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DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP

Deze maand in De Schudzeef o.a.:

 Kinderspelweek
 Jeugdsoos ‘t Visnet
 Kanaaloever Zuid

Colofon
Redaktie
Eppo Lukkien
Elise Nienhuis
Erna Knol
Willy Bakker-Tadema
Sjoerd Moes

tel. 401425
tel. 402527
tel. 401447
tel. 407075
tel. 402257

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Redactie
Redactie

Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan
Kamstra.
Eerstvolgende verschijningsdatum
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 25 september.
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 15 september.
Kopij
Kopij voor De Schudzeef dient uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd,
bij voorkeur per mail of op diskette.
E-mail adres: schudzeef@planet.nl
Inleveradres kopij:

Elise Nienhuis, Churchillweg 77, Zoutkamp
Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp
Sjoerd Moes, Dorpsstraat 10, Zoutkamp

Bankrelatie
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen.

Agenda
17 t/m 20 aug.
18 aug.
Najaar 2004
16 t/m 24 okt.
Za. 11 dec.
30 mei t/m 3 juni 2005
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Kinderspelweek met o.a.
Kindermarkt: kraampjes met zelfgemaakte spulletjes en leuke
activiteiten. Lokatie: Sportpark Toerkamp. Tijd: 16.00-18.00 uur.
Cursus Vaarbewijs en Marifonie. Visserijmuseum. Inlichtingen:
Oomke Bos (402610), Eppo Lukkien (401425) of Sjoerd Moes (402257).
Lichtweek. Thema : ‘Landen’.
Kerstmarkt. Lokatie: HCR ’t Reitdiep en Kegelbaan De Zeearend.
Avondvierdaagse 2005.

KINDERSPELWEEK 2004
Van 17 augustus t/m 20 augustus
Elke dag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur
Vanaf groep 1 t/m 8 van de basisschool

Iedere dag weer gezellige activiteiten zoals “hutten bouwen”, knutselen, spelletjes
en muziek.
Op woensdag de traditionele “Kindermarkt” met verrassende kraampjes en
activiteiten. Tevens is er die dag een “Spel-promotiebus” aanwezig.
De “Survival” is op donderdag. Vrijdag gaan we bij mooi weer zwemmen.
Bij slecht weer zijn er vervangende activiteiten. Na afloop is er een barbecue.
Voor de kleuters is er een apart programma.
Wil jij dit jaar meedoen aan die gezellige spelweek, geef je dan op !
KOSTEN: voor de gehele week € 6,50
GEVRAAGD: bruikbaar hout (spijkervrij) – gordijnen – behang etc. Dit kunt u
doorgeven aan Iede of Sjaak, dan wordt het zaterdag of maandag voor de spelweek
bij u weggehaald.
Telefoon: Iede Braaksma 401979 en/of Sjaak Muller 402267

 -------------------------------------------------------------------------Naam kind ………………………………………….. Schooljaar 2003-2004 groep ……………
Zwemdiploma: ja/nee. Naam vrijwilliger(ster) ……………………………….. wil graag
meehelpen op de volgende dag(en) ………………………………………………………………..
Briefje inleveren bij Frieda Buitjes, De Schans 25, Tini Zijlstra, Churchillweg 18 of
Iede Braaksma, Margrietstraat 4.
TOT ZIENS OP DINSDAG 17 AUGUSTUS !!!!!!!!
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KINDERSPELWEEK 2004

Woensdag 18 augustus
Gezellige

KINDERMARKT
Kraampjes met zelfgemaakte spulletjes en leuke activiteiten
Van 16.00 tot 18.00 uur

Sportpark Toercamp

De deelnemende kinderen worden op dinsdag
17 augustus tussen 9.00 u. en 9.30 u. opgehaald bij de
volgende

HEKSENHALTES
Veldje Beatrixstraat
Veldje De Schuit (nr.33)
Bibliotheek
Dorpsplein
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Nieuws van de bibliotheek
Romans
Ahern, Cecelia - PS: Ik hou van jou
Alvarez - Voor mijn vader
Anker, Robert - Hajar en Daan
Aspe, Pieter – 13 (detective)
Claes, Catelijn - Frictus Maris
Crais, Robert - De laatste detective
Farah Diba - Memoires van een keizerin
Hek, Youp van ’t - Komen & gaan (verhalen)
Hellinga, Gerben - Oog om oog
Hemmerechts - De laatste keer
Kellerman, Jonatahn – Doorbraak (thriller)
Ludlum, Robert - De Tristan strategie
McGregor, Elizabeth - Het meisje in de groene spiegel
Mankell, Hennig - het graf
Mansell, J - Kiezen of delen
Peters, Karin - Terugkeer in weer en wind
Steel, Danielle - Het grote huis
Sutciffe, Willianm - Verkeerde vrienden
Thijjsing - boer, Henny - En toen kwam jij
Informatieve boeken
Bierens - Schotland
Bouton - Bretagne Zuid
Filippo, Henk - Gardameer
Marinoff, Lou - Levensvragen: Hoe filosofie je leven kan veranderen
Quittelier, Marie - Claire - Heerlijk eenvoudig; feestelijke recepten
Sagasser, Jose - 942 tips van ouders voor ouders
Schroor, Meindert - Het Hoogeland
Stolk, Cees en Bart Aardema - Op stap van ’t Hogeland tot Hoogeveen
Vette, Joke de - Borduurvariaties met 3D
Verhalen en prentenboeken tot 8 jaar
Bruna - Een dag met Nijntje
Busser, Marianne - De liefste van de wereld dat ben jij
Diks - Koen kampioen
Haeringen, Annemarie van - Beer is op vlinder
Kuiper - Goed zo! Knap hoor!
Laan, Dick - De avonturen van Pinkeltje
Mollemans, Karin - Schminken
Simmons - Bommes in het maanlicht
Verhalen 8 tot 12 jaar
Brooke, Lauren_Overwinnen (Haertland)
Descamp, Luc - De donkere getallen
Emmett, Jonathan - Het kleinste eendje
Hest, Amy - Dat ben jij, Kiki!
Jagt, Liesberth van der - Toko ondersteboven
Jong, Any de - Een ster van een hond
Kesseler - van der Klauw, An - De feesten van het jaar
Loon, Paul van - Foeksia’s miniheksenstreken
Oomen, Francine - Hoe overleef ik mijn eerste zoen
Slee, Carry - Feestkriebels
Informatieve jeugdboeken
Baseler, Marja - Let’s talk about boys
Hasselt, Anke van - Hoofdluis
Loon, Paul van - De andere werkelijkheid van Jeroen Bosch
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Strips
Borecki, Ludo - De reporterclub
Garreta - Armageddon
Kruis - Jan, Jans en de kinderen deel 33
Informatieve boeken
Het hele jaar rond: lezen, zingen, spelen en knutselen met jonge kinderen
Oliver - De Romeinen
Tempest - Julie leert engels
Veen - Opgepakt

Jeugdsoos 't Visnet
Dinsdag 28 juni was er een info avond. “Drugs in de Jeugdsoos” van de AVG (= ambulante
verslavingszorg Groningen). Er waren toch 20 mensen aanwezig. Zelfs uit Ulrum en Houwerzijl!!!
Eerst werd er vertelt over soft en hard drugs, over hasj en weed, XTC, cocaine en speed=pep. Er
werd verteld dat het maar heel kort duurt dat het gebruik leuk is. En het gepaard kan gaan met
enge toestanden en waanbeelden. Even happy, daarna diepe depressie waardoor je weer wilt
gebruiken, terwijl je daar het geld niet voor hebt. Dan ga je zo op het criminele pad, om te scoren.
Hasj en weed is een natuurprodukt, daar kom je zo van af. Maar van de chemische troep word je
ziek bij het afkicken. Chemisch gemaakte troep is tegenwoordig 7x zo sterk als vroeger en
gevaarlijker! Het beschadigt de hersenen, dat is het ergste. Onze huidige groep gebruikt deze zooi
gelukkig niet.
Op computerspelletjes kon je je eigen kennis meten = leuk.
De volgende keer gaat het over alcohol en sigaretten en wordt er dieper op alles ingegaan. Let op
affiches bij de winkels voor data. We bereiden ook een programma voor vanaf 10 jaar. Leuk!
Met koninginnedag heeft Jeugdsoos 't Visnet met het feestteam samengewerkt aan de begeleiding
van de spelletjes. We hebben ook meegedaan met verkleed voetbal. Dit was voor herhaling
vatbaar. Misschien ook leuk om ons te betrekken bij de vakantieweek? Voor het winterseizoen
gaan we ook leuke dingen bedenken.
Diana, voorzitter
Elbert, penningmeester
Kirsten en Samantha, organisatie
Isabel, publiciteit
Hink, secretaris
Freya Noest, coach, 401830
Anne Epey, Blauwe Schuit, 441123
We bedanken alle mensen die ons financieel steunen en achter ons staan. We bedanken Corina
voor haar inzet: ze doet nu iets anders, maar steunt ons nog wel.
Kom er bij.
Meer info: drugs infolijn 09.001995 of www.drugsinfo.nl

Bedankje
Langs deze weg willen wij u HARTELIJK DANKEN voor de onvergetelijke dag welke wij hebben
genoten op 5 juni 2004 n.a.v. ons 40 jarig huwelijk, 40 jaar een groente- en fruitzaak te hebben
gerund en 50 jaar langs de weg te hebben gevent.
Wat een verrassingen: showband DOS trad voor ons op,
Chr. Mannenkoor Deo Cantemus verzorgde een optreden, een druk bezochte receptie in ZK 86.
We hebben vele cadeau's mogen ontvangen, vele kaarten, vele gelukwensen, planten etc. Het
was overweldigend. Lieve mensen, bedankt hiervoor en het in ons gestelde vertrouwen in al deze
jaren.
Jan en Antje Pruim-Koning
Ulrum, juni 2004
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Qu' Appelle, 19-06-2004
Moi, ienwoners van Zoltkamp!
Het is alweer een poosje geleden, maar er was niet zoveel te vertellen. Ik dacht: de
Pinksterfeesten zijn nu weer achter de rug (mooie koningin trouwens) en iedereen is nu bezig om
z'n vakantie voor te bereiden of gaat op vakantie of (de vutters) zijn al op vakantie geweest.
We hebben vervelende dingen meegemaakt: mijn broer is overleden. Niet dat we nou dagelijks
contact hadden, maar het zijn gebeurtenissen die je dubbel doen beseffen dat je heel ver weg
woont en niet zomaar even heen kunt gaan. Hier moet je mee om zien te gaan en op afstand
dingen doen waarvan jij denkt dat het de juiste zijn. Je weet dat dat soort dingen kunnen gebeuren,
maar je denkt altijd dat het heel ver weg is en het blijkt maar al te vaak dat het ook heel dichtbij kan
zijn.
Wij zijn weer ontdooid na de winter en dachten dus: nu wordt het zomer. Zo leek het ook. Niets
was minder waar. Er zijn wel een paar mooie dagen geweest, maar we hebben alweer sneeuw
gehad en vorst en de afgelopen weken heeft het honderden millimeters geregend. We vallen dus
echt van het ene uiterste in het andere. Op dit moment is het beter aan het worden, de
temperaturen variëren van 19 tot 25 graden.
Ik moet zeggen, ik heb de natuur hier nog nooit zo prachtig gezien als dit voorjaar. Wij zijn hier een
aantal jaren voor we geemigreerd zijn ook geweest en ieder jaar was het erg droog, dor en
ontzettend heet. Het water was dus wel een geschenk uit de hemel.
We hebben bezoek gehad uit Nederland. Twee ex-collega's van mij zijn geweest. We hebben een
paar dagen een cottage gehuurd, 6½ uur rijden hiervandaan. Het was prachtig. De eerste dagen
regen en daarna werd het warm. Leuk gewinkeld en de week was zomaar voorbij.
Verder gaat het hier zo z’n gangetje. Zoals overal in de wereld heb je zo je dagelijkse bezigheden
en we wennen al aardig aan de gebruiken hier. Zo langzamerhand ga je bepaalde dingen
overnemen, vooral sommige eetgewoonten. We eten nu bijvoorbeeld perogies in plaats van
aardappelen en met de barbeque kunnen we ons ook al aardig redden. En we drinken whisky in
plaats van Beerenburg. Je begint er aan te wennen dat mensen overal eten bij hebben. Elke
vergadering gaat gepaard met een lunch of dinner. Je hebt hier zelfs breakfast meetings.
Ik heb 3 maanden gewerkt bij een bloemencentrum, te vergelijken met Overdevest uit Leens. Een
bloemencentrum is hier maar een paar maanden open per jaar, alleen om eenjarige planten en
vaste planten te verkopen. De vaste planten poten ze hier gedurende de zomermaanden. Het was
leuk om te kijken hoe ze dat hier doen. De mensen hier geven ontzettend veel geld uit voor 3
maanden zomer, ze planten echt alles vol met eenjarige planten en hoe meer kleur hoe mooier ze
het vinden. Ook is het interessant om te weten dat bepaalde vaste planten in Nederland hier
eenjarigen zijn. Wat nog het allermooiste is, is dat de meeste planten, bol en knol gewassen, uit
Nederland komen.
Donderdag 29 juli hadden we de graduation van Philip. Het was net een film. Alle meisjes waren in
prachtige galajurken. De een nog mooier dan de andere en de jongens waren in pak. Veel jongens
hadden een tuxedo (3-delig) gehuurd. Philip had een mooi zwart pak gekocht en zijn escort
(Lyndsay) had een mooie zwarte jurk met wit en glitters. Het was een hele ceremonie. Na het
officiële gedeelte hadden ze een after grad party. Ergens in the middle of nowhere werd een party
georganiseerd (door de ouders). Wij als ouders moesten dus de hele nacht aanwezig zijn om te
kijken hoe de jeugd dronken werd.
De drinking age is hier 19 vandaar dat ze er zo spannend over doen. Het was een mooi feest voor
de jeugd, maar wij zagen het nut er niet van in om er de hele nacht aanwezig te zijn. In Nederland
zijn dit soort feestjes toch beter geregeld en is het ook gezelliger. We hebben het overleefd.
Inmiddels is het 1 juli geworden. Het is vandaag Canada Day (een vrije dag). Er is vanavond
vuurwerk bij de Katepwa Lake en in Regina. Ze hebben hier nu vuurwerk in plaats van met oud en
nieuw.
Afgelopen week was het zeer heet, alle groentegewassen in de tuin beginnen nu eindelijk te
groeien, en al het onkruid groeit nog veel sneller. Veel werk aan de winkel dus.
We hebben onze koeien naar de buren gebracht en ze kunnen daar bij de stier lopen. Maar
afwachten of de stier ze aardig vindt. Hopelijk wel, want dat geeft ons volgend jaar weer kalfjes.
Bouwe heeft de proefvelden gezaaid en Anton is aan z'n nieuwe baan begonnen bij een
akkerbouwer met 14000 acre (7000 ha). Genoeg werk dus.
De komende weekenden krijgen we bezoek uit Nederland, wel gezellig denk ik.
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Ik stop erweer mee.
Tot 'n aandermoal mor weer en loat ains wat van joe heur'n. Is er nog nais ien Zoltkamp. De
uitbreiding van de oren hebben we gelezen op internet.
Greetings
Tonni Rispens-Hop
b.rispens@sasktel.net
tel :001-306-699-7248

Het leven gaat voort – deel 18
“Het schelpenvissen kan nu goed uit”, begon Tjaarke het gesprek. “Met de grote motorschepen
laten ze pijpen zakken in diep water”, zegt Reeuwerd, “en zuigen de schelpen aan boord, gespoeld
en al. En ze varen ver weg tot op de Eems.” De grote kalkovens boven de stad kunnen de
schelpen wel verwerken en er is zoveel nieuwbouw door het gehele land. En de gritfabriek die door
een veevoer-firma aan het kanaal is gebouwd, achter op de helling, neemt veel schelpen en er ligt
meestal een hoop, bijna zo hoog als het kerktorentje. “Die gritfabriek was er vroeger ook niet”,
stelde Tjaarke vast. “Die reusachtige grote schuur op de helling, waar de boeren stekbietenzaad
afleveren, staat er ook nog niet zo lang.”
“En wat je ook nog weinig ziet zijn schepen met turf uit het Drentse veen of met baksteen uit het
Damsterdiepgebied.” “En schepen voor het vlas laden en suikerbieten ziet men ook niet meer
komen in de herst “, zei trijntje.
“Het gemeentebestuur is van plan om het beurtschipperskanaaltje van de Waterschapssluis af aan
te dempen. Het verandert veel en het verbetert veel, zeg ik wel eens.” Ze stopte het pellen een
ogenblik.
“Eerst nog een kop thee, Tjaarke”, zei ze en veegde haarhanden af aan een schoteldoek. De
theepot stond op een lichtje in het bret, op het eind van de tafel en ze schonk de thee in kopjes en
deed er suiker en melk bij.
“Ik vind dat ze het dorp slopen“, begon Trijntje. “Het huisje van de hellingbaas in de dorpskom is nu
afgebroken en de bakkerij. Daarnaast stond het huisje van Cornelia Huizing en het huisje van
Freek en zo kan ik nog wel even doorgaan. En de kerk, van de andere kant, gaat ook
ondersteboven, zo gauw als de nieuwe kerk is afgebouwd in de buurt achter de school.”
Het huisje van de hellingbaas is weer opgebouwd, steen voor steen, en staat nu in het Zuiderzee
Museum te Enkhuizen.
Dani

Herinrichting deel kern Zoutkamp
De gemeente organiseert na de vakantie, vermoedelijk 1e helft september, een informatieavond
over de herinrichting van een deel van de kern van Zoutkamp.
Het gaat o.a. om de aanpak van de provinciale weg tussen de beide sluizen, de Reitdiep en de
Hunsingosluis, en de herinrichting van de Sluisweg en Schoolstraat. In de herinrichting is
inbegrepen het gebied rondom de horeca op ‘de kop’ van de Reitdiepskade, te weten ZK 86 en de
Deurenloods.
Ook de Hunemanhaven wordt aangepakt, de in slechte staat verkerende steigers verdwijnen en
daarvoor in de plaats komen nieuwe voorzieningen aan de zijde van ZK 86. Het is de bedoeling
van de gemeente een aantrekkelijk verblijfsgebied te creëren niet alleen voor bewoner van, maar
ook voor de bezoeker aan Zoutkamp.
Groet gemeente De Marne
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Schotels, schotels……………en……….toch meer schotels???????????
Sinds april vorig jaar verzetten wij ons (met een man of 30) tegen de bouw van maximaal 22
schotelantennes aan de Panserweg in Zoutkamp. Defensie wil met dit project communicatie
onderscheppen om zodoende terroristen beter te kunnen bestrijden.
In mei vorig jaar schreven we ook al een stukje voor de Schudzeef over deze plannen, als het aan
defensie ligt, wordt het een van de grootste parken in de wereld.
Wij vinden nog steeds dat dit project in elk geval niet past binnen de bebouwde kom van
Zoutkamp.
Nadat de gemeente De Marne akkoord ging hebben we onze bezwaren ingediend bij de Provincie
Groningen. Maar ook hier kregen we geen gehoor.
Intussen was bij de gemeente een aanvraag voor een bouwvergunning binnengekomen voor de
bouw van 6 schotels. Hiertegen moesten we natuurlijk weer in de benen. De commissie voor
bezwaar en beroep van de gemeente De Marne deed er een half jaar over om ons bezwaar af te
wijzen en de vergunning werd prompt verleend. Omdat intussen ook de Provincie akkoord was
gegaan met het bestemmingsplan was de vergunning voor de bouw van 6 schotels onomkeerbaar.
Ons restte niets anders dan naar de Raad van State te gaan, enerzijds om het bestemmingsplan
aan te vechten (april 2004) en anderzijds om via een kort geding de verdere bouwplannen te
stoppen (mei 2004).
Stand van zaken op dit moment is:
De rechter heeft ten behoeve van zijn uitspraak in de bodemprocedure (bestemmingsplan) de
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) gevraagd om hem een advies uit te brengen
over de gevolgen van de vestiging van het schotelpark voor omwonenden (uiterlijk 22 september
2004).
De rechter heeft in kort geding uitgesproken dat hij aan de bouw van die eerste 6 niets meer kan
doen maar dat er geen nieuwe bouwvergunningen mogen worden afgegeven voor de andere 16
schotels en eventuele gebouwen. Dit zolang hij geen uitspraak heeft gedaan in de
bodemprocedure.
Voor het eerst hebben we het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt!
Het wordt nu dus spannend wat uiteindelijk de uitspraak zal zijn en ook of defensie zal overgaan
tot de bouw van die eerste 6 of niet. Immers het project kan in elk geval voorlopig niet worden
uitgevoerd volgens de oorspronkelijke plannen (22 schotels en een nieuw gebouw voor alle
computerapparatuur). We houden jullie op de hoogte.
Nanco Wildervanck en Ienke Baars (0595 – 401926)
(advertentie)

Kopiëren en Faxen bij VVV
Kopiëren en faxen kan sinds kort ook bij de VVV aan de Reitdiepskade.
Kopiëren: U betaalt € 0,10 per kopie voor A4-formaat en € 0,20 voor A3-formaat.
Faxen: u betaalt € 0,15 per fax (verzending binnen Nederland)

kopieerservice bij de VVV
Kopie nodig.... nu ook bij uw VVV kantoor
Zowel enkel- als dubbelzijdig mogelijk. Prijs per kopie: A4 € 0.10 - A3 € 0.20
Open tijdens kantooruren: 9.00u tot 17.00u - zaterdag's: 10.00u tot 16.00u
ook verkrijgbaar: dinerbon/theaterbon/bioscoopbon/ bronnenbon Fontana Nieuweschans
leuke kadootjes: theemokje Zoutkamp,deurmat groninger vlag, handpop zeehond
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Voorontwerpbestemmingsplan “Zoutkamp Kanaaloever Zuid”
Dorpsgenoten,
Vorige week donderdag 8 juli hebben wij een zienswijze ingeleverd bij de gemeente over het
bestemmingsplan dat is opgesteld door de gemeente De Marne. Nadat wij 2x2 uur voor de
Meermarkt hadden gestaan met informatie over onze zienswijze hadden we 115 handtekeningen
van mensen die sympathiek staan tegenover de punten die we aandragen. Deze lijsten met
handtekeningen zijn ook ingeleverd bij de gemeente.
Het plan regelt de toekomstige bestemming van het voormalige Heiploegterrein en (niet te
vergeten) het terrein van transportbedrijf Visser tussen het Hunsingokanaal en de dorpsbebouwing
van Zoutkamp.
Het plan omvat de realisatie van woningbouw, waaronder een seniorencomplex aan de
Woldringhstraat.
Hier volgt een samenvatting van de suggesties die we in de zienswijze hebben gedaan:
Wonen en bedrijvigheid
In de afgelopen jaren is veel gepraat over het stimuleren van ambachtelijke bedrijvigheid en
nijverheid in en rond Zoutkamp. Op dit moment zijn er geen vrije bedrijfsterreinen meer
beschikbaar voor (startende) ondernemers.
We pleiten voor het mogelijk maken van bedrijvigheid in de sfeer van:
Verblijfsmogelijkheden bijvoorbeeld een logement of eenvoudig pension (bed en breakfast),
Nettenboeterij. Scheepsbenodigdheden. Vishandel. Lunchroom. Schipperscafe.
Smidse en of lasbedrijfje. Kano- of bootjes verhuurbedrijf + hellinkje + scheepsbrandstof.
Souvenirwinkel. Enzovoort.
Ons voorstel is om bijvoorbeeld op de strook langs het kanaal dit soort van bedrijvigheid mogelijk
te maken en pleiten voor een positieve en stimulerende houding van gemeentezijde ten opzichte
van dit soort kleinschalige initiatieven. Mensen die iets willen zouden door de gemeente
ondersteund moeten worden.
We vinden dat de gemeente ook via bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand en in samenspraak met
de bevolking de inwoners van Zoutkamp moet laten profiteren van de extra mogelijkheden en
werkgelegenheid. Misschien ook door middel van een jonge bedrijvencentrum.
Bevorderen toerisme
De kunst is om te zorgen dat bootjes niet alleen maar langs varen, maar aan de wal iets zien
waardoor men besluit even aan te leggen en Zoutkamp in te gaan.
Door de verblijfsmogelijkheden en de bedrijvigheid uit te breiden voorkom je dat mensen in een
uurtje zijn uitgekeken en weer weggaan.
Zonder kermisachtige toestanden te creëren moet ergens de cirkel doorbroken worden om te
zorgen dat Zoutkamp aantrekkelijker wordt voor recreanten en de Zoutkampse bevolking.
Plaats van het pleintje en het hofje
Ons voorstel is de Dorpsstraat te laten uitlopen op een pleintje in plaats van dood te laten lopen op
het hofje dat als blok van 10 meter hoogte is geprojecteerd.
We pleiten voor het omruilen van het hofje en het plein. Zodoende ontstaat een plein in de
beslotenheid van het dorp. Dit plein leent zich dan voor verschillende activiteiten.
Kop van Noord
De te bouwen huizen liggen op ongeveer 40 meter van het gemaal. Hier zal geluidsoverlast zijn als
het gemaal in werking is. De voorgenomen bouwhoogte van 12 meter voor de Kop van Noord
vinden we te hoog. Voor woonhuizen is dit in Zoutkamp een ongebruikelijke hoogte. De
argumentatie voor het bolwerk vinden wij gezocht en onhoudbaar.
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Wonen in de komende 30 jaar
Bij lezing van het voorliggend ontwerp valt op dat geen aandacht is besteed aan een aantal
ontwikkelingen die in verband met wonen van belang zijn.
Alternatieve energie.
Duurzaam bouwen.
Diftar voorzieningen.
Speelruimte voor kinderen.
Voldoende parkeerruimte.
Ruimere percelen voor (huur)woningen.
Zorgcentrum en Multifunctioneel (service) centrum (WGB)
Het platte dak zou vervangen moeten worden door een gevel met puntdak aansluitend bij het
overige bebouwing. De maximum bouwhoogte moet niet meer dan 10 m zijn.
Het multifunctioneel centrum moet ook bestemd worden voor een aantal cultureel maatschappelijke voorzieningen zoals jeugdhonk, peuterspeelzaal na schoolse opvang en dergelijke.
Bestemming van het water
Opmerkelijk is dat er in het plan niet gerept wordt over het water. De bestemming hiervan wordt
niet beschreven. Wij pleiten ervoor hierover wel duidelijk te zijn: b.v.: is er ruimte voor vaste
ligplaatsen, of mag een bewoner daar zijn bootje afmeren, of mag een bruinevlootschipper ’s
winters zijn klipper daar neerleggen, of mag een recreant zijn bootje daar een paar uur neerleggen
om het dorp in te gaan?
Participatie bij planvorming/invulling burgerinitiatief
De invulling van het voormalige Heiploegterrein zien wij als een unieke kans om een aantal voor
Zoutkamp noodzakelijke ontwikkelingen vorm te geven en kracht bij te zetten.Immers er moet
gewerkt worden aan de items:
Werkgelegenheid voor Zoutkampers.
Imagoversterking Zoutkamp als bedrijvig vissersdorp.
Stimulering van toerisme en verblijfsrecreatie.
We pleiten ervoor om in samenspraak met de Zoutkampers de door ons genoemde punten verder
te ontwikkelen en in het definitief bestemmingsplan hiervoor ruimte te bieden.
Wij doen wel mee!
Waarschijnlijk zal de besluitvorming over het plan lopen via de commissievergadering half
augustus en de raadsvergadering eind augustus. Zie hiervoor de Gemeentemededelingen in de
Ommelandercourant. (donderdags in de huis aan huis uitgave) Laat de gemeente weten hoe
Zoutkampers tegenover de plannen staan, dus bezoek als het kan de vergaderingen.
Als u alsnog uw steun wilt geven aan onze ideeën kunt u onderstaande strook bij ons inleveren.
Het bestemmingsplan en de tekeningen zijn bij ons ook ter inzage.
Met vriendelijke groet,
Nanco Wildervanck en Ienke Baars
Stationsstraat 14
9974 SK ZOUTKAMP
tel. 0595-401926
e-mail. nanco@xs4all.nl

Naam: ....................................... Leeftijd: .......................................................
Adres: ....................................... Postcode: ...................................................
Plaats: ...................................... Handtekening: ............................................
................................................. ...................................................................
................................................. ...................................................................
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Middenstand Zoutkamp
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Café De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 401314
Warme Bakker De Broodmand, Sluisweg 2c, tel. 401066
Dierenspeciaalzaak Dommel, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten
Chin. Ind. Rest. Fon Shun, Spuistraat 24, tel. 402435
’t Garnaaltje, Dorpsstraat 55, tel. 401641
Haarmode Zoutkamp, Sluisweg 2a, tel. 402659, maandags gesloten
Hair2Hair, Julianastraat 25, tel.: 435565
Vishandel Jan v/d Heide, kraam bij de dijk, tel. 402131
Bloemboetiek Kimcha, Churchillweg 9, tel. 402100, maandags gesloten
Lakeside, Sluisweg 3a, tel. 401112
Kegelhuis De Zeearend, Dorpsplein 1d, tel. 401515, op afspraak
Meermarkt Bergstra, Dorpstraat 1, tel. 401382, iedere dag open
Openbare Bibliotheek, Vishalstraat 6, tel. 402750, open donderdag 14.30-17.30 en
18.00-19.30 uur
Palingrokerij Postma, Reitdiepskade 21a, tel. 402177, open maandag t/m vrijdag 13.3017.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur
Poppentheater Eya Popeya, Havenstraat 3, tel. 401830, open woensdag en zaterdag
15.00-16.00 uur na plaatsbespreking
Postkantoor, Dorpstraat 1 (Meermarkt Bergstra), tel 401382, iedere dag open
Rederij Zoutkamp, Prins Bernardstraat 8, tel. 401052
HCR ‘t Reitdiep, Dorpsplein 1, tel. 402426,iedere dag geopend
Camping en feestzaal De Rousant, Nittersweg 8, tel. 402500
't Snuusterhoukje (zie Poppentheater Eya Popeya)
Toxopeus Zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729
Kapsalon Trendy, Churchillweg 9, tel. 401011, maandags gesloten
Veenwijk Autoservice, Stationsstraat 4, tel. 402393
Visserijmuseum Zoutkamp, Reitdiepskade 11, tel. 401957, zie VVV voor openingstijden
Volbeda BOVAG Garagebedrijf, Stationstraat 4b, tel. 402410
VVV Lauwersmeer-Oost, Reitdiepskade 11, tel. 401957, fax 402714, open maandag t/m
vrijdag 10.00-12.00 en van 13.00-15.00 uur (van 1 november tot 1 mei)
Yvonne Cosmetics, Dorpsplein 3, tel. 402417, behandeling op afspraak
Zijlstra tweewieler- en kado-shop, Churchillweg 26, tel./fax 401374, dinsdags gesloten
(m.u.v. het toeristenseizoen)
Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten
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