
Verslag bewoners-
avond vangnetregeling
13 juli j.l was er een bewonersavond in het Diggelschip,

georganiseerd door Bureau Brink. Doel van deze avond

was om te peilen bij de bewoners van Oudeschip en

omstreken welke zaken er voor ons belangrijk of

doorslaggevend zijn bij het opstellen van een vangnet

regeling.

De avond was opgezet als een presentatie met

discussiemogelijkheid, daar werd ook goed gebruik van

gemaakt. Er waren zo'n 30 bewoners aanwezig om hun

mening en zorgen kenbaar te maken. Al pratende bracht

men elkaar op ideeën en kwamen er goede suggesties

naar voren. Ook werden er zorgen gedeeld, over de

huidige stand van zaken m.b.t de windmolens, maar ook

over de toekomst.

o.a in deze editie:

Verslag bewoners-
avond vangnet-
regeling

In memoriam:
Hendrik Jan van
den Berg

de Oudeschipster

i.s.m Dorpsbelangen Oudeschip

www.oudeschip.nl

redactie@oudeschip.nl

E-mail uw nieuws, foto's of verhalen naar
onze redactie. 
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https://unsplash.com/@mathieustern


Is de vangnetregeling alleen verbonden aan de gebiedsontwikkeling in de Oostpolder, of

worden andere ontwikkelingen (zoals de plaatsing van het windmolenpark) ook

meegenomen?

Biedt het vangnet alleen financiële ondersteuning of wordt er ook begeleiding bij de vinden

van een geschikte nieuwe woonplaats en aankoop van een woning aangeboden?

Hoe wordt de waarde bepaald? En wordt daar naar een peildatum gekeken? Worden alle

huizen getaxeerd?

Het aankopen van een woning kost geld (bijkomende kosten), worden deze kosten ook

meegenomen in het vangnet?

Is het een mogelijkheid om bewoners een schadecompensatie uit te keren om bewoners te

verleiden niet te verhuizen. Dit zou de leefbaarheid van de omgeving ten goede komen.

Wordt de compensatieregeling van het windmolenpark meegenomen in de waardebepaling

van de vangnetregeling?

Is zelfbewoningsplicht bij doorverkoop van een woning uit de vangnetregeling een

mogelijkheid?

Wordt waardevermeerdering door een verbouwing meegenomen in de waardebepaling van

het vangnet (wanneer nu of tijdens de uitvoering van de vangnetregeling wordt gestart met

verbouwen)?

Hoe snel kan de regeling opgesteld worden?

vervolg voorpagina:

Een aantal voorbeelden van vragen die tijdens de avond besproken zijn:

Brink heeft samen met de aanwezige bewoners nagedacht over mogelijke criteria voor het

toepassingsgebied en toepassingsvoorwaarden van de vangnetregeling. Bijvoorbeeld: tot welke

afstand van de gebiedsontwikkeling mogen woningen deelnemen aan de vangnetregeling? Wat

voelt als een eerlijke en eenduidige grens? En zijn er aandachtspunten waar rekening mee moet

worden gehouden in de bepaling van dit toepassingsgebied?
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Mede op basis van alle input komt Brink met een conceptvoorstel voor een vangnetregeling.

Niet alle suggesties vanuit bewoners worden opgenomen in de vangnetregeling. Sommige

suggesties hadden bijvoorbeeld betrekking op schadevergoeding. Dit is geen onderdeel van de

vangnetregeling.

Medio oktober volgt een tweede bewonersavond. 

De exacte datum is nader te bepalen.

Tot slot

We vinden het belangrijk dat iedereen die dit aangaat, in de gelegenheid is om mee te praten

en/of vragen te stellen. We realiseren ons dat sommigen van jullie mogelijk al met vakantie

zijn. Ook kunnen er andere redenen zijn waarom aanwezigheid op 13 juli niet mogelijk is.

Daarom is er ook altijd een mogelijkheid om uw vragen schriftelijk te stellen of op

bovengenoemde vragen input te geven. 

Dit kan via e-mail oostpolder@provinciegroningen.nl. Hier kunt u ook een bericht achterlaten

wanneer u toch behoefte heeft om een mondelinge reactie te geven. Vergeet dan niet uw

telefoonnummer te vermelden. Wij zorgen dat uw vraag en/of telefoonnummer bij Brink

terecht komt. De presentatie van Brink tijdens de bijeenkomst is na 13 juli in ieder geval op

www.hetdigitalediggelschip.nl te vinden. 
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In memoriam: 
Hendrik Jan van den Berg

Afgelopen voorjaar was hij niet fit, hij hoestte veel en was snel moe. Vast een familiekwaaltje

dacht hij of een beetje verkouden, verder klaagde hij er niet over. Toen het hoesten aanhield

stuurde zus Tieti hem naar de huisarts. Hij kreeg een kuurtje, dat hielp niet, nog maar een

kuurtje , hielp ook niet , dan maar een pufje om de luchtwegen wat te verruimen. Toen ook dat

niet het gewenste resultaat had wer hij doorgestuurd voor long fotos met als uitslag verdachte

vlekjes op de longen. Ach, we maakten ons nog niet al te veel zorgen, het kon immers ook

lidteken weefsel zijn van een oude longontsteking. 

Natuurlijk gaat ook dat andere door je heen, het zal toch niet………… Gecombineerd met zijn

klachten vonden de artsen verder onderzoek noodzakelijk. Moet er iemand met je mee

Hendrik-Jan? Nee hoor, ik ga alleen zoals altijd. Een scan volgde ,met een voor hem en voor ons

allen vreselijke uitslag long en leverkanker met uitzaaiingen. Dat was op 30 Juni. De prognose

was slecht, misschien was er nog een levensrekkende behandeling mogelijk, daar hielden we ons

in eerste instantie aan vast. 

Onderstaande toespraak is het levensverhaal van

Hendrik Jan, een bekende inwoner van Oudeschip.

Het stuk is met toestemming door de familie geplaatst.

Welkom, wat goed dat jullie met zovelen

gekomen zijn om samen met ons afscheid

te nemen van Hendrik-Jan, Man, Broer,

Zwager, Oom, Oudoom, Kameraad en

collega.

We kunnen het zelf nog maar nauwelijks

bevatten dat hij er niet meer is. Het is zo

snel gegaan. Als je bedenkt dat hij ruim een

maand geleden nog hele dagen op de

trekker zat om balen te laden op het loon-

bedrijf van zijn broer. Wat een moeite moet

hem dat hebben gekost, achteraf bezien.
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Op 8 Juli gingen we samen naar het

UMCG voor onderzoeken.

Gesprekken met long en leverarts

gaven ons weinig hoop. Volgens mij is

er niets meer aan te doen zei Hendrik-

Jan toen. Eerst maar eens de uitslag

afwachten, wie weet ………….. De uitslag

zou na 5 werkdagen volgen maar werd

uiteindelijk gepland op 21 Juli,

vandaag dus. Het is niet meer van

belang. Ondertussen ging Hendrik-Jan

snel achteruit Op zijn verzoek

kwamen we bij elkaar om zijn laatste

wensen te bespreken; Ik wil hier

blijven, op de boerderij en ik wil graag

dat alles doorgaat zoals het altijd is

gegaan. Daar hebben we voor kunnen

zorgen tot vrijdag 15 Juli, 15 dagen na

de fatale uitslag. Zoals de laatste dagen

gewoonte was geworden kwam

Marten om 7.00 uur, zette koffie en

riep Hendrik-Jan, er kwam geen

antwoord meer, die nacht was hij in

zijn slaap gestorven.

We kijken nog eenmaal achterom, een blik op zijn leven, het leven van Hendrik-Jan van den berg.

Op 5 Februari 1957 werd aan de Molenweg in Oudeschip een babytje geboren, een jongetje, het 4e

kind van Henny en Iektje van den Berg, Ze noemden hem Hendrik-Jan naar 2 broers van

moeder, Hendrik en Jan.

In 1960 verhuist het gezien naar de boerderij aan Derk Luddesweg 32. De kinderen wilden niet

mee, ze dachten dat het daar spookte en verstopten zich onder een kleed. Hendrik-Jan ging naar

de lagere school aan de molenweg, waar Juf Blank en Meester Bolland hem de kunst van het

lezen, schrijven en rekenen bijbracht. Door zijn lichamelijke beperkingen, veroorzaakt door de

hemofilie, moest hij veel lessen missen. Van zijn 8 ste tot 10 de jaar is hij opgenomen geweest in

het W.A.Scholten Kinderziekenhuis in Haren vanwege Voortdurende bloedingen en ontstekingen

aan zijn Knieen. Toen hij thuis kwam, kenden ze elkaar niet meer, ze hadden elkaar immers 2 jaar

niet meer gezien. Hierdoor is hij tot zijn 14 de naar de lagere school geweest. Ondanks zijn

beperkingen en dankzij  zijn liefdevolle moeder had hij een fijne jeugd.
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Na 2 jaar thuis te zijn geweest , werd van hogerhand besloten dat hij wel kon werken op de

Sociale Werkplaats in Uithuizen. Bijna 2 jaar heeft hij het daar volgehouden, toen is hij midden

op een dag vertrokken met de medeling; Hier kom ik nooit weer. Hendrik-Jan was een

buitenmens, hij hield van de dieren en het werk op de boerderij.

Op de werkplaats ontmoette hij Ciska, tijdens de pauze bij een kopje koffie. Na 7 jaar verkering

trouwden Hendrik-Jan en Ciska op 1 Mei 1981. Ze gingen samen wonen aan Molenweg 1 in

Oudeschip, dicht bij de boerderij. Hij bleef bij vader op de boerderij werken en moeder leerde

Ciska zo goed en kwaad als dat ging, het huishouden. Hendrik-Jan ontwikkelde een passie voor

het sleutelen aan tractoren en machines. Hij ging regelmatig mee met een monteur van de

Aankoop centrale , die hem de fijne kneepjes van het vak bijbracht. Altijd was hij bezig, gekleed

in een blauwe overall kluste hij tot in de kleine uurtjes.

Een grote belevenis in zijn leven was een bezoek aan de same fabriek in Italie. Vader had een

nieuwe trekker gekocht, een Same, Samen met andere Same gebruikers ging hij de fabriek

bezoeken, met het vliegtuig heen en terug. Wat een belevenis voor een dorpsjongen. Hier heeft

hij zijn bijnaam Sam aan te danken, Sam op de Same.

Begin jaren 90 begon hij zijn eigen stro handel. Hij kocht stro van het land, perste dat en

verkocht dat aan klanten uit de wijde omgeving. Neefjes, nichtjes, buren en vrienden, iedereen

werd ingeschakeld om het stro aan de kant te krijgen.

Zijn grote steun en toeverlaat was Marten Olthof. Nog jong, kwam Marten op Oudeschip wonen

en was al gauw kind aan huis op de boerderij en de beste vriend van Hendrik-Jan. Altijd stond

Marten voor hem klaar in de periodes dat hij echt niet kon. Hendrik-Jan gaf niet snel op, een

echte doorzetter , die met zijn beperkingen wist te leven.
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In 2006 ging het erg slecht met zijn gezondheid. Levercirrose was de diagnose. De enige kans

om te overleven was een levertransplantatie. Hij kwam op een wachtlijst, een slechte periode

voor hem, hij kon bijna niets meer. Zou de nieuwe lever nog op tijd komen? Toen op een dag,

een telefoontje, er is een nieuwe lever voor je. Zus Tieti en ik begeleiden hem die dag en

moesten ook gedurende de operatie in het ziekenhuis blijven. Mocht er tijdens de operatie iets

mis gaan, moesten we samen beslissen. We gingen mee tot de operatiekamer, Wat als het mis

gaat Hendrik-Jan, wat wil je dan?  Ten alle tijden het leven behouden was zijn antwoord. 

Een lange dag van wachten begon, bang dat de telefoon zou gaan en we een moeilijke beslissing

moesten nemen. Pas tegen tienen die avond ging de telefoon, het was de chirurg, De lever paste

wonderwel, hij ligt nu op de IC na een operatie van 8 uur. Hendrik-Jan genas voorspoedig ,

pakte zijn werkzaamheden weer op en heeft dankzij deze levertransplantatie nog 16 jaar goede

kwaliteit van leven gehad.

Na de ziekte en overlijden van zijn vader in 2016 en moeder in 2018 is Hendrik-Jan met Ciska

op de boerderij gaan wonen volgens de wens van zijn ouders. Met veel hulp van Tietie en

Marten hebben ze daar nog 4 jaar mogen wonen.

In Oudeschip Geboren, In Oudeschip geleefd, in Oudeschip gestorven.  

Volgens zijn wens wordt zijn as verstrooid samen met de as van vader en moeder op het

weiland achter de boerderij, de plaats die hem zo dierbaar was.

Vaarwel Hendrik-Jan, bedankt voor wie je was en voor alles wat je voor ons hebt betekend. 
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Praatplaat, denk mee over
leefbaarheid Oudeschip!

U kunt nog steeds ideeen inleveren bij dorpsbelang en de

provincie voor de leefbaarheid in Oudeschip. Hier

hebben we de praatplaat voor in het leven geroepen. 

 

Op deze plaat is te zien welke thema's en ideeen er

allemaal spelen. Door het puzzelstukje op de volgende

pagina in te vullen en deze in te leveren bij het Dorpshuis

kunt u nog steeds deelnemen!

Ophalen oud papier:
Eerste zaterdag van
de maand

Iedere eerste zaterdag van de maand zamelen wij oudpapier

in voor de basisschool in Roodeschool.

Om 9:00 uur beginnen wij met rondje te rijden.

U kunt uw oud papier goed zichtbaar langs de weg zetten

dan kunnen wij het op de aanhanger zetten.

Bij grote partijen kunt u ook tussentijds bellen: 

Marck 06-10218666

Namens de Activiteiten Commissie Oudeschip 

Foto: Unsplash







03 september fietstocht Cultuur aan t Stuur

1 1

Zet alvast in je agenda! Op zaterdag 03 september kun je deelnemen aan de leuke fietstocht

cultuur aan 't stuur. Zoals ieder jaar ook in Oudeschip weer een leuke stop bij Kwekerij aan de

Dijk. Dit jaar zal er ook meer leuks te zien en te doen zijn, o.a open atelier By Manda en een

proefritje op de Waddenscooters. Hou voor opgave de website www.oudeschip.nl in de gaten!!
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Minder afhankelijk van
Russisch aardgas met
EemsEnergyTerminal
We kennen inmiddels de heftige beelden van de oorlog in Oekraïne. Op het moment van

schrijven zijn we, helaas, vele tienduizenden slachtoffers verder. Miljoenen Oekraïners zijn op

de vlucht geslagen. Ook in Oudeschip worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen, zo bleek

uit de juni-editie van de Oudeschipster. Aldus zijn de gevolgen van de oorlog ingrijpend en

breed merkbaar.

Dat effect is er ook voor wat betreft de energiemarkt en met name voor de levering van

aardgas op Europees niveau. Op verzoek van de Nederlandse overheid werkt Gasunie aan het

op korte termijn vergroten van de importcapaciteit van LNG. Dat doen we door de capaciteit

van de reeds bestaande Gate terminal op de Maasvlakte in Rotterdam uit te breiden én door

het realiseren van een LNG-terminal in de Eemshaven. Op die manier zorgen we voor

voldoende aardgas en zijn we minder afhankelijk van aardgas uit Rusland. 

Het project van de LNG-terminal in de Eemshaven is inmiddels omgedoopt tot

EemsEnergyTerminal en bestaat uit twee drijvende LNG-installaties (soort van grote boten) die

voor een periode van vijf jaar worden gehuurd. Gezien de noodzaak van deze terminal zijn we

direct aan de slag gegaan. Dat maakt de situatie een bijzondere, waardoor de processen iets

anders lopen dan bij reguliere projecten. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de

overheid. De (concept)aanvragen voor de vergunningen geven aanleiding aan te nemen dat de

vergunningen uiteindelijk verleend kunnen worden. De terminal zal dus voldoen aan de

voorwaarden die in de vergunningen worden vastgelegd.
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“Maar wat is LNG precies en waar komt het vandaan?”, waren begrijpelijke vragen die naar

voren kwamen tijdens de burenavond van Groningen Seaports op 29 juli jl. over de

ontwikkelingen in de haven. LNG staat voor Liquefied Natural Gas en is vloeibaar gemaakt

aardgas (door afkoeling). In deze vorm laat aardgas zich makkelijk in grote hoeveelheden per

schip transporteren over grote afstanden. Door het vervolgens te verwarmen wordt het weer

aardgas en kan het via een gasleiding het aardgasnetwerk in. LNG is niet giftig, staat niet onder

druk en is niet explosief. Het is door de lage temperatuur ook niet brandbaar. Als het

onverhoopt vrijkomt, verdampt het en is het weer aardgas. Daarom handelen we veilig. We

vermijden afgesloten ruimtes en voorkomen dat LNG ongecontroleerd vrijkomt.

In de Eemshaven zijn we inmiddels met de voorbereidingen aan de slag. Aan de noordelijke

kade van de Wilhelminahaven (achter Vattenfall en naast RWE) zullen in het najaar wekelijks

ongeveer twee schepen aanmeren die LNG transporteren. LNG kan overal ter wereld vandaan

komen, dat hangt af van de markt. Vanaf de terminal komt er een nieuwe gasleiding naar het al

bestaande netwerk. De gasleiding is, buiten de terminal geheel ondergronds. Op de kade

worden ook twee leidingen voor warm water gerealiseerd. Alle werkzaamheden vinden binnen

het havengebied plaats. De totale capaciteit van de terminal is gegarandeerd 8 miljard kubieke

meter aardgas per jaar en in de toekomst willen we de EemsEnergyTerminal mogelijk

gebruiken voor groene waterstof.

Al met al is het een zeer dynamisch project in landsbelang, waar wij u goed over willen

informeren. We hopen u door middel van deze bijdrage meer duidelijkheid te hebben

gegeven. Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Schroom dan niet om contact met mij op te

nemen via 06 11 00 59 10 of m.bekker@gasunie.nl of met mijn collega en

communicatieadviseur David Westerink via 06 28 95 50 33 of d.j.c.westerink@gasunie.nl. 

Voor meer informatie zie ook eemsenergyterminal.nl.
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Tekst: Menno Bekker -
Omgevingsmanager Gasunie   



Getijden Eemshaven augustus 2022

14

Op verzoek onderstaand de getijdenkaart met hoog- en laagwater voor de Eemshaven. 

Voor het mosselen zoeken, zwemmen in de zomer of genieten van de mooie kwelders.
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Dorpsagenda

15

Een overzicht van alle bijeenkomsten, geplande activiteiten en meer de komende tijd
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za 03 sep - Oud papier
09:00 - Ophalen Oud Papier

10 en 11 sep - Open Monumentendagen
Nijkerkje Oosteinde geopend. Programma via: behoudnijkerkje.nl

www.dig i ta led iggeschip .n l

half oktober;  bewonersavond vangnetregeling
Half oktober staat er weer een bewonersavond gepland. Noteer dit alvast! Definitieve

data en tijden worden gecommuniceerd via:

za 03 sep - Fietstocht Cultuur aan t Stuur
Een van de opstap punten is Kwekerij aan de Dijk in Oudeschip. 

Zie ook www.oudeschip.nl

za 06 aug - Oud papier
09:00 - Ophalen Oud Papier
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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?


