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Colofon 

 
Redaktie 
Eppo Lukkien tel. 401425 Voorzitter 
Elise Nienhuis tel. 402527 Secretaris 
Erna Knol tel. 401447 Penningmeester 
Willy Bakker-Tadema tel. 407075 Redactie 
Sjoerd Moes tel. 402257 Redactie 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan 
Kamstra. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 26 november. 
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 17 november. 
 
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 
 

22 en 23 oktober Vlaaienactie Gospelgroep Young Spirit uit Ulrum. 
28 oktober Inzamelactie Polen en Roemenië.  
 Kleding etc. inleveren tussen 13.00-16.00 uur bij 't Anker, 
 Gereformeerde kerk. 
3 november Dorca Voedselhulp. Pakketten inleveren bij de Hervormde of 
 Protestantse kerk van 16.00-17.00 uur. 
6 november Schuurverkoop. Lokatie: Stationsstraat 8. Tijd: van 10.00-17.00 uur. 
30 november Inzamelactie Polen en Roemenië.  
 Kleding etc. inleveren tussen 13.00-16.00 uur bij 't Anker, 

Gereformeerde kerk.
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Te koop 

 
Stacaravan (8 x 3 m.) met houten schuurtje (2 x 2,5 m.) op mooie staanplaats in Drenthe. 
Met warm en koud stromend water, toilet, douche, 2 slaapkamers + inventaris. 
Vraagprijs 2000 euro. Tel. 402253. 
 

Te koop 
 
Een grond aangedreven harkmachine (6-delig (schotels)) van Vicon en een inkuilsnijder te koop. 
Informatie kunt u krijgen bij redactielid Elise (tel. 402527) 
 

Te koop 
 
Door een foutje is er te veel ingekocht. Daarom is er nu in de aanbieding: 
 
VERF (muurverf) 
Kleur: Juist (speciale kleur groen) 
Collectie: Histor Compleet 
Product: Flexa MV Reinigbaar & Vochtregulerend 
Volume: 7,5 Liter 
Gedateerd: 22 september 2004 
Inlichtingen bij redactielid Elise (tel 402527) 
 
 

Collecte 
 

In de 3e week van September jl. hebben vrijwilligers gelopen met een collecte ten behoeve van de 
Nierstichting. Deze collecte heeft 561,35 Euro opgebracht. Bij deze willen we alle gevers hartelijk 
bedanken. 

 
 

Opbrengst nationale collecte verstandelijk gehandicapten 
 
De Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten, die van 27 september tot en met 2 oktober jl. 
is gehouden, heeft in Zoutkamp 617,05 Euro opgebracht. Alle gevers en medewerkers aan de 
collecte heel hartelijk dank!  
Draagt u mensen met een verstandelijke handicap een warm hart toe en heeft u de collectant 
gemist? U kunt alsnog uw gift overmaken op giro 11 22 22 2 t.n.v. Stichting Nationale Collecte 
Verstandelijk Gehandicapten te Utrecht. 
 
 

Kunt u even bijlichten? 
 
Display, chatten, facelift, focussen, covers, enzovoorts: allemaal nieuwe, vaak Engelstalige 
termen, die ons niet zo bekend zijn. In dit boekje worden ze –in de vorm van columns- nader 
uitgelegd. Schrijfster Gerry Buitenwerf plaatst de moderne begrippen op een leuke mmanier in een 
Bijbels perspectief. Het boek (9,50 euro) is verkrijgbaar bij de boekhandel en de uitgeverij. 
Van Gerry Buitenwerf verscheen in 1991 de Gronings/Nederlandse bundel “Ien ’t Licht”, inmiddels 
is deze bundel herdrukt. De schrijfster is getrouwd, moeder van vier kinderen en woont in haar 
geboorteplaats Zoutkamp. Sinds zij Jezus als Trooster heeft leren kennen en tot levend geloof 
kwam, heeft zij slechts een doel in haar leven: God te dienen, mensen te vertellen van de liefde 
Gods die alle verstand te boven gaat. 
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Onderwijskansenschool Solte Campe 
 
Het is inmiddels alweer het derde schooljaar voor de openbare basisschool Solte Campe 
in Zoutkamp waarin ze zich Onderwijskansenschool mag noemen. 
Het begon in de zomer van 2002. De gemeente De Marne kreeg van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  informatie over mogelijkheden om extra 
financiële middelen aan te vragen voor basisscholen die op basis van door het ministerie 
opgestelde criteria wilden werken aan het vergroten van kansen voor kinderen. 
Gemeente en schoolbestuur "Tussen Lauwers en Eems" vonden dat deze kans 
aangegrepen moest worden. Een dusdanige  financiële impuls kan je, in het toch al 
armlastige onderwijsland, niet laten liggen.   
 
In het begin met de nodige startproblemen, loopt het vierjarige project nu steeds beter. Om 
de vinger aan de pols te houden is er een zogenaamde regiegroep ingesteld, waarin de 
projectleider onderwijskansen, Tineke de Birk, wethouder Bakker, de ambtenaar 
Onderwijs en het schoolbestuur zitting hebben.  
Naast het werken aan kwaliteitsverbetering in de school gaat de school nauwer 
samenwerken met de lokale instellingen als de peuterspeelzaal, de bibliotheek 
en de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Door samenwerking met deze partners kan de 
doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 0-12 jaar beter worden gewaarborgd. 
 
Het project heeft ook opgeleverd dat ouders door de nieuwsbrief van de school structureel 
op de hoogte blijven van de onderwijskundige vernieuwingen. Daar waar mogelijk dragen 
ze ook een steentje bij. Zo komen ze veel te weten over wat hun kinderen allemaal doen 
op school. Inmiddels is de school verrijkt met 200 nieuwe leesboeken, mede uitgezocht 
door de leerlingen.  
Samen met ouders zijn de boeken gecatalogiseerd en is er een leeskar met audio-
leermaterialen in ontwikkeling. Met de leesboeken en een nieuwe methode voor het 
technisch lezen wordt er gewerkt aan vernieuwend leesonderwijs.  
De toetsen die zijn afgenomen geven nu al aan dat de nieuwe werkwijze succes heeft.  Ook is er 
een nieuwe directeur aangesteld, dhr. J. Hoving. Hij is afkomstig uit het voortgezet onderwijs in 
Winsum.  

 
Ook ICT (werken met de computer) heeft een stevige impuls 
gekregen. Zo wordt het computernetwerk met 14 computers 
dagelijks intensief gebruikt en is er veel nieuwe software 
aangeschaft. 
 

 
 

 
Ook doet de bovenbouw mee aan een landelijke internetwedstrijd, waar honderden 
scholen aan meedoen. Al doende leren de kinderen hoe ze snel en handig via internet aan 
informatie kunnen komen. Dat de “Solte Campers” daar aardig bedreven in worden, blijkt 
wel uit het feit dat ze op dit moment op een knappe gedeelde 2e plaats staan. 
Aan het eind van de projectperiode is het de bedoeling dat de basisschool zich blijvend zal 
professionaliseren om de titel “Kansschool” te kunnen behouden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gemeente De Marne. 
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Hartenwens --- 1 (reisverslag) 
 
Sinds jaren zeiden we tegen elkaar: wanneer we niet meer hoeven te werken willen we, bij 
gezondheid, nog eens het zuidelijkste en het noordelijkste puntje van Europa bezoeken. 
Na zesendertig en een half jaar gewerkt te hebben bij de Meetdienst van Rijkswaterstaat ben ik 
per 1 juni 2004 officieel met de FPU en Ina na dertig jaar Thuiszorg per 1 februari 2004 met de 
OBU gegaan. 
Daar dit er aan zat te komen, hebben we vorig jaar onze plannen en een globale route op papier 
gezet. 
We hebben gekozen om eerst het zuidelijkste punt te bezoeken.Met dit punt bedoelen we, 
Gibraltar. Het werkelijke zuidelijkste punt is echter Tarifa. Dit ligt ongeveer 40 Km ten westen van 
Gibraltar. 
Op 9 mei zijn we ‘s morgens vroeg vertrokken met auto + caravan richting zuid. 
Via Normandië en Bretagne zijn we in etappe’s doorgereisd naar St. Jean de Lutz. 
Vervolgens via Noord-Spanje naar Portugal. 
Hier hebben we de 4 campings bezocht die beheerd worden door Nederlanders. Deze liggen 
verspreid over Portugal; noord, zuid, oost en west. Hierdoor hebben we een goede algemene 
indruk gekregen van dit land. We moeten zeggen dat, dat een zeer positieve indruk was. 
Vanaf de meest zuidoostelijke camping in Portugal, in de buurt van Evora, zijn we doorgereisd 
naar Spanje. De campinghouder had ons een route op papier gezet die “binnendoor” ging. Via 
allerlei kronkelwegen bereikten we de grens met Spanje.We hadden ‘s avonds afscheid genomen 
daar we ‘s morgens om half zes wilden rijden. Het was nog aardedonker. 
Via Sevilla en Cadiz kwamen we laat in de middag in Tarifa aan. Een mede kampeerder op de 
laatste camping vertelde ons dat we de derde camping aan de rechterkant van de weg moesten 
nemen. Dat zou de beste zijn. Hun raad opgevolgd en warempel het uitzicht vanuit onze 
staanplaats was fantastisch. 
We keken op de stad Tanger in Marokko, met daar tussenin de straat van Gibraltar. Een zeer 
drukke doorgang van grote zeeschepen die vanaf de Oceaan van en naar de Middellandse-zee 
varen. 
Tarifa is zeer bekend bij de surfers. Je kunt de klok erop gelijk zetten wanneer het gaat waaien en 
hoe hard de wind is na een paar dagen is vooraf bekend. Deze wind heet: de Levant. Je ziet hier 
dan ook zonder te overdrijven duizenden surfers uit alle landen van Europa. 
Dat je ook daadwerkelijk ver van huis bent zagen we aan een 25-tal paarden, die op een soort van 
kweldergebied graasden, tussen het strand en de camping in. 
Eerst dachten we dat het paarden waren met een gebrek,daar ze nogal vreemd voortbewogen. 
Later toen ze dichterbij kwamen bleken ze gekluisterd te zijn aan hun voorbenen. Ze liepen daar 
“vrij” rond en konden op deze manier niet weglopen. Ze bewogen voort als een kikker. Deze 
aanblik was even wennen. 
 
Nadat we een paar dagen in Tarifa waren geweest hebben we een dag gepland om naar Gibraltar 
te gaan. We kregen ook nu het advies, van mede kampeerders, niet met eigen auto de grens over 
te gaan daar je dan wel eens de gehele dag in de file kon staan. Ook deze raad hebben we 
opgevolgd. Via Algeciras reden we naar de grens en bij aankomst hebben we de auto in een groot 
park, tegen betaling natuurlijk, geparkeerd om vervolgens te voet de grens over te gaan. 
Je wordt hier in tegenstelling met de grenzen die we gewend zijn te passeren nog streng 
gecontroleerd. Het is de Spanjaarden nog steeds een doorn in het oog dat dit stukje grondgebied 
niet bij Spanje hoort. Een man vertelde ons, toen wij vroegen dat er maar één richtingsbord op de 
gehele route verwees naar Gibraltar, dat dit plaagstootjes waren van de Spanjaarden.  
Het was ongeveer 20 minuten lopen waarbij je de start en landingsbaan van het vliegveld moest 
oversteken om de stad te bereiken. Het gaat als bij een spoorwegovergang.Komt er een vliegtuig 
aan dan gaat het licht op rood en de bomen gaan dicht. Advies: wel snel oversteken voor de 
volgende uit de lucht komt zeilen.We liepen de Main-Street in en warempel alsof je in Engeland 
bent. Alles is opeens engels, totaal geen overgang zoals b.v in het grensgebied 
Nederland/Duitsland enz. 
We hebben gebruik gemaakt van een busje met chauffeur/gids samen met een engels stel om de 
rots te bekijken. Met z’n vieren was de rit aanmerkelijk goedkoper. Nog nooit hebben wij een 
enthousiaster persoon als gids/chauffeur gehad dan deze. Hij vertelde van begin tot het eind alles 



 Pagina 6 

over ”zijn” Gibraltar.De inwoners willen noch Engels noch Spaans maar Gibraltiaan zijn. De 
apenrots werd natuurlijk niet overgeslagen. Hier zijn de inwoners dan ook “apentrots” op. 
Het verhaal wil dat zolang de apen hier zijn, Gibraltar geen Spaans grondgebied zal worden. 
Conclusie :de apen worden heel goed verzorgd. 
De voornaamste inkomstenbron van de Gibraltianen komt uit het toerisme en uit het bevoorraden 
van de zeeschepen.Er doen hier per dag 92 zeeschepen aan. Het inwonertal is 32000 mensen. 
We hebben heel erg genoten van deze dag.We beseffen ons ook wel degelijk dat we niet elke 
vakantie even naar de zuidkust van Spanje kunnen reizen. 
 
De reis voerde ons een paar dagen later naar Granada waar we het Alhambra hebben 
bezocht.Vervolgens via Valencia, Barcelona, de Provence  en tenslotte via Nunspeet, als laatste 
camping, weer naar Zoutkamp.Op 1 juli waren we weer thuis. We hebben totaal 8674 km gereden 
en 20 campings aangedaan. 
We hebben onderweg heel veel gezien en meegemaakt.Onze hartewens ---1, het zuidelijkste punt, 
is vervult. 
Onze hartewens --- 2, de Noordkaap, komt hopelijk nog eens. 
Een ieder veel vakantie plezier alvast voor 2005. 
 
Wim en Ina Visser, Zoutkamp. 
 
 

Aktie Polen en Roemenië 
 
Er is in Zoutkamp altijd nog gelegenheid om tweedehands kleding op de laatste dinsdag van de 
maand tussen 13.00 en 16.00 uur naar 't Anker in de Gereformeerde kerk te brengen. 
Ook resten garen, kinderkleding, 1-persoonsledikanten en matrassen zijn welkom. Ondanks de 
berichten dat het beter gaat in die landen is er erg veel nood, bijvoorbeeld bij bejaarden en 
gehandicapten, en ook kindertehuizen worden door de plaatselijke regeringen vergeten. 
Voor giften is er een bankrekeningnummer: 3352.17.605 t.n.v. T. Zijlstra-van Dijken o.v.v. Aktie 
Polen Zoutkamp. 
 
 

'Beer van het Lauwersmeer' was er al een keer! 
 
LAUWERSOOG/ZOUTKAMP- Groot was de verbazing 
een paar weken terug, toen wandelaars in de 
Lauwersmeerpolder een heuse beer meenden te 
hebben gezien. 't Was natuurlijk op het randje van de 
komkommertijd, maar de regionale- en zelfs de 
landelijke pers rukten uit om dit fenomeen te verklaren. 
Een grote hond, een boommarter, een uit de kluiten 
gewassen haas; de beer van het Lauwersmeer werd van 
alle kanten belicht en de deskundigen kwamen 
uitgebreid aan het woord. 
Wij van de Schudzeef krabden ons een goed achter de 
oren en ja hoor, in ons archief uit de vorige eeuw vonden 
we nog een foto van de beruchte beer. Die was in het 
midden van de jaren tachtig al eens in Zoutkamp 
gesignaleerd en zelfs gefotografeerd. Niets nieuws 
onder de herfstzon dus. Op de foto is te zien hoe enkele 
dorpsgenoten 'de beer van Zoutkamp' (en later het 
Lauwersmeer) liefdevol  
ontvingen in ons dorp. Voor wandelaars, boswachters, 
journalisten  en andere deskundigen ligt er een afdruk 
van de foto van 'onze beer' op de redaktie klaar! Hij is 
niet geschoten, want we hadden de huid nog niet 
verkocht..... 
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Ingezonden 
Geachte redactie, dorpsgenoten, 
 
Vanmorgen viel de Schudzeef op de mat en na het blad doorgelezen te hebben, stuitte ik op de 
laatste pagina op een oproep aan alle dorpsgenoten om te participeren in een "historische doorkijk 
en de 16e eeuw": het naspelen van een slag uit de 80-jarige oorlog. Dat irriteerde me mateloos. 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet begrijp wat mensen bezielt om te dwepen met oorlogen uit ons 
verleden. Ons dagelijks bestaan wordt iedere dag gevuld met de verschrikkingen die mensen in de 
naam van geloof, politiek of ander overtuigingen elkaar aandoen. Racisme is aan de orde van de 
dag en intolerantie viert hoogtij. En nu wil dit comité "Slag bij Zoutkamp" een "groots festijn" 
organiseren. Kan iemand mij uitleggen wat er zo groots is aan gruwelijkheden uit een ver 
verleden? Kan iemand mij uitleggen wat voor nut deze exercitie heeft? Wordt er dan ook een 
Spaanse afvaardiging uitgenodigd in naam van de verzoening tussen onze volkeren? 
Als we met z'n allen nu iets geleerd hadden van al die oorlogen en ellende zou dat fantastisch zijn, 
maar de realiteit blijkt weerbarstig en het tegendeel te bewijzen.  
Wellicht kan dit comité zich eens buigen over een 'vredesfeest' met een boodschap van tolerantie 
jegens medemensen, in plaats van oorlogje te spelen. 
 
O. Knol 
 
 

Dorcas Hulp Nederland - Voedselhulp 
 
Door Dorcas Hulp Nederland wordt ook dit najaar weer een voedselinzameling gehouden. 
Dit gaat als volgt: u kunt op het onderstaande lijstje lezen wat er nodig is. Op woensdag 3 
november kunt u deze pakketten inleveren in de Hervormde en Protestantse kerk in Zoutkamp van 
16.00 uur tot 17.00 uur. Daar staan dan vrijwilligers klaar die deze in ontvangst nemen en in dozen 
doen. Van de producten worden later voedselpakketten samengesteld. 
Door duizenden medemensen in Rusland, Albanië, Roemenië, Oekraïne en Moldavië een 
voedselpakket aan te bieden, helpt u mee de allerarmsten in Oost-Europa van voedsel te voorzien. 
De volgende producten gaan in het pakket: 
 
3 pakjes droge soep 1 pakje cacao 
1 pakje droge kruidenmix 2 kg. suiker 
1 pak/doos Brinta e.d. ontbijt 2 doosjes (fruit)thee 
1 pak theebiscuit 3 pakken macaroni 
1 pak vruchtensap (1,5) lt. 1 kg. (jodiumhoudend) zout 
2 plastic flessen zonnebloemolie 1 pot jam 
1 blik groente à 800 gr. 1 pakje kaarsen 
1 blik witte of bruine bonen à 800 gr. 2 tandenborstels 
1 blik vruchten à 800 gr. 1 tube tandpasta 
2 kg. gebroken rijst 
 
(I.v.m. douanevoorschriften s.v.p. geen andere producten inleveren.) 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!!! 
 
 

Schuurverkoop 
 
Schuurverkoop op 6 november 2004 van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Met onder andere: 2e hands kleding, meubelen en curiosa 
Lokatie: Stationsstraat 8, 9974 SK Zoutkamp. De koffie is kaar !!!!!!! 
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Dorpsgenoten aanwezig bij overhandiging sleutel nieuwe Rode Kruis bus 

Nieuwe bus Rode Kruis De Marne en Winsum 
 
Op vrijdagmiddag 24 mei ontvingen de afdelingen De Marne en 
Winsum van het Nederlandse Rode Kruis uit handen van 
hoofdsponsor Bakker uit Ulrum een nieuwe rolstoelbus. De 
nieuwe Ford Transit bus is geschikt voor rolstoel- en 
personenvervoer.  
Met de bus kunnen zes rolstoelen of acht personen worden 
vervoerd. 
De bus wordt naast de inzet bij rampen en calamiteiten ook 
gebruikt voor uitstapjes van personen die niet zelfstandig kunnen 
reizen. Vaak gaat het dan om de bewoners van de 
verzorgingstehuizen in de gemeente De Marne en Winsum. 
Ook De Zonnebloem doet wel eens een beroep op de bus.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen taai taai, maar een heerlijke vlaai! 
 
Ook dit jaar houdt Gospelgroep Young Spirit uit Ulrum weer een Vlaaien-actie! 
Vrijdagavond 22 oktober en zaterdag 23 oktober aanstaande kunt u leden van de groep bij u aan 
de deur verwachten met heerlijke vlaaien. Gemak dient de mens en onze vlaaien zijn van 
topkwaliteit, dus volop genieten! Verwen u zelf dus en koop geen taai taai, maar een heerlijke 
vlaai! 
Deze actie vindt plaats in de dorpen Ulrum, Leens, Zoutkamp, Houwerzijl, Kruisweg, Wehe-
den Hoorn, Niekerk en Vierhuizen. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de 
gospelgroep. 
 
 

Bedankjes 
 
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes tijdens mijn verblijf 
in ziekenhuis en Zonnehuis en bij mijn terugkeer naar Asingahof. Daarvoor mijn hartelijke dank. 
P. Bakker, Asingahof 110, Ulrum. 
 
Graag wil ik iedereen nog bedanken voor de vele telefoontjes, bloemen, kaarten en fruit tijdens 
mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst. Mijn hartelijke dank. 
J. Ritsema-Buikema 
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Voorontwerp bestemmingsplan “Kanaaloever Zuid Zoutkamp” 
 
Dorpsgenoten, 
 
Zoals eerder in de Schudzeef gemeld, leverden wij op 8 juli deze zomer een “zienswijze” in bij de 
ge-meente met aanvullende ideeën op de plannen van de gemeente voor de Kanaaloever Zuid 
(het voormalige Heiploeg terrein). Samen met ons ondertekenden 115 Zoutkampers de in de 
zienswijze opgevoerde punten. 
Half juli voerden wij een gesprek met de wethouder Zorge. 
Ons doel was om hem een toelichting te geven op de zienswijze en hem te overtuigen van onze 
posi-tieve inzet t.a.v. de plannen.Tevens is hem uitgelegd dat de 115 handtekeningen niet zomaar 
op een paar kreten waren “binnengehaald”, maar op basis van een samenvatting van alle punten 
uit de zienswijze.De samenvatting is hem ook overhandigd. 
Hij was er niet blij mee. Vooral omdat toch haast gemaakt moest worden met de voorzieningen 
voor senioren in Zoutkamp. Er blijken al diverse afspraken te zijn gemaakt. 
We wilden graag weten hoe het verder zou gaan en of hij nog met de Zoutkampers zou gaan 
praten over de plannen. 
Binnen enkele weken zouden we de “inspraakreacties” ontvangen. In deze notitie wordt de reactie 
van het college van B&W op alle ingediende zienswijzen weergegeven. 
Dan is het zomaar 13 oktober als wij de notitie ontvangen.(afgelopen woensdag)  
Op 14 oktober (afgelopen donderdag) stond het bestemmingsplan op de agenda van de 
raadscom-missievergadering. De vergadering was op dit punt niet besluitvormend, maar de 
raadscommissie nam op dit moment slechts kennis van de stand van zaken. De reden hiervoor is 
dat ook pas heel recent de reactie van de Provincie op de plannen was binnengekomen. De 
Provincie heeft een aantal opmerkingen gemaakt, waarvan 2 in de “categorie 1”. Dit betekent dat 
de gemeente voordat zij verder gaat met de procedure, eerst een antwoord moet geven op die 2 
punten. 
Door ons is gebruik gemaakt van het spreekrecht voor publiek, aan het begin van de vergadering. 
Als eerste reactie op de notitie van het college hebben we gezegd dat op de in de zienswijze ge-
noemde punten slechts zeer summier wordt ingegaan. Behalve misschien op het aantal 
parkeerplaat-sen in de wijk. 
Op onze opmerkingen over “alternatieve energie”en “perceeloppervlak” wordt helemaal niet 
terugge-komen. 
Verder valt op dat de teneur over het algemeen afhoudend is en dat geregeld wordt verwezen naar 
de “beeldpresentatie”. Deze beeldpresentatie is toch ook onderdeel van het voorontwerp 
bestemmings-plan en dus ook onderwerp van inspraak of niet soms??? 
Gewoonweg teleurstellend vinden wij de reactie op het punt “participatie bij planvorming en 
burgerini-tiatieven”. 
Namelijk: Initiatieven van burgers die de bovenstaande items ondersteunen zullen door het college 
worden getoetst aan de regelgeving betreffende de voorgenomen locatie.” 
Je zou zeggen: dat is ze geraden. 
Deze reactie doet echter geen recht aan de intenties bij de hier opgevoerde punten. 
Tot zover, onze inbreng tijdens de commissie vergadering. 
Dan nog wat inhoudelijke punten uit de notitie van het college: 
 
Wonen en bedrijvigheid. 
In de zienswijze hebben wij er op aangedrongen om aan het water, o.a. ook kleine ambachtelijke 
be-drijfjes, eenvoudige overnachtingsmogelijkheden en horeca toe te staan. 
Het college deelt deze mening niet. Men wil dat het een “rustige woonwijk” wordt. 
 
Bestemming van het water. 
Wij hebben de gemeente gevraagd duidelijkheid te verschaffen over het toegestane gebruik van 
het water van het Hunsingodiep.  
De gemeente geeft aan dat het waterschap Noorderzijlvest als eigenaar van het kanaal 
zeggenschap heeft over het (mede)gebruik van het water. 
Het college is voornemens medewerking te verlenen aan steigers slechts ten behoeve van kanoen 
en vissen. 
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Plaats van het pleintje en het hofje. 
Op de wens om de plaats van het pleintje en het hofje om te ruilen zal niet worden ingegaan, 
omdat het college er voor kiest “het hofje deel te laten uitmaken van de oude kern van Zoutkamp”. 
“Ter te-gemoetkoming aan de bewoners van de Werfstraat zal het hofje anders worden gesitueerd. 
Aan de zijde van de Werfstraat zal het hofje een open aanblik hebben., zodat het merendeel van 
de bewoners van de Werfstraat ruim 20 meter open zicht zal hebben tot aan de achterzijde van die 
woningen die hun voorzijde aan de Hellingstraat zullen hebben”.  
 
Kop van Noord. 
In de zienswijze hebben we aangegeven dat de afstand van deze 12 meter hoge woningen tot het 
gemaal (40 meter) onherroepelijk geluidsoverlast met zich mee zal brengen. 
Het college zegt dat geprobeerd wordt met het waterschap “overeenstemming te bereiken om de 
ge-luidsoverlast van het gemaal zodanig te beperken, dat woningbouw op de nu aangegeven 
afstand tot het gemaal in het kader van de Wet Geluidhinder acceptabel zal zijn”. 
 
Wonen in de komende 30 jaar.  
De reactie van het college op deze punten is: 
“Er wordt naar gestreefd de financiële ondersteuning in het kader van de regeling duurzaam 
bouwen mogelijk te maken. Deze regeling is ondermeer ook van toepassing op de 
nieuwbouwlocatie Aagstheem te Eenrum. Het huidige Bouwbesluit stelt daarnaast een aantal 
eisen, waarmee duurzaam bouwen tot op zekere hoogte gewaarborgd wordt.” 
Op het punt parkeerruimte wordt uitgebreid gereageerd. 
Uit de papieren kwamen wij op 54, het blijken er 65 te worden. 
Voor spelen in de wijk wordt verwezen naar de speelplaats bij de sportvelden. “Verdere 
speelvoorzie-ningen zijn binnen de bestemming groenvoorziening toegestaan, maar moeten nog 
worden uitge-werkt.” 
 
Zorgcentrum en multifunctioneel(service)centrum. 
Wij hebben opgemerkt dat het gedeelte met het platte dak (10 meter hoog) niet past in het dorp. 
Soort 2e Meermarkt?! 
Volgens het college “zal het gebouw zich niet te massaal presenteren ten opzichte van de overige 
bebouwing van Zoutkamp.” 
In het servicecentrum kunnen maatschappelijke voorzieningen worden ondergebracht, de 
beschikbare ruimte hiervoor is 1000 m2. Dit zou volgens het college ook de peuterspeelzaal en het 
jeugdhonk kunnen zijn. 
 
Participatie bij planvorming/invulling burgerinitiatief. 
Tot slot hebben wij er in de zienswijze op aangedrongen om de plannen vooral samen met 
Zoutkam-pers verder te ontwikkelen en in het plan ruimte te maken voor de ideeën die er leven. 
Reactie van het college: 
“Initiatieven van burgers die de bovenstaande items ondersteunen zullen door het college worden 
getoetst aan de regelgeving betreffende de voorgenomen locaties”. 
 
Wij zijn erg teleurgesteld over deze reacties van het college. 
De raadscommissie en vervolgens de raad zelf moeten nog besluitvormend vergaderen over het 
be-stemmingsplan Kanaaloever Zuid Zoutkamp. Dan wordt het een zaak van de politieke partijen 
in de raad. 
Volg de Ommelander (donderdag editie) voor informatie over de data. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nanco Wildervanck en Ienke Baars 
Stationsstraat 14 
9974 SK Zoutkamp 
0595 - 401926 
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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  

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 

Kapsalon Hair2Hair, Julianastraat 25, tel.: 435565 

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,  vrijdag 13.30-17.30 uur, zaterdag 
10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur, zondags gesloten  sieraden 

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 

 


