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Input gevraagd voor
informatiemarkt
door: Ina de Lange - Provincie Groningen

Tijdens de gesprekstafels zijn er vragen gesteld, die wij

niet direct konden beantwoorden. Vragen waarvoor

specialistische kennis nodig is. 

De projectorganisatie Oostpolder gaat in het voorjaar een

informatiemarkt organiseren. Hebt u nu vragen of wilt u

iemand of een organisatie spreken, laat ons dat weten.

Zo kunnen we er voor zorgen dat u tijdens de markt met

de juiste specialisten en organisaties in gesprek kunt. 

U kunt uw vraag en suggesties sturen naar Petra

Wetterauw: P.Wetterauw@provinciegronin gen.nl.

Wij hopen een breed scala aan vragen en onderwerpen

van u te ontvangen. Alvast bedankt voor uw inbreng!
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Praatplaat over de
ontwikkelingen
Oostpolder



door: Ina de Lange, Provincie Groningen

Tijdens de gesprekken die wij als projectorganisatie Oostpolder het afgelopen half jaar

hebben gevoerd met inwoners uit de verschillende dorpskernen, blijkt dat er mooie

verhalen zijn en er veel binding is met gebied. Het verleden wordt gekoesterd en men

heeft ambitie voor de toekomst. 

De lokale cultuurhistorische waarden uit het verleden, maar ook wat er nu leeft en hoe u

de toekomst ziet, willen we graag vastleggen. Wij zijn hiervoor op zoek naar

'verhalenvertellers'. Bijvoorbeeld inwoners met een levensverhaal of die de ontwikkeling

van de Eemshaven hebben zien gebeuren (verleden), ondernemen in een gebied als

Oudeschip e.o. of waar gaan (straks) de kinderen naar school en wat betekent dat (heden)

en welke toekomst ziet u in dit gebied voor hen. Of we zoeken iemand die graag zijn/haar

ambitie wil vertellen en welke rol deze omgeving daar in speelt. 

Bent u iemand met zo'n of een ander mooi verhaal of kent u iemand, laat ons dat weten.

Wij gaan graag in gesprek om zo samen met u te zorgen dat de cultuurhistorie van

Oudeschip e.o. wordt vastgelegd - in ieder geval in een boek - en daar waar mogelijk op

andere plaatsen zoals in het gebied zelf. 

Voor vragen of aanmelding: stuur een e-mail naar P.wetterauw@provinciegroningen.nl

en wij nemen contact met u op. Dank alvast! 
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Verhalen en belevenissen in en
over Oudeschip en omstreken 

voor samenstellen boek

OUDESCHIPSTER |  EDITIE  04

Verhalen 
gezocht!

Foto: Unsplash
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Impressie
nieuwe
lantaarnpalen
Het heeft wat voeten in de aarde gehad.

Zo stond niet alleen in de nieuwe

dorpsvisie een plan voor mooiere en

betere straatverlichting, maar is er ook

nog een handtekeningenactie nodig

geweest om e.e.a te kunnen realiseren. 

Inmiddels is de aanvraag erdoor en krijgt

Oudeschip nieuwe lantaarnpalen. Hierbij

alvast een impressie van de nieuwe palen.

03

Ophalen oud papier:
Eerste zaterdag van
de maand
Vanaf januari willen wij op de eerste zaterdag van de maand

oudpapier gaan inzamelen voor de basisschool in Roodeschool 

Om 9 uur beginnen wij met rondje te rijden.

U kunt uw oud papier langs de weg zetten dan kunnen wij het

op de aanhanger zetten.

Bij grote partijen kunt u ook tussentijds bellen: 

Marck 0610218666

Arien 0653632723

Namens de Activiteiten Commissie Oudeschip 
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We tekenen het op!

Afgelopen jaren hebben we veel informatie gegeven als het gaat om de wensen en

verbeterpunten voor de leefbaarheid in ons dorp Oudeschip en onze buurtschappen - van

Bierumer Nieuwstad tot en met Valom. Die informatie is o.a. verzameld tijdens de

tafelgesprekken rondom de ontwikkeling Oostpolder en in onze dorpsvisie. Deze laatste staat

ook op de website van Oudeschip.

Wat er tot nu is opgehaald aan ideeën en wensen hebben we binnen Dorpsbelangen met

ondersteuning van Groninger Dorpen en tekenaar Roel Stolvoort omgezet tot een schets voor

een praatplaat. Een praatplaat is een tekening. De woorden die we tot nu toe allemaal op papier

hebben gezet, vertalen we naar een tekening.

Waarom nu een praatplaat?

De Oostpolder, direct achter de dijk, wordt onderdeel van de uitbreiding Eemshaven. Het dorp

en de omgeving heeft zich al eerder uitgesproken dat zij dit proces – onder protest – zo goed

mogelijk voor de eigen inwoners wil ondergaan. Het onderwerp ‘een leefbare woonomgeving

houden’ is daarin van groot belang. De komende maanden willen we samen met inwoners de

tijd nemen om onze leefbaarheidskalender voor de komende jaren samen te stellen. De

praatplaat helpt ons daarbij doordat we hierop ideeën een plekje kunnen geven. Via de

praatplaat laten jullie ons zien wat jullie van waarde vinden als het gaat om onze leefomgeving.

Wat gaan we met de praatplaat doen?

We komen in maart in alle buurtschappen en in het dorp. Dat doen we op verschillende

momenten en manieren. Om te horen van jullie of we goed hebben getekend en waar voor

jouw gevoel nog een toevoeging of wijziging moet komen. Wanneer we waar zijn, hoor je

binnenkort van ons. Vind je het leuk om al een eerste schets van de tekening te zien? Kom dan

na 9 februari eens bij het dorpshuis langs: daar hangt de eerste schets. Wilt u reageren of heeft

u ideeën dan horen of lezen we het graag. Schiet iemand aan van het bestuur of mail ons op

info@oudeschip.nl

Met vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsbelangen Oudeschip

Jaap Kap, Etty Meijer, Renger Coolman, Peter de Vries, Tim Veenstra

info@oudeschip.nl
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Nieuws over proces
ontwikkeling Oostpolder

mailto:info@oudeschip.nl


Foto: Rene Diekstra

De Wytsemakooi is een van de oudste eendenkooien in Noord Nederland. De kooi is in het

broedseizoen gesloten (vanaf 16 maart tot eind juli), maar in februari is er een heuse

sneeuwklokjespracht te bewonderen. In vroeger tijden kweekte de kooiker sneeuwklokjes voor

extra inkomen, deze komen ieder jaar eind februari weer in bloei en zorgen voor een waar

spektakel. De Wytsemakooi is toegankelijk vanaf de Meneersweg achter Uithuizermeeden.
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12 maart NL Doet in Oudeschip!

Onze aanvraag om een subsidie te ontvangen van NL

Doet is goedgekeurd! Wij willen graag onze speeltuin wat

opleuken en evt. bloembakken met bloeiende bloemen

kopen voor op het plein bij het dorpshuis.

We hebben NL Doet gepland op zaterdag 12 maart a.s. 

Meehelpen? We horen het graag op info@oudeschip.nl 

of via het Dorpshuis.

Sneeuwklokjeswandeling in de
Wytsemakooi
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Kiek rondom diek!
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Onderstaand een impressie van ingezonden foto's rondom

biodiversiteit, werkverkeer en/of andere bijzondere of

opvallende gebeurtenissen in en om Oudeschip.

Foto's: Etty Meijer

Wilt u ook graag een foto insturen? 

Stuur uw post naar redactie@oudeschip.nl. o.v.v onderwerp en uw naam. 

Liever niet digitaal? Lever uw kopij in bij Molenweg 15.

Vervoer van

zwaar materiaal

over de dijk.

Een klein stukje

winter afgelopen

december.

De schaapjes van

Jan Berends

staan weer fier

op de dijk.
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Belangrijke adressen en andere 
websites met informatie over de
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

en Omstreken

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

Heeft u een nieuwtje, opinie of idee voor in deze dorpskrant, 

mail dan naar redactie@oudeschip.nl.

Via de website overheid.nl kunt u via e-mail op de hoogte blijven

van alle berichten uit uw buurt zoals vergunningen,

bouwplannen en lokale regelgeving. U kunt hier een

postcodegebied selecteren en krijgt per mail alle wijzigingen

toegestuurd.

Handig om te weten:

Ons dorpshuis is weer open!

Zien we u zaterdag?


