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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 zesde 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.

Aanstaande woensdag verkiezingen
Aankomende woensdag mogen we weer naar de stembus.
Ditmaal betreft het de herindelingsverkiezingen. Dit zijn
vervroegde gemeenteraadsverkiezingen omdat de gemeenten
Appingedam, Delfzijl en Loppersum vanaf 1 januari 2021 samen
verder gaan als de nieuwe gemeente Eemsdelta.
Wij zien democratie als iets vanzelfsprekends, maar dat is het
niet. Besef dat in veel landen de mensen jaloers zijn dat wij onze
stem mogen uitbrengen. Wij begrijpen dat door alle
'coronaperikelen' de drempel om naar het stemhokje te gaan
wellicht hoger is dan anders. Toch zouden wij u willen vragen
om over die drempel heen te stappen. Democratie is iets om te
koesteren en stemmen kan veilig. Heb je klachten, ben je
verhinderd of durf je toch niet te gaan? Dan kun je altijd iemand
machtigen. Alle coronamaatregelen staan netjes vermeld op
www.eemsdelta.nl.

Lokaal Belang Eemsdelta is

dichtbij en betrokken
Inwoners maken tegenwoordig gezamenlijk met hun straat, de
buurtvereniging of het hele dorp plannen om de leefbaarheid
van hun eigen omgeving te bevorderen.
Lokaal Belang Eemsdelta wil dit in onze nieuwe gemeente veel
meer handen en voeten geven. De gemeente moet klaar staan
om haar inwoners te stimuleren, te ondersteunen en te helpen.
Samen kunnen we onze dorpen en wijken leefbaar houden. Wij
zien daarbij een belangrijke rol voor gebiedsregisseurs
weggelegd. Bij een gebiedsregisseur kun je terecht met vragen
en initiatieven. Een gebiedsregisseur is letterlijk dichtbij en
regelmatig te vinden in een dorpshuis of wijkcentrum. Passende
budgetten voor wijk- en dorpsinitiatieven horen daarbij, zodat
er in de toekomst altijd voldoende financiële ruimte is voor
bewonersinitiatieven.
Wij zorgen voor actieve en levendige stadscentra waar
voldoende evenementen worden georganiseerd en leegstand
wordt aangepakt. Wij staan voor betaalbare woningbouw in de
koop- en huursector. Wij bouwen in de grotere kernen maar
ook zeker in de dorpen. Wij bouwen voor jong voor oud.

Lokaal Belang Eemsdelta was voornemens om met de
kandidaat raadsleden de nieuwe gemeente Eemsdelta verder te
verkennen in een oude bus van de Damster Auto-Maatschappij
(afgekort DAM). Vanwege de corona-maatrelen werd hier vanaf
gezien. Een klein gezelschap maakte echter toch de tour door de
gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. De andere
kandidaat-raadsleden reden niet fysiek mee, maar waren met
een foto op de ramen toch een beetje aanwezig. (7 november)

Lokaal Belang Eemsdelta wil bereikbare zorg voor alle inwoners
via een zorgloket in ieder dorp of stad. Hierbij zijn dorpscoöperaties en vrijwilligersnetwerken van grote waarde. Wij zien de
maatschappelijke waarde van alle (sport)verenigingen binnen
onze gemeente, die wij zullen blijven ondersteunen. Door ons
sociaal armoedebeleid worden onze kinderen nooit uitgesloten
om volwaardig mee te doen op school of bij de sportvereniging.
Gemeente Eemsdelta is van ons allemaal en iedereen doet mee!
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Even voorstellen
John Veldt

Osman Güven

Brenda Tillema - Hofman

Woonplaats: Appingedam
Leeftijd: 64 jaar

Woonplaats: Delfzijl
Leeftijd: 50 jaar

Woonplaats: Stedum
Leeftijd: 47 jaar

John zag het levenslicht in Vlaardingen,
waar hij opgroeide in een huis zonder
elektriciteit. Hij studeerde geneeskunde
in Rotterdam, werd chirurg in opleiding
in het IJsseland Ziekenhuis en specialiseerde zich in Dortmund als uroloog.

Osman is geboren en opgegroeid in
Turkije. Hij studeerde in Konya aan de
Selçuk University waar hij zijn diploma in
Structural Engineering heeft gehaald.

Brenda Tillema - Hofman is opgegroeid
in Stedum en woont daar nog steeds. De
Stedumer is getrouwd met haar
jeugdliefde Peter Tillema en heeft vier
studerende (schoon)kinderen.

In 1991 kreeg John een baan in Delfzijl in
het Delfzicht ziekenhuis en vestigde hij
zich in Appingedam. Dat de uroloog
enorm gewaardeerd wordt door zijn
patiënten, blijkt als hij in 2012 wordt
verkozen tot Groninger van het jaar.
John is sinds 2013 lid van Lokaal Belang
Eemsdelta. Nu zijn pensioen zich bijna
aandient, wil hij zich echter serieus voor
de partij gaan inzetten. John staat op
plek 17 van de kieslijst.

Osman verhuisde in 1993 naar
Nederland om zich bij zijn familie te
voegen. Hij werkte vervolgens als
constructief tekenaar en als bouwkundig
constructeur bij verscheidene bedrijven.
In 2010 begon hij zijn eigen ingenieursbureau genaamd OSIMCON.

Sinds 2014 is Osman actief als fractieondersteuner bij Lokaal Belang
Eemsdelta. Hij is tevens bestuurslid.
Osman is te vinden op plaats 25 van
de kandidatenlijst.

Brenda wist al als klein meisje wat ze
wilde worden: kapster. Op 21 jarige
leeftijd besloot Brenda de kapsalon,
waar ze toen werkzaam was, over te
nemen. Sindsdien is ze trotse eigenaar
van kapsalon Brenda.
Ze is betrokken bij verschillende
verenigingen in haar woonplaats. Buiten
het dorpsleven is Brenda al 8 jaar
vrijwillig bestuurslid van stichting Help
Afrika. Brenda staat op plek 19 van de
kieslijst

Terugblik op de verkiezingscampagne
De afgelopen periode hebben wij ons als team hard ingezet
voor de verkiezingscampagne. Daarbij zijn we altijd
uitgegaan van onze eigen positieve boodschap. Meer dan
eens waren we doelwit van kritiek en spot. Dat heeft ons niet
van de wijs gebracht. Wij zijn ons uitsluitend blijven focussen
op ons eigen verhaal.
Het was een vreemde campagne. Wij wilden in het voorjaar
een dorpenronde doen. De dorps- en buurthuizen waren al
gehuurd om met onze inwoners in gesprek te gaan over de
nieuwe gemeente Eemsdelta. Door alle coronamaatregelen
ging hier helaas een streep door. Als alternatief bedachten
wij een digitale vragenronde, die in grote getalen is ingevuld.
Dat leverde voor ons zeer waardevolle informatie op. Deze
informatie heeft ons geholpen bij het opstellen van ons
verkiezingsprogramma.
Na de zomer besloten we om toch ‘on tour’ te gaan door de
nieuwe gemeente. Zes zaterdagen lang verkenden we de
toekomstige gemeente Eemsdelta.

Wij gingen op bezoek bij dorpsverenigingen, wijkcentra,
(sport)verenigingen, de jachthaven van de zeilvereniging
Neptunus, de Historische Vereniging Loppersum en meer. Wij
spraken ook met veel initiatiefnemers van mooie
burgerinitiatieven en we zagen onderweg hoe mooi en veelzijdig
onze nieuwe gemeente straks is. Dit werd ook onderstreept
door de vele toeristen die wij onderweg zijn tegengekomen.
Wij hebben onze nieuwe gemeente in deze weken goed leren
kennen. Tegelijkertijd zijn we als team nog meer naar elkaar toe
gegroeid. Het heeft ons heel veel energie gegeven en wij zijn
klaar voor de herindeling.
De afgelopen weken hebben we ons door de strengere coronamaatregelen vooral beperkt tot huis-aan-huis flyeren. We
hebben ons daarnaast zoveel mogelijk proberen te profileren op
social media. Op onze website vindt u alle informatie over
ons verkiezingsprogramma en onze kandidaten. Heeft u dat nog
niet gezien? Ga dan naar https://www.lb-eemsdelta.nl.

Onze verkiezingscampagne in beeld

