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Fractievoorzitter Nick Boersma over
de jaarrekening en de kadernota

Onze nieuwsbrief
Dit is onze 10e nieuwsbrief, speciaal voor u. Wij zullen
periodiek met een nieuwsbrief komen om u zo goed mogelijk op
de hoogte te houden.

Lokaal Belang is verheugd dat de financiële positie van
Gemeente Eemsdelta momenteel beter dan is vorig jaar werd
verwacht. Mede gezien het feit dat alles momenteel duurder
wordt, zijn wij dan ook enthousiast over het voorstel om de
geplande OZB-verhoging van 2,5% niet door te voeren. De
huidige financiële positie biedt bovendien ruimte voor nieuw
beleid.

Wat is de kadernota?

Lokaal Belang Eemsdelta maakt graag samen met onze
inwoners plannen om de leefbaarheid van hun eigen omgeving
te bevorderen. Wij willen graag initiatieven vanuit de
samenleving stimuleren en ondersteunen. In dat licht steunen
wij volmondig het collegevoorstel om de eerder vastgestelde
bezuiniging om dorps- en wijkbudgetten terug te draaien.
Aanvullend wensen wij goede ambtelijke ondersteuning voor
onze vrijwilligersnetwerken en dorpscoöperaties, daar waar
steun gewenst is.

Binnen elke gemeente heb je te maken met een planning-encontrolcyclus (P&C-cyclus). Met deze cyclus wordt inzichtelijk
gemaakt in hoeverre de doelstellingen van de gemeente bereikt
worden en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Het
is wettelijk verplicht voor de gemeente om in het kader van de
P&C-cyclus elk jaar in ieder geval een begroting en jaarrekening
te maken. Ter voorbereiding van de begroting wordt er een
kadernota opgesteld, door veel gemeenten ook wel de
voorjaarsnota genoemd.

De afgelopen jaren heeft Lokaal
Belang Eemsdelta ingezet op
een gepaste uitbreiding van
woningen voor jong en oud, ook
in onze de dorpen. Dat heeft
geresulteerd in een woonvisie
waarbij de ambitie is
uitgesproken om de krimp om te
buigen naar voorzichtige groei.
Wij zien graag dat er nu samen met onze inwoners concrete
plannen gemaakt gaan worden om onze woningvoorraad te
verbeteren. Het voorstel om een krediet te verstrekken om dit
te concretiseren kan op ons applaus rekenen. Dat geldt ook
voor de plannen die er zijn om de huizen in de gemeente
energiezuiniger te maken.

Wat gaan we het komende jaar doen met het gemeentegeld?
Daar geeft de kadernota een antwoord op. Met behulp van de
laatste jaarrekening wordt eerst de huidige financiële situatie
van de gemeente onder de loep genomen. Daarna worden de
nieuwe prioriteiten bepaald. Het college van burgemeesters en
wethouders stelt op basis van deze prioriteiten een eerste
versie van de nota op. Vervolgens is de gemeenteraad aan de
beurt. De raad mag wijzigingen voorstellen en nieuwe
voorstellen doen. Het college werkt al deze zaken uit tot een
begroting. Die begroting wordt in het najaar behandeld.

Verder hebben wij bijzondere aandacht gevraagd voor
achterstallig onderhoud met betrekking tot onze leefomgeving.
Denk hier bijvoorbeeld het verbeteren van onze klinkerbestrating en trottoirs, groenonderhoud en het onderhoud van
onze begraafplaatsen.
In deze nieuwsbrief komen we nog uitgebreid terug op de
onderwerpen die tijdens de kadernota-vergadering zijn
behandeld. Ik wens jullie daarbij veel leesplezier.
Zie hier mijn bijdrage tijdens de algemene beschouwing.

IN CONTACT KOMEN MET DE FRACTIE?
OF WILT U LID WORDEN VAN
LOKAAL BELANG EEMSDELTA?
GA NAAR WWW.LB-EEMSDELTA.NL
VOOR ALLE CONTACTGEGEVENS

In de nieuwbrief leest u het laatste nieuws van onze
raadsfractie. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen?
Klik dan hier.

Bron: www.bestuursacademie.nl

Wat zijn moties en amendementen?
De gemeenteraad diende tijdens de kadernota-vergadering een
aantal moties en amendementen in.
Amendement
Als een raadslid/fractie een amendement indient, dan willen ze
een tekstwijziging aanbrengen in het raadsvoorstel waarover op
dat moment gesproken wordt. Aan het eind van de bespreking
van een agendapunt wordt altijd gestemd over het
raadsvoorstel. Als er meer stemmen voor dan tegen zijn, dan is
het amendement aangenomen.
Motie
Een motie heeft als doel om het college van burgemeester en
wethouders een opdracht te geven. De gemeenteraad moet wel
een uitspraak doen over een ingediende motie, dus ook over
een motie wordt gestemd. Een motie is overigens niet bindend,
dus een wethouder/het college kan de motie naast zich
neerleggen. Echter moet de bestuurder zich hier dan wel voor
verantwoorden. Het is daarbij mogelijk dat de gemeenteraad dit
niet accepteert.
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De Sociale winst van de
dorpsondersteuner
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 13 juli jongstleden,
heeft de fractie van Lokaal Belang Eemsdelta schriftelijke vragen
gesteld over de toekomst van de dorpsondersteuner die nu
werkzaam is voor de dorpen Wagenborgen en Woldendorp. Uit
de beantwoording bleek dat er voor de gemeente Eemsdelta
nog geen nieuw beleid is ontwikkeld op dit onderwerp. De
gemeente gaf daarbij aan dat er ook geen financiële middelen
meer beschikbaar zijn voor deze functie.
Lokaal Belang Eemsdelta kwam naar aanleiding van deze
beantwoording met een amendement (mede ingediend door de
VVD en de ChristenUnie) waarbij wordt vastgelegd dat de
subsidie voor de dorpsondersteuner gecontinueerd blijft tot en
met het jaar 2023. Daarbij krijgt het college ook de opdracht om
uiterlijk eind 2023 met een beleidsplan dorpsondersteuners en
vrijwilligersnetwerken te komen voor 2024 en verder.
Het amendement is aanvaard met 21 stemmen voor van de
partijen Lokaal Belang Eemsdelta, PVDA, CU, VVD,
Gemeentebelangen Eemsdelta en 5 stemmen tegen van de CDA
en Groen Links.

Wat is een dorpsondersteuner?

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Learning
Community van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de
Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoeksresultaten van de
studenten werden onlangs gepresenteerd in Wedde.
Uit het onderzoek bleek dat de door hen onderzochte
dorpsondersteuners honderden hulpvragen per jaar oplossen.
Denk hierbij aan hulp in huis of bij de administratie, het maken
van een wandeling, samen koffie drinken, of het vervoer naar
een dokter of ziekenhuis.
Door de aanwezigheid van een dorpsondersteuner kunnen
dorpsbewoners langer thuis blijven wonen en zijn ze minder
eenzaam. Tevens profiteren dorpsbewoners van een verbeterde
en soepelere informatievoorziening (in relatie tot het sociaal en
medisch domein) door tussenkomst van de dorpsondersteuner.
Vrijwilligers halen ook voldoening uit hun werk en vinden hun
inzet zinvol. Zo zijn ze meer betrokken bij het dorpsleven, leren
over hun dorp en maken kennis met nieuwe mensen.
Doordat de dorpsondersteuner de dorpsbewoners kent, kan hij
of zij problemen vaak vroegtijdig signaleren en de juiste
vrijwilliger of instantie inschakelen.
De formele zorg profiteert ook, omdat hogere kosten kunnen
worden vermeden. Voor familieleden en buren zijn er positieve
uitkomsten. Zij worden ontlast, doordat de vrijwilliger helpt.

Sinds 2017 is er in Wagenborgen een dorpsondersteuner. Later
werd ook Woldendorp bij deze pilot betrokken. De dorpsondersteuner is in dienst van de Stichting Dorpsondersteuning
Zuidelijke Dorpen Delfzijl en wordt tot dusver gefinancierd door
de gemeente.
De dorpsondersteuner is een verbindende schakel van de
gemeenschap. Dat dorpsondersteuners in een behoefte
voorzien, blijkt uit het feit dat er landelijk steeds meer
dorpsondersteuners werkzaam zijn in dorpen en wijken.
Dorpsondersteuners zijn de oren en ogen van de gemeenschap.
Ze zijn het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor inwoners
met hulpvragen op allerlei terreinen. Ze zijn de spin in het web,
coördinerend, signalerend, adviserend en ondersteunend.
De dorpsondersteuner organiseert informele zorg in het dorp
met als doel het verbeteren van leefbaarheid en welzijn.
Hulpbehoevende dorpsbewoners worden doorverwezen naar
vrijwilligers die informele zorg aanbieden, of naar formele
zorginstanties. Het dienstverband van een dorpsondersteuner is
vaak ondergebracht in een stichting of vereniging, waar
verantwoording aan wordt afgelegd.

Onderzoek naar de sociale winst
In de periode maart tot en met mei 2022 is er onderzoek
gedaan naar vier initiatieven in de provincie Groningen. Het
Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen en Woldendorp nam deel
aan het onderzoek “Wat is de sociale winst van de
dorpsondersteuner? “. Ook Dorpscoöperatie MiddelSoam
(Middelstum) was bij het onderzoek betrokken.

Foto uit 2020: Lokaal Belang Eemsdelta op bezoek bij
dorpsondersteuner Janneke Schildhuis (staand)

Onderzoekster Jong-A- Pin over het onderzoek
“In Wedde en omgeving, waar het zorgproject Wedde Dat ’t
Lukt heet, onderzocht ik enkele jaren geleden al de gevolgen van
deze aanpak voor de zorgkosten. Het bleek dat
hulpbehoevende inwoners door die hulp minder vaak naar de
huisarts gaan, dat zo zeker 80.000 euro per jaar op zorgkosten
werd bespaard.
Maar ik wilde ook graag weten wat de ‘sociale winst’ van de
inzet van een dorpsondersteuner is, wat het doet met de
leefbaarheid in een dorp. Ze kregen heel veel vragen voorgelegd
en de conclusie is dus dat de inzet van een dorpsondersteuner de
saamhorigheid in een dorp en het welzijn bevordert, dat meer
mensen het gevoel hebben: ‘we horen erbij’.’’
Bron: www.dvhn.nl
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Wat verder ter tafel kwam tijdens de
Kadernota-vergadering
Fractievoorzitter Nick Boersma vertelde op de voorpagina al
kort over de behandelde jaarrekening en de kadernota. We
hebben ook al uitgebreid geschreven over het ingediende
amendement met betrekking tot de dorpsondersteuner. Maar
wat werd er verder nog besproken tijdens de Kadernotavergadering?

Motie energiearmoede
In de vergadering voorafgaand van de Kadernota-vergadering
(woensdag 29 juni) kwam de PvdA met een motie om de
energietoeslag van € 800 te verstrekken aan inwoners met een
wettelijk sociaalminimum van 120%, in plaats van 110% zoals nu
gebeurt. Uit beantwoording van het college bleek echter dat de
middelen verkregen van het Rijk niet toereikend zijn om de
kosten hiervoor te dekken, zoals wel wordt gesuggereerd door
de Minister. Onze fractie heeft daarop de PvdA verzocht om dit
onderwerp opnieuw aan de orde te stellen tijdens de
Kadernota-vergadering. In de tussenliggende periode is er
overleg geweest tussen de fracties over de uitwerking van een
nieuwe motie.
Dat resulteerde in een nieuwe motie, ingediend door de
PvdA-fractie en medeondertekend door de fracties van Lokaal
Belang Eemsdelta, ChristenUnie, CDA en VVD. Daarin werd het
college verzocht om een maatwerkregeling vast te stellen voor
een ieder die in grote financiële problemen komt hoge
energielasten. Daarbij wordt de 120% grens losgelaten, maar
blijft de generieke uitkering van € 800,- uitsluitend voor mensen
met een wettelijk sociaalminimum van 110%. Op deze manier
proberen we meer te doen voor onze inwoners in nood, gericht
op de mensen die het het hardst nodig hebben. De motie is met
een ruime meerderheid aangenomen.

Motie ‘Meld misdaad anoniem’
De ChristenUnie kreeg unanieme steun voor een motie (mede
ingediend door Lokaal Belang Eemsdelta en de VVD) met het
verzoek om als gemeente aansluiting te zoeken bij het meldpunt
‘Meld Misdaad Anoniem’. Door ons als gemeente aan te sluiten,
wordt de gemeente voortaan op de hoogte gesteld van de
ontvangen anonieme informatie. Dit kan zeer waardevolle
informatie bevatten voor lopende onderzoeken en voor de
betrokken omgeving.

Amendement beleidsplannen groen en
begraafplaatsen
Lokaal Belang Eemsdelta diende twee amendementen met de
opdracht om de nog te maken beleidsplannen voor het
onderhoud van groen en het onderhoud van gemeentelijke
begraafplaatsen meer prioriteit te geven. Beide amendementen
werden unaniem aangenomen.

Motie stranddoeken
Lokaal Belang Eemsdelta constateert dat de stranddoeken, die
nu het zand moeten tegenhouden bij het nieuw aangelegde
zeestrand in Delfzijl, niet heel effectief zijn en bovendien kapot
waaien. Dit laatste draagt niet bij aan de gewenste uitstraling
van het strand. Na informatie gewonnen te hebben bij
deskundigen, kwamen wij tot de conclusie dat wilgentenen of
een ander natuurlijk materiaal beter bestand is tegen wind en
bovendien bijdraagt aan een mooie uitstraling van ons strand.
Daarom dienden wij een motie in om geld beschikbaar te stellen
om de huidige doeken te vervangen voor een beschutting van
natuurlijk materiaal. Deze motie werd mede-ingediend door de
fracties van de PvdA en de ChristenUnie. Alleen het CDA
stemde uiteindelijk tegen de motie.

Wiemersheerd
In Zonnehuis Wiemersheerd (Loppersum) wonen ouderen die
meer zorg nodig hebben dan ze thuis kunnen krijgen. Vanwege
de versterkingsoperatie werken de gemeente Eemsdelta,
Woonzorg Nederland en Zonnehuisgroep Noord samen aan de
nieuwbouwplannen voor Zonnehuis Wiemersheerd en de
huurwoningen in het Wiemersheerdgebied in Loppersum.
Omdat de inwoners niet vooraf bij de plannen zijn betrokken, is
er wrevel en zijn er frustraties ontstaan.
Lokaal Belang Eemsdelta is blij dat plannen zijn voor een nieuw
Wiemersheerd in Loppersum, maar had graag gezien dat directe
omwonenden beter bij de plannen betrokken zouden zijn.
In de nieuwe plannen komt het gebouw dicht op de weg te
staan aan de Molenweg en Schepperij. Het gebouw staat
momenteel 30 meter van de weg maar komt in de nieuwe
plannen 10 meter van de weg te staan, waardoor het zicht op
de Lopster Toren verdwijnt en er weinig zonlicht komt.
De omwonenden hebben eerder al ingesproken tijdens de een
raadsvergadering en een alternatief plan aangedragen. Bij
monde van fractievoorzitter Nick Boersma hebben wij het
college tijdens de Kadernota-vergadering gevraagd serieus naar
het nieuwe plan te
kijken. Wat ons betreft
gaan de plannen terug
naar de tekentafel en
wordt er samen met
de inwoners gewerkt
aan de plan die tot
ieders tevredenheid
leidt. Het dorp en
Wiemersheerd zijn zoals de inwoners het zien - met elkaar verbonden en de
inwoners willen dit graag terug zien met de nieuwe plannen.
Namens het collega antwoorde wethouders Joostens dat er
momenteel zorgvuldig gekeken wordt naar het alternatief plan
en dat de betrokken partijen zo spoedig mogelijk na de vakantie
om te tafel gaan met de inwoners.
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Wat verder ter tafel kwam tijdens de
Kadernota-vergadering (vervolg)
Jeugdsoos Flits
Op verzoek van de fractie van Lokaal Belang Eemsdelta, heeft
het college een toezegging gedaan dat vanaf nu Jeugdsoos Flits
(Loppersum) van dezelfde regelingen gebruik kan maken, waar
ook dorpshuizen gebruik van kunnen maken.

Armoedebeleid
Tot slot heeft de fractie van Lokaal Belang Eemsdelta het college
verzocht om het armoedebeleid goed onder de loep te nemen,
waarbij ingezet wordt op het voorkomen van ernstige
geldproblemen, stress en eenzaamheid. Het herziene
beleidsplan armoedebeleid wordt in september behandeld.

Gemeente Eemsdelta kiest
voor Diftar
Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd
niet alleen de kadernota vastgesteld. Gedurende dezelfde
vergadering stond eveneens de harmonisatie van het
grondstoffenbeleid op de agenda. Het was gek genoeg niet de
kadernota, maar deze harmonisatie die achteraf het meeste stof
deed opwaaien.
Vanwege de vele vragen die onze raadsleden krijgen over de
naderende veranderingen met betrekking tot afvalinzameling,
willen wij graag een lichtje laten schijnen over de gemaakte
keuzes met betrekking tot dit onderwerp.

Waarom wordt het beleid geharmoniseerd?
Ondanks de herindeling van 1 januari 2021 - waarbij voormalig
gemeente Appingedam, Delfzijl en Loppersum opgingen in
Gemeente Eemsdelta – heeft iedere voormalig gemeente nog
steeds zijn eigen afvalbeleid en daarbij horende
afvalstoffenheffing. De wet schrijft voor dat dit beleid eind 2022
geharmoniseerd moet zijn. Dat wil zeggen: aan het eind van dit
jaar dient het grondstoffenbeleid voor elke inwoners van de
gemeente Eemdelta gelijk te zijn.
De afvalstoffenheffing is de belasting die inwoners betalen voor
het voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afval.
Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat de gemeente niet
meer mag heffen dan de begrote kosten.
In 2018 heeft de toenmalig gemeente Loppersum diftar
ingesteld. Bij diftar (gedifferentieerde tarieven) betalen de
inwoners een lager tarief voor vast recht, maar betaal je
bovenop dat vast recht een variabel deel. Dit deel hangt af van
het aantal keren dat de grijze container aan de weg wordt gezet
en het aantal kilo’s dat er in zit. In voormalig gemeenten
Appingedam en Loppersum betaal je momenteel alleen een vast
recht.

De gemeente kiest voor diftar. Waarom?
De gemeente heeft vorig jaar 3000 enquêtes verstuurd om de
mening van onze inwoners op te halen over dit onderwerp.
Daarvan zijn bijna 1200 ingevulde enquêtes retour gekomen. Uit
de resultaten blijkt dat een meerderheid een voorkeur heeft
voor een systeem, waarbij de vervuiler betaalt. Daarnaast wil de
gemeente graag voldoen aan de landelijke ‘Van Afval Naar
Grondstof-doelstelling’, waarbij gestreefd wordt naar minder
restafval. De ervaringen in Loppersum leren dat diftar bijdraagt
aan betere afvalscheiding en dus minder afval in de grijze
container.

Zorgt diftar voor meer kosten?
Zoals gezegd betalen inwoners volgend jaar een lager vast deel,
maar komen daar variabele kosten bovenop. De definitieve
tarieven zijn nog niet vastgesteld. Maar voor de inwoners van
voormalig gemeente Delfzijl en Appingedam geldt: bij het
gemiddelde aantal van 350 kilo restafval per jaar zullen de
jaarlijkse kosten ongeveer gelijk zijn. Bij mensen met meer
vuilnis zullen de kosten licht stijgen. Weet je echter het aantal
kilo’s restafval laag te houden, dan zal de afvalstoffenheffing
juist dalen.
Voor de inwoners van Loppersum gaat het vast recht iets
omhoog. Voorheen werd in gemeente Loppersum 95% van de
kosten gedekt uit de afvalstoffenheffing. Voor de nieuwe
gemeente zullen alle kosten betaalt worden uit de afvalstoffenheffing.
Tijdens de vergadering is er speciaal aandacht gevraagd voor
het kosteloos inzamelen van luiers. Bovendien komt er een
regeling voor mensen met medisch afval.

Waarom is er niet gekozen voor het scheiden
van plastic en drinkpakken, zoals wel in
buurgemeenten gebeurt?
Gebruikt plastic inzamelen kan op twee manieren. Door
voorscheiding, waarbij de burger zelf thuis het plastic scheidt.
Of door het gewoon in de grijze container samen met het
andere restafval af te voeren en dan achteraf na te scheiden.
Het eerste lijkt logischer. Toch kiest de gemeente Eemsdelta
ervoor om het plastic niet vooraf te scheiden.
Het ophalen en verwerken van afval binnen de gemeente
Eemsdelta gebeurt door Omrin. Omrin gebruikt een moderne
sorteermachine. De scheidingsmethode (nascheiding) van
Omrin levert betere resultaten op dan wanneer plastic vooraf
door de burger wordt gescheiden.
Dit heeft wel tot gevolg dat er voor de inwoners meer afval in
de grijze bak blijft, wat weer een nadelig invloed heeft op
variabele kosten van deze inwoners. Maar bedenk dan wel dat
het gescheiden ophalen van plastic en drankenkartons ook
kosten met zich meebrengen. Uiteindelijk wordt de prijs van de
afvalstoffenheffing bepaald door het totale afvalaanbod.
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De column van Henk
Per fiets door de gemeente
Eemsdelta
Ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een fiets met
trapondersteuning, of zoals we in goed Gronings zeggen:
een E-bike! Veel van mijn leeftijdgenoten beschikken al geruime
tijd over een dergelijk modern vervoermiddel en besteden een
groot deel van hun tijd met het, al fietsend, verkennen van al
het moois wat onze omgeving te bieden heeft. Sinds de intrede
van corona wordt ons land door jong en oud herontdekt en
komen we opeens tot de ontdekking dat het toch wel érg veel
prachtigs te bieden heeft. Iets wat we jarenlang, op weg naar
het zonnige zuiden of exotische oorden elders, een beetje zijn
vergeten.
We hebben de afgelopen jaren van de nood een deugd gemaakt
en dat geldt ook voor ondergetekende! Het was een goede
gelegenheid om te wennen aan de mogelijkheden van die fiets
met accu en het leek me een goede gedachte om onze nieuwe
gemeente eens per fiets te gaan verkennen, in plaats van er met
de auto door te karren! Ik besloot te beginnen met het meest
noordelijke deel, d.w.z. een tocht via Holwierde, Bierum en
vervolgens over de dijk in de richting van Delfzijl. Nadat ik
Appingedam had verlaten, zette ik koers naar Marsum en
natuurlijk gelijk een bezoekje gebracht aan het prachtige
romaanse kerkje daar hoog op de wierde. Kerkjes waarvan er
gelukkig nog heel veel zijn te vinden in ons gewest. Allemaal
pareltjes en bakens in het verder vlakke Groninger landschap.
Vervolgens langs de bekende bunkers tussen Marsum en
Holwierde. Getuigenissen van de tijd rond de koude oorlog en
toen Appingedam nog garnizoensstad was. Van Holwierde over
het fietspad naar Bierum, waar ik onderweg ongestoord de
verschillende snelheden van mijn nieuwe aanwinst eens uit kon
proberen, zonder het gevaar te lopen om te worden geschept
door een medeweggebruiker. Dit onderzoek kwam goed van
pas, want naarmate ik dichter bij de dijk kwam ging de zeewind
me steeds meer parten spelen. Als een volleerd E-biker zette ik
een tandje bij om vervolgens de kop van de dijk te bereiken.
Intussen had ik op verschillende plekken al wat
mede-Eemsdeltenaren gesproken. Aardige gesprekken over het
hoe en waarom van die gemeentelijke herindeling. In veel van
die gesprekken kreeg ik een
nadrukkelijk boodschap mee:
vergeet de dorpen niet!
Gelukkig kon ik de zegslieden
vertellen dat veel van mijn
fractiegenoten uit de dorpen
afkomstig zijn en zij - als de bok
op de bekende haverkist - de
belangen van de dorpen te
zullen behartigen!

Nu pal wind tegen over de dijk richting Delfzijl. Onderweg ben ik
verschillende keren even afgestapt om de genieten van het
uitzicht over de Eems. In de verte de vage contouren van Knock
en nog iets verder weg Emden. Langs Nansum met de restanten
van de Tweede Wereldoorlog, het gebied van de
"Delfzijl Pocket’, waar tijdens de Bevrijdingsdagen nog zo
bloedig is gevochten. Eindelijk arriveerde ik bij mijn tussenstop:
het prachtige terras van het Eemshotel! Met een versnapering
zat ik op m'n gemak uit te kijken over de bekende contouren
van Delfzijl en natuurlijk de zichtbare bewijzen van het
zogenaamde project ‘Marconi’: het strand, de nieuwe
verbinding met het centrum en het inmiddels ontstane
natuurgebied even voorbij de oude havenmond. Vervolgens
mijn route voortgezet over een deel van het haventerrein en
daarna door naar het centrum van de havenstad. Het was
marktdag en ook hier weer allerlei gesprekken gevoerd met
bekenden en onbekenden. Al snel kwam ik tot de ontdekking
dat de tijd voorbij gevlogen was en stapte weer op mijn stalen
ros om vervolgens met een grote boog langs het Chemiepark en
Amsweer terug naar Appingedam te fietsen. En op die relatief
rustige route werd ik achterop gereden door een, eveneens
geëlektrificeerde, plaatsgenoot die me uitvoerig verhaalde over
de ontelbare prachtige weggetjes en
fietspaden die ons gebied
doorkruisen. Het werd me al snel
duidelijk dat ik voorlopig nog wel
even vooruit kon met mijn gedachte
expedities door de Eemsdelta. Terug
in de oude Fivelstad, kon ik tevreden
vaststellen dat de start van mijn
fietsende kennismaking met de
gemeente Eemsdelta een schot in de
roos was geweest!

Lokaal Belang Eemsdelta On Tour
Lokaal Belang Eemsdelta is in aanloop van de verkiezingen van
2020 uitgebreid ‘On Tour’ geweest. Daarbij werden vrijwel alle
dorpen en kernen aangedaan. In die periode hebben wij onze
nieuw gemeente leren kennen. Door in gesprek te gaan met de
inwoners hebben wij een goed beeld gekregen van wat er leeft
in onze dorpen en wijken.
De afgelopen periode hebben wij dit helaas te weinig kunnen
doen. Door de corona-problematiek was het lastig om op grote
schaal elkaar te ontmoeten en te spreken.
Gelukkig zijn die maatregelen inmiddels verledentijd en is er
weer voldoende ruimte om de dorpen en wijken in te gaan.
Omdat wij er veel waarde aan hechten om met u in contact te
blijven, zullen wij dit de komende maanden ook weer veelvuldig
gaan doen.
Wilt u met graag eens met ons in gesprek gaan over problemen
of kansen in uw dorp of wijk? Heeft u ideeën die waardevol zijn
voor de gemeente en die u graag met ons wil delen? Stuur dan
even een e-mail naar: martijn.meijer@raadeemsdelta.nl.
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Ledenvergadering met als thema
‘duurzaamheid’
7 mei jongsleden heeft onze eerste echte ledenvergadering
sinds september vorig jaar weer plaatsgevonden. Deze editie
vond plaats in het Dorpshuis t' Zandt. Tijdens deze bijeenkomst
hebben we - naast de formele zaken (update bestuur &
financiën) - ook teruggeblikt op de lopende raadsperiode
waarbij ieder raadslid in een korte pitch zijn hoogtepunten en
inbreng van de afgelopen periode heeft toegelicht.

Versterking voor het bestuur
Voorafgaand aan de vergadering hadden drie leden zich
verkiesbaar gesteld om het bestuur te komen versterken. Zowel
Menno Bos, Jaap Kiewiet als Erwin Swaagman kregen het
vertrouwen van de leden en maken vanaf heden deel uit van
een zevenkoppig bestuur, dat verder bestaat uit Eltje Bos, Tiny
Tuil, Saman Koudijs en Jeroen Loznik.

Energiehuis Middelstum
Na de ledenvergadering zijn wij met de zogenoemde 'LBE ON
TOUR' langs geweest bij het Energiehuis in Middelstum. Ter
plaatse zijn wij bijgepraat over het Energiehuis (een plek waar
duurzame oplossingen voor woningen laagdrempelig worden
getoond) en hebben wij een presentatie gehad van LOPEC
(Lopster Energie Coöperatie) en de DeelSlee (elektrisch
deelvervoer in de voormalig gemeente Loppersum).
De raadsleden en leden zijn weer op de hoogte gebracht van
een aantal mooie duurzame projecten/initiatieven.
Wil jij ook graag dat LBE ON TOUR bij jou langskomt? Of wil je
zelf graag een keer aanhaken bij een ledenvergadering of een
LBE ON TOUR? Neem dan vooral even contact op!

