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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. 

 

Lijsttrekker Annalies Usmany-

Dallinga: “Zin in de uitdagingen van 

de nieuwe gemeente” 

Op 18 november is het zover! Dan gaan de inwoners naar de 

stembus voor de gemeenteraadverkiezingen. Ik hoop echt dat 

corona hier geen roet meer in het eten gooit, want we zijn er 

helemaal klaar voor. De nieuwe gemeente kent een tal van gro-

te uitdagingen. In de notities die hierover zijn opgemaakt staan 

indrukwekkende thema's: aardbevingen de baas, meer mensen 

aan het werk, binden van jongeren en voorbereid zijn op minder 

mensen, toekomstbestendige zorg en ondersteuning, verduur-

zaming en energietransitie en het ontwikkelen van recreatie en 

toerisme. 

Aan nieuw beleid dus geen gebrek! 

Maar wat is eigenlijk het allerbelangrijkste? Wij vinden het aller-

belangrijkst dat u trots wordt op de nieuwe gemeente. Dat u 

een betaalbare woning heeft waarin u graag woont. Dat u niet 

eenzaam bent. Dat u ondersteund wordt als u geen baan heeft. 

Dat we bij geldzorgen u kunnen helpen. Dat onze kinderen veilig 

naar een goede school gaan. Dat wanneer u zorg nodig heeft 

deze nabij is. Dat de bibliotheek en het zwembad open blijven. 

Het bouwen aan die nieuwe gemeente waarbij u ons dichtbij en 

betrokken voelt. Dat is voor ons de grote uitdaging! Wij hebben 

er ontzettend veel zin en wij zullen met veel enthousiasme en 

doorzettingsvermogen deze uitdaging aangaan. 

Onze nieuwsbrief 

Dit is onze vierde 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. 

Running mate Jan Menninga: 

“Gebiedsgericht  

werken is de toekomst” 

Gebiedsgericht werken is voor Lokaal Belang Eemsdelta een be-

langrijk handvat om de afstand tussen de inwoners en de ge-

meente te verkleinen. ‘Bewoners aan zet in de nieuwe  

gemeente Eemsdelta’, luidt ons credo. 

Als inwoner weet u wat er leeft in uw straat of buurt. Misschien 

wilt u zelf initiatief nemen om de omgeving te verbeteren. Sa-

men met u willen we werken aan de leefbaarheid in de nieuwe 

gemeente. Dat noemen we gebiedsgericht werken. Het  

gemeentelijk beleid moet samen met de inwoners worden ge-

maakt. Dat bevorderd de saamhorigheid. 

Ook krijgt elk gebied in de gemeente zijn vaste aanspreekpunt: 

een gebiedsregisseur. 

Inwoners kunnen bij een gebiedsregisseur terecht met vragen 

en initiatieven. Een gebiedsregisseur is letterlijk dichtbij en  

regelmatig te vinden in een dorpshuis of wijkcentrum. De  

gemeente zal opgedeeld worden, zodat een werkbare situatie 

ontstaat voor de gebiedsregisseur. De gebiedsregisseurs hebben 

ook overleg met diverse partijen , zoals dorps- en wijkverenigin-

gen en bewoners met initiatieven. Ze werken nauw samen met 

de rayonbeheerders van Stadsbeheer. 

Wij vinden dat iedere wethouder bestuurlijk het aanspreekpunt 

moet zijn voor een bepaald gebied. Samen met de gebiedsregis-

seur bezoeken ze regelmatig de dorpen en wijken.  

https://lb-eemsdelta.nl/nieuwsbrief/afmeldennieuwsbrief.aspx
https://lb-eemsdelta.nl/nieuwsbrief/afmeldennieuwsbrief.aspx


Even voorstellen 

In de nieuwe gemeente Eemsdelta willen wij graag werken aan 

een betere arbeidsmarkt en een stimulerend ondernemerskli-

maat. De nieuwe gemeente heeft baat bij een sterke economie. 

De agrarische sector is daarbij ook belangrijk met onder andere 

pootaardappelen.  

Verder is de haven en  de chemiepark van Delfzijl belangrijk als 

het gaat om werkgelegenheid. Het maritieme karakter van Delf-

zijl biedt ook kansen voor de toerisme, evenals het oude stads-

centrum van Appingedam en de prachtige landschappen rond-

om onze twee grootste woonkernen.  De zorg en het onderwijs 

zijn sectoren die ook werkgelegenheid kunnen genereren.  

Wij willen graag een gemeente met een vriendelijk woon- en 

werkklimaat, zodat we onze eigen mensen weten te binden en 

wellicht zelfs nieuwe inwoners kunnen aantrekken. Iedereen die 

in onze toekomstige gemeente werkt, zouden we ook graag als 

inwoner van onze gemeente begroeten. 

De scholencampus in Appingedam zal een sterke link moeten 

hebben met de ondernemers, zodat de stap van school naar 

werk een kleine stap wordt.  

Geert Jan Reinders: “Benut de economische kansen” 
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Tot slot willen wij graag aandacht voor onze winkeliers. Onze 

winkels zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid van de toekom-

stige gemeente Eemsdelta. Wij streven daarom naar een ge-

meente die meedenkt met onze ondernemers en ze daar waar 

mogelijk ondersteund.  

Wij zien dan ook graag dat de nieuwe Gemeente Eemsdelta  

zoveel mogelijk lokaal gaat inkopen, uiteraard met respect voor 

de Europese aanbestedingsregels.  

Tiemon Dijkstra - Appingedam 

 

 

 

 

 

 

 

Woonplaats: Appingedam 

Leeftijd: 52 jaar 

Tiemon is opgegroeid in Enkhuizen, 

woonde daarna 17 jaar in Woldendorp 

en heeft zich in 2012 gevestigd in Appin-

gedam. Daar woont hij samen met zijn 

vrouw Angélique.   

Na zijn opleiding MTS Energietechniek 

ging Tiemon aan de slag als instru-

menttechnicus bij wat toen nog de 

Hoogovens heette. Daarna werkte hij 

een periode voor PPG en rondde hij zijn 

Hbo-opleiding werktuigbouwkunde af. 

Momenteel is Tiemon werkzaam bij EEW 

Energy from Waste in Delfzijl. 

Tiemon is al enige tijd fractieondersteu-

ner in Appingedam met bijzondere inte-

resse voor de energievraagstukken.  

Tiemon bezet plaats dertien op de lijst. 

Fatih Yozgat - Delfzijl 

 

 

 

 

 

 

 

Woonplaats: Delfzijl 

Leeftijd: 39 jaar 

Fatih is geboren en getogen in Delfzijl.  

Hij is vader van 2 kinderen en werkt als 

testengineer bij DUO (bekend van de 

studiefinanciering).  

Naast zijn eigen baan is Fatih actief in de 

Turkse gemeenschap van Delfzijl en Ap-

pingedam, waar hij activiteiten organi-

seert zoals kinderfeesten en zaalvoetbal-

avonden. Fatih is daarnaast voorzitter 

van een nieuw opgerichte stichting ge-

naamd Sociale Verbinding Eemsdelta 

(SVE), dat als doel heeft de saamhorig-

heid bij de burgers verbeteren. 

Sinds 2019 is Fatih politiek actief bij Lo-

kaal Belang Eemsdelta als fractieonder-

steuner en verkiesbaar op plek twaalf. 

Wim Hartlief - Loppersum 

 

 

 

 

 

 

 

Woonplaats: Loppersum 

Leeftijd: 70 jaar 

Wim zag het levenslicht in Eelde, maar 

bracht een groot deel van zijn jeugd 

door in Delfzijl. Vanaf 1975 tot 1999 

woonde Wim in Appingedam, om vervol-

gens te verhuizen naar Loppersum. 

Wim begon zijn werkzame leven als be-

veiliger bij de Eemscentrale en was 14 

jaar lang eigenaar van Bloemenwinkel 

Tele Fleur. In Loppersum begon Wim la-

ter bloemenwinkel La Rose. Tegelijker-

tijd was hij beveiliger op meerdere AZCS. 

Sinds 2014 is Wim met pensioen. 

Wim is medeoprichter van Loppersum 

Vooruit en was penningmeester van de 

partij die nu Lokaal Belang Eemsdelta 

heet. Sinds een jaar is hij raadslid. Wim 

is te vinden op plek elf op de lijst. 
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Lokaal Belang Eemsdelta op bezoek 

bij melkveehouderij  

V.O.F. de Jong, een melkveehouderij net buiten Appingedam. In 

2015 hebben twee boerenzoons besloten hun droom achterna 

te gaan en er een succes van te maken. En dat lukt ze behoor-

lijk! Op 11 augustus jongsleden hebben we als Lokaal Belang 

Eemsdelta een werkbezoek gebracht aan dit mooie bedrijf. We 

zijn verwelkomd door Boer Bart die ons heeft rondgeleid en 

heeft uitgelegd hoe het reilt en zeilt op de boerderij, maar ook 

waar de boerenzoons tegenaan lopen als bedrijf. Juist dit vinden 

wij belangrijk om te weten, zodat we onze boeren verder  

kunnen helpen in de nieuwe gemeente Eemsdelta.  

Lokaal Belang Eemsdelta ‘On Tour’ 

Afgelopen zaterdag startte de tournee van Lokaal Belang Eems-

delta door de toekomstige gemeente Eemsdelta. Op de eerste 

tourdag werden de Zuidelijke dorpen van de gemeente Delfzijl 

bezocht. 

Lokaal Belang Eemsdelta trapte zaterdagochtend af in Meedhui-

zen. In Dorpsherberg Lanting werd de partij hartelijk ontvangen 

door Dorpsbelangen en onder genot van koffie en gebak volgde 

een goed gesprek. De vertegenwoordigers van Dorpsbelangen 

lieten weten tevreden te zijn over de samenwerking met de ge-

meente, maar spraken tegelijktijdig ook wat wensen uit zoals de 

mogelijkheid tot kleinschalige woningbouw. 

De ochtend werd vervolgd in Wagenborgen waar de grootste 

lokale partij werd bijgepraat door vereniging  Vrijwilligers Net-

werk Wagenborgen (VNW) en de rol van de dorpsondersteuner 

Janneke Schilthuis. Janneke vertelde met aanstekelijke enthou-

siasme over haar werk, waarbij zij zorgvragen koppelt aan vrij-

willigers. Daarnaast zorgt de dorpsondersteuner voor een goede 

verbinding met zorgprofessionals zoals de huisarts, welzijnswer-

kers, het WMO-loket en bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd 

en Gezin. Er was aansluitend nog tijd voor een wandeling over 

het voormalig Groot-Bronswijk terrein, waar onder andere het 

nieuwe kindcentrum en de Tiny Houses veel aandacht kregen. 

 

In de vroege middag reisde Lokaal Belang Eemsdelta af naar 

Woldendorp waar Pauline Bouma sprak over de laatste ontwik-

kelingen met betrekking tot de plaatselijke dorpswinkel de 

Troefmarkt. Met hulp van een financiële ondersteuning van de 

gemeente en met hulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers, 

lijkt de toekomst van deze winkel voorlopig gewaarborgd en 

worden zelfs de openingstijden verruimd. Verder vertelde Al-

bertina Jager met trots over de totstandkoming van het nieuwe 

dorpsplein. Het dorpsplein wordt gebouwd op de plek van het 

gesloopte kerkgebouw en zal in september officieel worden ge-

opend. Het plein is een ontwerp van het dorp zelf en zal ook 

voor een deel door de dorpsbewoners worden onderhouden. 

Albertina vertelde dat het plein er nu al voor zorgt voor meer 

noaberschap en benadrukte het belang van de gebiedsregisseur 

als schakel tussen de bewoners en het ambtelijk apparaat.  

De dag werd afgesloten in Termunten en Termunterzijl. Daar 

werd Lokaal Belang Eemsdelta door stichting ‘Samen onder één 

Dak in Termunten en Termunterzijl’ bijgepraat over de plannen 

voor het nieuwe dorpshuis voor beide dorpen. Dit dorpshuis 

met aangebouwde sporthal moet het gezamenlijke onderkomen 

worden voor de vele actieve verenigingen binnen deze gemeen-

schap. 

Lokaal Belang Eemsdelta On Tour: 

5 september – Delfzijl 

12 september – Gemeente Delfzijl Noord (Spijk, Bierum, Los-

dorp, Godlinze, Krewerd, Holwierde, Nansum) 

19 september – Appingedam 

2 oktober – Gemeente Loppersum  (Toornwerd, Middelstum, 

Westerwijtwerd, Huizinge, Westeremden, Stedum, Starten-

huizen, Garsthuizen) 

9 oktober – Gemeente Loppersum (Zijldijk, ’t Zandt, Zeerijp, 

Leermens, Oosterwijtwerd, Eenum, Wirdum, Garrelsweer,  

Loppersum) 

LID WORDEN VAN  LOKAAL BELANG EEMSDELTA? 

GA NAAR  WWW.LB-EEMSDELTA.NL  

EN MELDT U AAN! 

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

