
Aan alle inwoners van Oudeschip, Nieuwstad, Polen, Nooitgedacht,          
Koningsoord, Heuvelderij en Valom.

Beste inwoner,

Middels deze brief willen wij u als Dorpsbelangen Oudeschip over een aantal zaken 
informeren. 

Proces Oostpolder

In de nieuwsbrief Oostpolder van gemeente Hogeland en de provincie Groningen 
bent u geïnformeerd over de voorbereidingen ten aanzien van de 
gebiedsontwikkeling van de Oostpolder. Hierin heeft u ook kunnen lezen dat de 
provincie en de gemeente met ons als inwoners in gesprek wil middels een drietal 
gesprekstafels. Dit proces wordt gedaan in een aantal rondes en uiteindelijk moet dit 
resulteren in een Programma van Eisen en uiteindelijk in een Masterplan ergens 
medio 2022. We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar de rol van ons als
Dorpsbelangen Oudeschip in dit proces. 

Als Dorpsbelangen Oudeschip vinden wij het erg belangrijk dat wij namens de 
bewoners van onze streek op kunnen komen voor ons gezamenlijk dorps- en 
streekbelang ten aanzien van de ontwikkeling van de Oostpolder. Daarnaast is het 
belangrijk dat u zelf als inwoners kunt meepraten over uw persoonlijk belang. Wij 
zien deze inspraak opgesplitst in 2 onderdelen: Achter de dijk en Voor de dijk. 

Achter de dijk
Het onderdeel Achter de dijk gaat over alles wat achter de dijk gebeurd. Zoals de 
inrichting van het bedrijventerrein, de infrastructuur en de groenblauwe zone. Dus 
over het ruimtelijke en fysieke. De regie over dit onderdeel van het proces ligt in 
handen van de provincie en de gemeente. Dit proces starten ze d.m.v. 2 
gesprekstafels op 31 augustus en 1 september in het dorpshuis. U bent hiervoor van 
harte uitgenodigd. (aanmelding kan via Petra Wetterauw, 
p.wetterauw@provinciegroningen.nl of 06-52761695).
Ook wij als Dorpsbelangen Oudeschip zorgen er voor dat we hierbij aanwezig zijn 
om mee te praten en te denken namens ons dorp en omstreken. We zullen onze 
gezamenlijke wens voor een leefbare streek als uitgangspunt nemen. 
Vanzelfsprekend zullen we alle beloftes die in het verleden zijn gedaan wederom 
meenemen in deze gesprekken. 

Voor de dijk
Het onderdeel 'Voor de dijk' gaat over alles wat er voor de dijk gebeurd. Zoals 
verkeersveiligheid, prettig wonen en leven. En hier hoort natuurlijk ook de 
groenblauwe zone bij. Deze zone is essentieel voor onze leefbaarheid. Dit onderdeel
gaat dus over het sociale en economische, oftewel de leefbaarheid van Oudeschip 
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en omstreken (tot nu toe gesprekstafel 3 genoemd). Dorpsbelangen Oudeschip 
neemt het initiatief over dit onderdeel van het proces. We doen dit met ondersteuning
van Vereniging Groninger Dorpen en vanzelfsprekend in samenwerking met 
provincie en gemeente.
Een uitnodiging voor dit proces kunt u binnenkort van ons verwachten. We zullen 
uitgebreid met u in gesprek gaan over uw wensen en ideeën rondom leefbaarheid. 
Uiteindelijk zal dit leiden tot een hoofdstuk in het genoemde Masterplan maar ook in 
het daarvoor opgestelde Programma van Eisen. En we verwerken dit direct tot een 
nieuwe versie van onze dorpsvisie. 

Dorpskrant Oudeschipster

Inmiddels zijn er de afgelopen tijd een aantal edities van de Oudeschipster op uw 
deurmat gevallen. Erik Dijkshoorn heeft zich hiervoor enorm ingezet. Op de 
dorpskrant wordt zeer positief gereageerd en we krijgen veel reacties wanneer de 
volgende editie verschijnt. Dit zijn we zo spoedig mogelijk van plan. We vinden het 
erg belangrijk dat we u als inwoners regelmatig informeren over wat er speelt en we 
hopen dat u als inwoner ook zelf kopij gaat aanleveren. We merken nu dat het te veel
werk is voor een persoon en dus willen we op korte termijn een redactie van 
meerdere personen op poten zetten. Vind u het leuk om toe te treden tot deze 
redactie? Laat het ons weten via info@oudeschip.nl of schiet een van de 
bestuursleden aan. 

In de tussentijds blijven we u informeren zoals we nu ook doen middels deze brief of 
via onze website www.oudeschip.nl

We hopen op deze wijze juist te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, 
schroom dan niet om ons te benaderen. 

Met vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsbelangen Oudeschip

Jaap Kap
Etty Meijer
Renger Coolman
Ronald Bultema

info@oudeschip.nl
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