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Nieuws over proces
ontwikkeling
Oostpolder
Beste inwoner, 

Middels dit bericht willen wij als Dorpsbelangen

Oudeschip u over een aantal zaken informeren inzake

het proces van de ontwikkeling van de Oostpolder.

Stand van zaken 

Eind augustus hebben we u per brief geïnformeerd over

de eerste stappen van het proces van inspraak voor u als

inwoner. Inmiddels zijn er 4 avonden geweest waar is

gesproken over het proces ‘Achter de dijk’. Dit betreft

enerzijds de inrichting van het bedrijventerrein &

infrastructuur en anderzijds de 

groenblauwe zone. 
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Sinterklaas komt naar
Oudeschip

Op 20 november komt Sinterklaas aan in

Oudeschip. Er zal een traditionele intocht zijn

met aan het eind cadeautjes voor de kinderen.

Als het goed is, heeft u hiervan een formulier

gekregen dat u kunt invullen voor uw kind. U

kunt dit voor 5 november a.s inleveren bij de

hulp-piet op Molenweg 8.

Geen formulier ontvangen? Stuur dan snel

een mail naar info@oudeschip.nl!

Nieuwe wipwap in
de speeltuin

Via het omgevingsprogramma van Google is er een

nieuwe wipwap besteld voor in de speeltuin.

Dorpencoördinator Olga heeft onlangs de mail met

specificaties van de wipwap doorgestuurd. 

Kinetische wipwap: Op de wipwap gaan zal nooit meer

hetzelfde zijn. De interactieve wipwap genereert zelf

stroom waarmee leuke lichtjes en geluid afgespeeld worden.

Het zware, weerbestendige materiaal maakt dat dit

speeltoestel voor jaren plezier zal zorgen! Onder elk zitje

zit een rubberen stopper, voor de veiligheid en comfortabel

speelplezier. (Vrij vertaald naar de brochure van Google) 
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Voorkeursalternatief Windpark
Eemshaven West bekend
Voor Windpark Eemshaven West is door de provincie Groningen een nieuw

voorkeursalternatief (C16) ontwikkeld waar nu definitief voor gekozen is. De provincie

Groningen heeft gekeken naar de uitkomsten van de enquête onder omwonenden, de effecten

op de omgeving, landschap en natuur, de energieopbrengst en de eerder afgesproken

uitgangspunten voor de ontwikkeling van een windpark in het gebied Eemshaven-West.

Vervolgens hebben ze een keuze gemaakt voor opstelling C16 (zie kaart). Een keuze die volgens

de provincie recht doet aan verschillende belangen die er spelen. Dit betekent onder andere dat

omwonenden minder last zullen ondervinden van de molens en dat er een extra dorpsmolen

beschikbaar zal komen voor Energiecoöperatie Oudeschip & Omstreken.
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Bron kaart: windparkeemshavenwest.nl

Staat de dichtsbijzijnde windmolen verder weg van de

woningen dan bij de eerdere voorstellen.

Is de energieopbrengst met 4 rijen molens groter.

Komt er een extra dorpsmolen voor de omgeving beschikbaar,

ontwikkeld door Energiecoöperatie Oudeschip & Omstreken; 

Zijn er extra financiële vergoedingen en maatregelen. Zoals

maximaal 1 uur slagschaduw per jaar, maximale

geluidsbelasting van 39 dB in de nacht en de mogelijkheid om

de verlichting op de turbines aan- en uit te schakelen. 

Bij de opstelling C16:

Meer informatie vind u op www.windparkeemshavenwest.nl



White Gold Kerstbal
Party in Diggelschip!
Op 11 december wordt er weer een nieuw feest

georganiseerd met een nieuw thema: White Gold

Kerstbal Party! Kom gezellig mee feesten, verkleed in

het thema White Gold en neem gerust vrienden of

familie mee! Hieronder verzoeken wij u om u aan te

melden en aan te geven met hoeveel personen u wilt

komen. Daarnaast wordt er aan de deur

gecontroleerd op geldige QR-code. 

Alvast heel veel plezier!

Locatie: Diggelschip, Oudeschip

Aanvang: 21:00

Entree: Gratis

Aanmelden kan door de QR-code te scannen en het

formulier in te vullen!
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Biodiversiteit &
Ontwikkeling
Oostpolder
Het project in de Oostpolder heeft van het

Stimuleringsfonds een voucher toegewezen

gekregen voor meer onderzoek naar bio-

diversiteit op industrieterreinen. Een van de

dorpsbewoners attendeerde ons hierop. Bureau

Waardenburg gaat dit onderzoek voor ons

uitvoeren. U zal binnenkort een 

uitnodiging ontvangen om deel te 

nemen aan dit extra onderzoek.
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Scan de code 

en kom ook!!



Foto: Wikipedia Commons License: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleine_Tjariet.jpg

Onderstaand de Pitch van Vereniging Dorpsbelangen Oudeschip voor behoud en

doorontwikkeling van de Tjariet. Deze Pitch zal worden aangeboden aan alle partijen die

betrokken zijn bij de ontwikkeling van het gebied.

De van oorsprong buitendijkse voortzetting van de Fivel (welke is verzand) de ‘Groote Tjariet’ is

blijven bestaan vanwege zijn grote betekenis voor de afwatering.

Vereniging Dorpsbelangen Oudeschip wil heel graag haar plan aan u presenteren om de

‘Groote Tjariet’ weer bevaarbaar te maken!

Gemeente Het Hogeland en de provincie Groningen hebben

met het riviertje ‘Tjariet ‘ een verborgen parel in handen!

Laten we er samen voor zorgen dat dit pareltjevreugde en plezier kan gaan brengen en dat men

kan genieten in en van deze mooie omgeving.

Wat zou het mooi zijn als er een aftakking komt naar Oudeschip, zodat de bewoners met een

sloep(je) langs alle mooie plekjes zo naar het haventje van Uithuizen kunnen varen.

Onderweg aanmeren bij de nieuwe aanlegsteiger van Oosteinde en dan heerlijk doorvaren via

Roodeschool naar de nieuwe haven van Uithuizen.

05 OUDESCHIPSTER |  EDITIE  01



Een ‘feest’ om dit prachtig Groninger

landschap op zo’n manier te beleven.

Groningen is zo’n prachtige provincie en wij

willen deze verborgen schat heel graag bij

iedereen onder de aandacht brengen.  We

willen toch aan iedereen uitdragen hoe trots we

zijn op onze mooie provincie!

Toerisme en recreatie zijn ook benoemd als

speerpunten in het beleid van gemeente Het

Hogeland. Nu is er een kans om hierop in te

spelen en aan de buitenwereld te laten zien hoe

mooi dit stukje Groningen is en hoeveel

mooier het nog kan worden.

Er zijn foto’s en prachtige filmbeelden gemaakt

door een drone van Gillissenfotografie.nl en

die beelden spreken voor zich, 

…Groote Tjariet …Verborgen Schat…
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Het dorp Oudeschip heeft de afgelopen jaren veel voor de kiezen gekregen. Oudeschip zou

verdwijnen door de oprukkende industrie in de Eemshaven. Plannen voor grootschalige

glastuinbouw. Windparken in onze polders. Heel veel onrust is hierdoor ontstaan onder de

bewoners. Men ging verhuizen, onderhoud aan huis en tuin bleef achterwege. De motivatie

ontbrak gewoon omdat men niet wist wat er ging gebeuren met hun dorp. Laat de bewoners van

Oudeschip weer trots worden op hun dorp en laat iedereen zien hoe mooi het wonen is in

Oudeschip aan de Cultuurhistorische Middendijk uit 1718. 

Ons plan is besproken met Gewo de Jager van WSV “Op ‘t End” te Uithuizen.

Federatie Watersportvereniging Noord-Groningen is ook zeer enthousiast over dit plan.

Waterschap Noorderzijlvest is ook op de hoogte gesteld en wil ons plan uitbreiden met bv

natuurvriendelijke oevers. Tennet/Provincie Groningen, met name dhr Y.J.J. Stokroos,

projectbegeleider Landschapsprojecten, zijn ook geïnformeerd over ons plan om Groote Tjariet

bevaarbaar te maken. Eventueel met geld uit het fonds: Landschapscompensatie.

We willen heel graag de kans krijgen om ALLE foto-en filmbeelden aan u laten zien! 



Er zijn verslagen gemaakt en rondgestuurd naar de aanwezigen. Als u deze verslagen ook wilt

bekijken dan kunt u deze opvragen bij Dorpsbelangen Oudeschip via info@oudeschip.nl of

via Petra Wetterauw, p.wetterauw@provinciegroningen.nl

De projectgroep van de provincie is nu bezig om met deze inbreng een aantal schetsen en

scenario’s te maken. Deze worden wederom toegelicht op een nader te bepalen moment.

Zodra wij weten wanneer, dan nodigen zowel wij als de provincie u hier voor uit.

Inrichting en proces 'Voor de dijk'

Daarnaast hebben we zoals aangekondigd het proces ‘Voor de dijk’. Het onderdeel 'Voor de

dijk' gaat over alles wat er voor de dijk gebeurt, zoals verkeersveiligheid, prettig wonen en

leven. Dit onderdeel gaat dus over het sociale en economische, oftewel de leefbaarheid van

Oudeschip 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.

We zijn nog in gesprek over hoe we dit proces gaan aanpakken. Het proces moet leiden tot

een concrete Leefbaarheidsagenda met duidelijke afspraken. Boter bij de vis. We willen zo

veel mogelijk betrokkenen de kans geven om mee te praten. We denken niet alleen aan een

bewonersavond maar ook aan bijvoorbeeld gesprekken met mensen alleen of met een

groepje aan de keukentafel. Ook zouden we graag een paar leuke activiteiten willen

organiseren om u te ontmoeten en te praten over de leefbaarheid van Oudeschip en

omstreken. 

Als u ideeën heeft dan horen of lezen we het graag. Schiet iemand aan van het bestuur of

mail ons op info@oudeschip.nl 

In de volgende dorpskrant leest u meer over het vervolg en aanpak van dit proces.

Vervolg voorpagina nieuws over
proces ontwikkeling Oostpolder
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vervolg voorpagina
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De eerste ronde gesprekstafels voor de Oostpolder zijn achter de rug. Zo’n twintig

omwonenden, Anton Bardie van Groninger Dorpen en afgevaardigden van Dorpsbelangen

Oudeschip deelden hun ideeën en schetsen met ruimtelijk bureau BügelHajema. Avonden

waar creativiteit en enthousiasme de boventoon voerden.

Wie meedenkt, heeft invloed. Wat niet wil zeggen dat meedenken gelijk staat aan instemmen

met de plannen. Zoals één van de deelnemers het zei: "We doen mee, maar onder protest".

Zo was er tijdens de gesprekstafels zowel ruimte voor kritische geluiden als constructief

meedenken. De twee avonden gingen over de inrichting van het bedrijventerrein en de

inrichting van de groenblauwe zone.

Projectleider Philippine van der Schuijt kijkt met waardering terug op de avonden. “Het

waren gezellige avonden met veel creativiteit. Met dikke stiften en boterhampapier werden

toekomstbeelden voor Oudeschip geschetst en vormgegeven. Daarbij was niets te gek:

deelauto's voor het dorp, een bloemenstrook op de dijk, een plukbos op het bedrijventerrein.

We hebben alles genoteerd en de ideeën die het breedst door het dorp gedragen worden

kunnen mogelijk ook tot uitvoering worden gebracht. En dat is precies waarom we dit doen!”

Deelnemers van de gesprekstafels vonden de beschikbare tijd voor het maken van plannen te

kort. Daarom komt er binnenkort een tweede sessie met dezelfde thema's, zodat u ideeën die

u later te binnen schoten, alsnog kunt benoemen. Neem ook buren of andere dorpsbewoners

mee die vergeten hadden zich op te geven voor de gesprekstafels. 

Het verslag van de tweede ronde gesprekstafels die 4 en 5 oktober hebben plaatsgevonden is

nog niet klaar. Zodra dit er is zal dit worden rondgestuurd. Ook zal het in de volgende editie

worden opgenomen. U kunt zich overigens aanmelden voor deze verslagen bij

Dorpsbelangen Oudeschip via info@oudeschip.nl of via Petra Wetterauw,

p.wetterauw@provinciegroningen.nl

Verslag eerste
ronde gespreks-

tafels 1 & 2 

Onderstaand verslag is geschreven door: Projectgroep Provincie Groningen, en eerst gepubliceerd op

www.digitalediggelschip.nl
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Uitnodiging:
Algemene
Ledenvergadering
Dorpsbelangen
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Belangrijke adressen en andere 
websites met informatie over
ontwikkelingen rond Oudeschip:

de Oudeschipster

Wordt gemaakt i.s.m Dorpsbelangen Oudeschip. 

Redactie: Etty Meijer, Renger Coolman, Jaap Kap, Marieke Jonker, Vita van der Lijke, Anton Bardie.

www.oudeschip.nl | redactie@oudeschip.nl | E-mail uw nieuws, foto's of verhalen naar onze redactie. 

Energie Cooperatie Oudeschip

www.ec-oudeschip.nl

Windpark Eemshaven West

www.windparkeemshavenwest.nl

Digitale Diggelschip

www.digitalediggelschip.nl

Oproep!Missen wij zaken?
Heeft u iets belangrijks

te melden? Vertel het ons!
redactie@oudeschip.nl
of kom langs bij de
ledenvergadering!

Op vrijdag 5 November aanstaande nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering in

Dorpshuis het Diggelschip. De vergadering start om 20:00. 

Eventueel afmelden kan via info@oudeschip.nl.

5
november


