
Op 13 juli a.s. een extra
bijeenkomst over de
vangnetregeling!
Op woensdag 13 juli zijn de bewoners van Oudschip en

omstreken om 19.00 uur welkom in Het Diggelschip voor

een informatiebijeenkomst over de vangnetregeling. 

Tot uiterlijk 21.00 uur gaat een aantal medewerkers van

adviesbureau Brink met u in gesprek over de

vangnetregeling. Doel van de avond is om informatie te

delen én informatie op te halen. 

Brink is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied

van bouw, huisvesting en vastgoed en heeft de afgelopen

jaren in verschillende gemeenten dergelijke

vangnetregelingen ontwikkeld. Deze ervaring nemen zij

mee bij het ontwikkelen van een vangnetregeling voor u

als inwoners rond de gebiedsontwikkeling Oostpolder.

o.a in deze editie:

13 juli bijeenkomst
vangnetregeling
bureau Brink

Interview met
gitarist RD: "Pay
Yourself First,
daarna aan het
werk"

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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Afscheidsfeest
beroemde
Oudeschipster

lees verder op de volgende pagina



Wat is een vangnetregeling?

Mogelijke uitgangspunten en randvoorwaarden die voor de regeling nodig zijn

vervolg voorpagina:

Wat wordt er 13 juli o.a. met u besproken?

1.

Een vangnetregeling is het laatste middel om je woning te verkopen als dat in de vrije verkoop

niet lukt.Het doel van de vangnetregeling is (financiële) rust en zekerheid bieden aan jullie, de

inwoners. Tijdens de bijeenkomst staat het adviesbureau stil bij wat een vangnetregeling voor

jullie kan betekenen. Voor inwoners die willen vertrekken, maar ook voor diegenen die willen

blijven. Daarna halen ze graag op welke problemen jullie verwachten of ervaren rondom het

(eventueel) verkopen van jullie woning.

1.

De medewerkers van Brink gaan met jullie in gesprek over uitgangspunten en

randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld: hoe en wanneer moet de waarde van jullie woningen

bepaald worden? Welke woningen kunnen meedoen. En kijken we alleen naar woningen of ook

naar andere (deel)functies? 

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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Interview met Gitarist RD, René Diekstra.

“Pay yourself first”, daarna aan
het werk…

Bij aankomst wappert vooral de banner die aangeeft dat je hier Waddenscooters kunt huren, er

lustig op los. Ik roep of er iemand is, maar zie niemand; René en zijn vrouw (Vita) zitten bovenin

de verbouwde studio. Lekker koel. Beide achter een pc, in een loft die via een fantastisch mooi

gesmede wenteltrap te bereiken is. Het ziet er gezellig uit; de studio met verschillende gitaren,

drums en versterkers samen met de wenteltrap (gemaakt door Bart Penterman, smid in

Koningsoord) inclusief ingelaste saxofoon, ademen muziek. De werkplek boven is overzichtelijk

en gezellig, ideaal om te werken. 

Onder het drinken van een kop thee en koffie kletsen we al gauw over werk, kinderen, muziek,

de studio die net helemaal klaar is na een renovatie en ‘wat is de wereld toch klein’: we kennen

een aantal dezelfde mensen, direct of via via. 

Vanochtend is zoonlief met de Waddenscooter naar school in Middelstum gebracht. Bij

thuiskomst maken René en Vita zo’n anderhalf uur muziek in de studio (hier komt het ‘pay

yourself first’- idee om de hoek kijken) en daarna begint het werk. René is softwareontwikkelaar

en is een aantal jaren geleden voor zichzelf begonnen. Werken bij een bedrijf, voor een baas,

leverde geen goede gezondheid op en nu kan hij zelf aan het werk zijn, wanneer hij wil; eerst ’s

ochtends muziek maken.

René begon met het volgen van klassieke gitaarles en kreeg later les van Erwin Java (ja, die van

White Honey/ Harry Muskee ja!). Bij hem mocht hij zelf bepalen wat hij wilde leren: interessante

ritmes ontdekken, akkoorden uitzoeken en experimenteren wat hij wou. Na een paar jaar met

bands onderweg te zijn geweest, merkte René dat dat het toch niet voor hem was. Gedoe met in-

en uitpakken. Nee. Zelf muziek componeren en opnemen trok hem veel meer; je eigen muziek

schrijven, alles inspelen (hij speelt bas, gitaar, drums toetsen) daar ligt zijn hart. 

Wederom op een warme woensdagmiddag,

maar nu eind juni, fiets ik naar de

Molenweg. Deze keer niet om de zoon,

maar de vader van Ruben (zie

Oudeschipster februari) te spreken over zijn

muziek, de Roadbear Studio en zijn werk,

René Diekstra. 
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Eigenlijk was hij al op zijn twaalfde

begonnen met het opnemen van eigen

werk, en na wat opnemen in de

schuur, is, sinds 2015/16, de ruimte

achter het huis echt een studio

geworden. Wat hier als demo

opgenomen wordt, wordt dan later –

wanneer muzikanten mee kunnen

doen – weer opgenomen in Drenthe.

De Roadbear Studio is dus geen studio

waar bands komen om op te nemen,

dat ziet René niet zitten. Het is echt

voor zijn eigen muziek. De creaties

hebben tot nu toe geresulteerd in een

lp – vinyl, dat heeft toch meer dan

zo’n cd’tje – die uitkwam in 2019

genaamd: Sum Of Its Parts. De hoes

ervan laat een mooie voorkant zien

met een tekening van alle onderdelen

van een gitaar in 3D, gemaakt door

technisch expert en tekenaar Mannes

Ubels die schuin tegenover woont. Het

album leverde weliswaar geen tournee

en/of enorme beroemdheid op, maar

de mensen die Renés muziek

waarderen doen dat in hoge mate. 

In oktober hoopt hij weer zes nummers in twee dagen af te kunnen hebben. Overigens bevalt de

switch tussen muziek creëren & spelen, en werken René goed; alles op z’n tijd. 

Klanten van Vita en hem zijn bijvoorbeeld: het IVAK in Delfzijl (een platform voor kunst en

cultuur in de Eemsdelta), Stichting Kunst- en Cultuurcentrum Hogeland voor o.a. muziek- en

theaterlessen. Ook de zogenaamde Hndr- app, een app waarmee je kunt zien waar

wegwerkzaamheden aan de gang zijn, eigenlijk veranderd in een planningstool voor Midden-

Groningen, is van Renés makelij. Dan is er nog de website van Hoveniersbedrijf De Tuinfluiter,

van hovenier Ties Reijbroek in Koningsoord, wordt door René en Vita gemaakt. Zou het mogelijk

zijn een app te ontwikkelen om te kijken of je met iemand kunt carpoolen als je bijv. naar

Groningen heen en weer moet, en geld wilt besparen? Hier moeten we het later nog maar eens

over hebben.

(de kunstzinnige gesmede trap gerealiseerd
door smederijpenterman.nl)
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Dan hebben we het nog over de Waddenscooters die ik beneden al aan de opladers zag staan.

“Dit moet nog gaan lopen, hoor!”, vertelt René. We hebben een advertentie in Dasjagoud

geplaatst en hopen op meer klandizie. Je kunt er echt leuke routes mee rijden, bijvoorbeeld over

de dijk naar Delfzijl, in ongeveer een half uur. Dan kom je die plaats heel anders binnen; via de

zeedijk naar het Eemshotel en het strand. Een andere route is bijv. naar de Noordkaap of

verder, naar Noordpolderzijl. Maar de route naar Delfzijl is zijn favoriet: ‘… naar de haven; daar

is meer reuring.’ Op elke scooter past een volwassene met een kind achterop. Deze elektrische

vehikels zien er stoer en comfortabel uit. En ik vergeet natuurlijk naar allerlei technische

aspecten te vragen. Kijk dus even op Waddenscooters.nl als je informatie hierover zoekt.

Met een beter beeld dan ik vooraf had van deze Oudeschipster (ik dacht dat hij graag ‘on the

road’ was en met veel bands muziek opnam in zijn studio), neem ik afscheid. In de fietstas zitten

de lp en het interview met René uit de Ommelander Courant, (geschreven door Peter Fokker)

uit september 2019. Met belangstelling lees ik thuis dat interview en wanneer ik tijd heb, draai ik

de lp. Knap werk! Eens kijken of ik een keer met die waddenscooter op pad ga.

Interview en tekst: Marieke Jonker

Oproep aan de lezer: Ken jij iemand uit Oudeschip e.o. die ik

gesproken moet hebben, laat het me weten via het redactieadres

van De Oudeschipster: redactie@oudeschip.nl, en ik zal contact

opnemen. 

Oproep!

https://waddenscooters.nl/
mailto:redactie@oudeschip.nl
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Gezocht: Uitgeleend,
maar nu verdwenen
boekjes over Oudeschip

Hallo bewoners van Oudeschip, mijn moeder, 

Betsy Huizing, naam staat ook in de boekjes, heeft het

dorpshuis diggelschip boekjes uitgeleend over Oudeschip.

Nu zijn deze "zomaar" verdwenen in Oudeschip, is er

iemand die weet waar ze zijn? Ze zijn haar dierbaar en wil

ze graag terug. Je mag ze ook afleveren of in de

brievenbus doen bij cafetaria lunchroom Coralie! Bij

voorbaat dank!

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!

https://www.facebook.com/oudeschip.dorp?__cft__[0]=AZWCaC7KwEjme80vBZtwJIWHfndb4y-togiybwAOx6bGCuaPVbSO4OuICnL_t1nAxJEONwGpkpVH2hISzudIhxoaxdyICEfnZcM68vJAZ-PJWPYgHULE8eB43cpPZI5b5KAzmcf1L1BZWQRU6EEk1eLRTh1nHVRoO6pq0oPii--cXAAcRglDakpgJjwqdoiH6B4&__tn__=-]K-y-R






Afscheidsfeestje
voor Boon
Ronald 'Boon' van den Berg verlaat 't Olschip.

Ter ere van zijn jarenlange inzet voor het dorp,

dorpsbelangen en Diggelschip werd afgelopen

zaterdag 02 juli een afscheidsfeest georganiseerd.

Ronald is penningmeester geweest, organiseerde het

klaverjassen en was vele jaren in zijn eentje

verantwoordelijk voor de inkoop en horeca van het

Diggelschip. Ook de bardiensten die hij altijd met

veel plezier heeft gedraaid waren erg gezellig en

werden goed bezocht. Voor wie dit nog eens wil

meemaken, niet getreurd, 'Boon' zal nog regelmatig

diensten draaien en af en toe in het Diggelschip te

vinden zijn.

Bono Bedankt!!!
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Stellingen en discussies op
Stemvanprovinciegroningen.nl 

 

 In het kader van de Expeditie Participatie hebben we onder

meer een discussie geopend met de vraag 'wat is er voor jou

nodig om te komen tot de beste democratie van de wereld'?

Natuurlijk kan je ook een discussie starten! 

 

Daarnaast zijn er regelmatig interessante peilingen te vinden

voor diverse projecten waar de provincie aan werkt. Ook

meedoen? Na registratie kan je eenvoudig en laagdrempelig

op alle onderdelen reageren. 

10

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: 

Arien 0653632723

Namens de Activiteiten Commissie Oudeschip 
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Foto: Unsplash

Voor wie niet genoeg krijgt van het participeren: Het online platform

Stemvanprovinciegroningen.nl maakt het makkelijker om mee te praten en voorstellen in te

dienen.

 

https://c.spotler.com/ct/m3/k1/lvVz8kUA7KAaTW50Bmg_e4lS7CqvoODtc8OCOuKd9JVlXHGwbKbQWRlE9wn9LIF-6RV5Dx9FA1xgk1_M3dtQJw/MrPXe4eey3QDgVJ
https://c.spotler.com/ct/m3/k1/5-HCDDpnebbYdre6JDi6MuGKoB7q0XuJRVr6loUq2Hs8bMBzgayY4lXyHVQnnxNdwe6O7-KmC5Zu-J8474swpg/mU3yH6viUI3wL96
https://c.spotler.com/ct/m3/k1/aeZ42JqmmnlkeVenpOKcg5xpeqjoJy_XsHiSb_nXY7YHfAinK438UMnxT1FJcN_dhX9qjQXcwUEN1D6jdu-LPA/KXQxbuTrxSD6WnX
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Statement Oudeschip - met
reactie en zienswijze

Onderstaand statement is verspreid in het dorp samen met de gezamenlijke reactie en zienswijze van

dorpsbelangen Oudeschip. De documenten zijn ook in te zien op onze dorpswebsite www.oudeschip.nl
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Geacht college van Gedeputeerde Staten Provincie Groningen,

Geachte Burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden Het Hogeland,

Het recht om te bestaan, gunnen wij onszelf (dorpsvisie Oudeschip).

Via dit statement laten we op krachtige wijze zien wat de zienswijze van Oudeschip en 

omgeving is op de gebiedsontwikkeling Oostpolder. De kennisgeving die op 1 juni is gedaan

vanuit de Provincie Groningen en waarop o.a. inwoners tot en met 12 juli kunnen reageren,

heeft ons uitgedaagd. In de kennisgeving (www.hetdigitalediggelschip.nl) komen vier

documenten aan de orde waarnaar wij in ons statement verwijzen. Dit zijn de documenten:

1. Kennisgeving Voornemen en Participatie gebiedsontwikkeling Oostpolder

2. Toelichting kennisgeving Voornemen en Participatie

3. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

4. Ruimtelijk kwaliteitskader Oostpolder (Nota van Uitgangspunten)

In de bijlage van dit document, staan een aantal concrete vragen/zienswijzen/reacties waarop

wij een antwoord verwachten. Deze worden ook apart toegestuurd naar het mailadres:

oostpolder@provinciegroningen.nl.

Inleidend

Wij zien dat Provincie en gemeente grote zorgvuldigheid betrachten bij het voorbereiden,

ontwikkelen en uitvoeren van de plannen rondom de ontwikkeling van de Oostpolder.

Daarvoor onze complimenten. Maar duidelijk mag zijn dat de ontwikkeling van de Oostpolder

vooral een bovenlokaal doel dient, terwijl de negatieve effecten lokaal enorm zijn. Daarnaast

wordt het dorpsaangezicht wederom (ook al windturbines) ernstig verstoord en dat vinden wij

esthetisch onverantwoord. Kortom, de beoogde ontwikkelingen in de Oostpolder zijn wat

omwonenden betreft in de basis ongewenst, met uitzondering dan van die bewoners die er een

groot financieel voordeel van hebben, bijvoorbeeld door de verkoop van grond.
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Meepraten en meedenken – onder protest

Wij beklemtonen dat we onder protest telkens hebben èn blijven meepraten en meedenken

over de ontwikkelingen van het Groninger land aan de andere kant van onze geliefde dijk: de

Oostpolder. Onder protest want laat het duidelijk zijn dat wij – inwoners van dit gebied – geen

voorstander zijn van uitbreiding van de Eemshaven richting onze buurtschappen en dorp. De

angst dat onze leefbaarheid wordt aangetast en dat wij hierdoor met restricties te maken krijgen

– zoals niet meer mogen (nieuw)bouwen – zijn groot. Nu al drukt het ontwerpproces van een

mogelijke toekomstige Oostpolder zijn stempel op de leefbaarheid en het woon- en leefgenot

van de buurtschappen, de dorpen en haar (natuur)omgeving.

De rol van leefbaarheid in de plannen

Zoals in de dorpsvisie van Oudeschip is omschreven: het is hier mooi wonen – rust, ruimte en

vrijheid. We hebben bestaansrecht, we hebben ideeën over onderwerpen als wonen en

duurzaamheid èn we houden van activiteiten in & rondom ons dorp(shuis). Dat is wat ons

betreft waar leefbaarheid over gaat – fysiek, sociaal en economisch.

We zijn als meest Noordelijke dorpje het eerste dorp van de gemeente Het Hogeland.

Eigenzinnig door onszelf bestempeld. Daarop zijn we trots en dat willen we graag houden.

Helaas hebben we vanuit de overheid weinig waardering en enthousiasme ontvangen waaruit

blijkt dat ook zij trots zijn op dit dorp en deze buurtschappen. Actief gehoor geven aan en

meedenken in leefbaarheidswensen zoals nieuwe lantaarnpalen, aanpassing beplanting en

overname van het dorpshuis komen – op z’n zachtst gezegd – moeizaam van de grond. We

vinden het oprecht vervelend om te moeten zeggen: we zijn er murw van – het vertrouwen is

beschaamd. Wordt er wel geluisterd? Wat zegt dit over de toekomstige samenwerking? Want let

wel: we willen in deze gebiedsontwikkeling wel echte zeggenschap! De gesprekken tussen

overheid en inwoners over de gebiedsontwikkelingen zijn gaande – er wordt gevraagd

naar het inkleuren van gebieden, naar verantwoorde vergroening, naar landschapsinrichting.

We zien dat ook terug in de stukken die via de genoemde kennisgeving met ons zijn gedeeld. In

een document als NRD wordt met veel te weinig woorden gerept over inwoners, woon- en

leefgenot of leefbaarheid.

Leefbaarheid is NU

We zijn de afgelopen maanden ook gevraagd naar wat we van belang vinden voor de

leefbaarheid – voor de toekomst. Zoals ook genoemd wordt in de Kennisgeving Voornemen en

Participatie gebiedsontwikkeling Oostpolder. We merken in de overleggen dat we vooral

toekomstgericht moeten zijn. Wat ons betreft schuilt daarin een denkfout: leefbaarheid is niet

alleen iets van de toekomst - leefbaarheid is ook NU. Bedenk dat een mogelijke grootschalige

verandering in de directe leefomgeving van een inwoner ook nu al drukt op leefbaarheid en

woon- en leefgenot. Er is nu al veel verkeersoverlast van werkverkeer, maar zeker speelt het

gebrek aan een zorgeloos toekomstperspectief hierbij mee.
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Gekend worden in leefbaarheid

Nogmaals, als inwoners van het dorp en de buurtschappen realiseren we ons terdege dat deze

grootschalige gebiedsopgave een belang dient voor provincie en Nederland. Dat voor de

invulling van een dergelijke opgave wordt gekeken naar de beschikbare ruimte. Daarom dat we

– nogmaals; onder protest – meedenken en meepraten.

Het belangrijkste voor ons is nu dat we vanuit de overheid en anderen die betrokken zijn bij de

gebiedsontwikkeling, gekend worden in de kleuring aan onze kant van de dijk: leefbaarheid. We

willen dat onze leefbaarheid gekend èn gepositioneerd worden in de plannen die nu al

geschreven zijn danwel worden. Wij verstaan onder leefbaarheid: samen leven, meedelen en

mooi maken. We kijken uit naar de reacties op de gestelde vragen (zie bijlage). Mocht u graag

meer willen weten over onderwerpen in deze brief, dan vernemen wij dit graag. Nogmaals: we

zijn altijd bereid en bereikbaar voor meepraten en meedenken.

Tot slot: we ontvangen als Vereniging Dorpsbelangen graag een overzicht van alle ingediende

reacties en zienswijzen (geanonimiseerd) inclusief beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Dorpsbelangen Oudeschip

Jaap Kap, voorzitter

Etty Meijer, penningmeester

Renger Coolman, bestuurslid

Tim Veenstra, bestuurslid

Peter de Vries, bestuurslid

Bovenstaande brief is voor de uiterste

reactiedatum van 12 juli en voorzien van

zoveel mogelijk handtekeningen ingeleverd

bij de provincie. Heeft u een vraag voor

vereniging dorpsbelangen? Mail dan naar

info@oudeschip.nl



Getijden Eemshaven juli 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
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Een overzicht van alle bijeenkomsten, geplande activiteiten en meer de komende tijd
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01 juni tot 12 juli - reageren Oostpolder
Reageren/zienswijze indienen op stukken ontwikkeling Oostpolder.

www.digitalediggelschip.nl

za 02 juli - Oud papier
09:00 - Ophalen Oud Papier

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

www.dig i ta led iggeschip .n l

Iedere woensdag provincie aanwezig Diggelschip
Ook in juli is de provincie iedere woensdag aanwezig in het diggelschip. U kunt op

afspraak terecht, of, wanneer dat niet lukt, vrijblijvend langskomen.

13 juli - Info avond vangnetregeling
Van 19:00 tot 21:00 zijn medewerkers van bureau Brink aanwezig om

alle wensen en eisen met u door te nemen.
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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?


