaats in het onderkomen van ijsvereniging  

‘De Wierde’, omdat er momenteel hard gewerkt wordt aan 

een nieuw dorpshuis.   

http://www.rust.nu

