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Oosternieland,  9 februari 2018 

 
Beste dorpsgenoten, 

In de laatste nieuwsbrief hebben we jullie 
laten weten dat de kavel eind november is 
overgenomen door de gemeente Eemsmond.  

Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de 
hoogte brengen van de laatste 
ontwikkelingen. 

Welstand en vergunningen 
Na vooroverleg met medewerkers van de 
gemeente over gebruik en inrichting van de 
kavel hebben we een concept idee van de 
bouw gezonden naar de welstandscommissie. 
Hierop kwam een negatief advies en leidde 
tot tegengestelde inzichten binnen de 
betrokken instanties. Misschien hebben jullie 
het vernomen, maar onlangs is er een 
delegatie ambtenaren in het dorp langs 
geweest en zijn er verdere gesprekken 
gevoerd over de bouw, de inrichting van de 
kavel en de dienstverlening van de gemeente 
in dit project.  

Samen met deze afvaardiging hebben we de 

kavel bezocht en hebben wij onze wensen aan 

hen voorgelegd. Samen zijn gekomen tot een 

gedragen voorstel voor inrichting die én 

volgens de beleidskaders passend is én past 

bij de wensen van het dorp.  

Wat ons betreft was dit een zeer waardevol 
overleg. Overigens ook een interessante 
ochtend met veel nieuwe inzichten over de 
geschiedenis van onze regio en ons unieke 
landschap! De afspraak is nu dat de adviseurs 
onderling met elkaar in gesprek gaan over 
welke vergunningen er aangevraagd moeten 
worden door ons. We worden hierover op de 
hoogte gehouden door de dorpencoordinator 
en hopelijk is op korte termijn hierover meer 
duidelijkheid. 

Voortgang en draagvlak 
Tevens hadden we jullie uitgenodigd voor een 
bewonersvergadering op 14 december in het 
dorpshuis van Zijldijk. Helaas is niemand uit 
het dorp in de gelegenheid geweest om 
aanwezig te zijn. Voor ons best een  

 

 

 

 

 

teleurstelling. Gelukkig waren er wel enkele 
steunende mails. 

Naast genoemde perikelen over welstand en 
vergunningen zijn we actief bezig ons voor te 
bereiden op financiele steun voor de te 
maken kosten. Hiervoor is een projectplan 
opgesteld en de eerste subsidieaanvraag 
gedaan. Van essentieel belang voor financiele 
steun van diverse instanties is draagvlak en 
actieve participatie uit het dorp. 

Wij willen als projectgroep met plezier en 
enthousiasme de realisatie van de 
dorpsvoorziening voortzetten. Vooral omdat 
wij denken dat dit een kans is om de 
leefbaarheid in het dorp te behouden en 
liever nog te vergroten.  

Wij varen op de steun die is toegezegd in de 
laatste vergadering, de schrifelijke reacties 
en de zwijgende instemming van de overige 
dorpsgenoten. Het ziet er echt naar uit dat 
een dorpsvoorziening voor Oosternieland 
realiseerbaar is. Wij gaan ervoor! Graag horen 
we van jullie reacties en zien jullie graag op 
de volgende bijeenkomst. 

Bewonersparticipatie 
We willen graag binnenkort met jullie 
doorpraten over de voortgang en de verdere 
invulling. Dit willen we combineren met de 
Algemene Ledenvergadering van 
Dorpsbelangen. Jullie worden daar nog voor 
uitgenodigd.  

Mochten jullie opmerkingen of vragen hebben 
voor die tijd dan horen wij dat heel graag! 

 

Tot zover het laatste nieuws. 

Vriendelijke groet, 
Werkgroep Dorpsvoorziening  

 

 

 

Ontwikkelingen Dorpshut 

  


