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(Vervolg Kennisgeving besluit)
gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel
2.1, lid 1, sub c Wabo) en het oprichten, veranderen of in werking hebben van
een inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo).

Stremming fietspad
		

tussen Oosterhorn en
Lalleweer
In verband met asfaltwerkzaamheden
is het fietspad tussen Oosterhorn en
Lalleweer van 10 oktober tot 20 oktober gestremd voor het doorgaande
fietsverkeer. Het fietsverkeer wordt
omgeleid middels bebording.

Stremming Borkumerrif te Delfzijl
In verband met asfaltreparatie is De
Borkumerrif in Delfzijl van 11 oktober
tot en met 12 oktober gestremd voor
het doorgaande verkeer.

Stremming De paap te
Delfzijl
In verband met asfaltreparatie is
De Paap in Delfzijl van 11 tot en met
12 oktober gestremd voor het doorgaande verkeer.

Geen treinen tussen
Groningen-Delfzijl
Van woensdag 17 tot en met zondag
28 oktober rijden er geen treinen
tussen Groningen-Delfzijl/Eemshaven.
Dit heeft te maken met werkzaamheden aan het spoor voor het project
Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden.
Arriva zet op deze data bussen in.
Geldig vervoerbewijs
Inchecken met een OV-chipkaart
in deze bussen is niet mogelijk. Je
moet hiermee ingecheckt zijn bij het
treinstation waar vandaan je vertrekt
en weer uitchecken op het treinstation van bestemming. Uitzondering is
Hoofdstation Groningen, hier kan je
in- en uitchecken bij de bushalte. In
verband met de ruimte in de bus, is
het meenemen van fietsen helaas niet
mogelijk.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.arriva.nl/buitendienststelling. Reizigers
kunnen hun reis plannen via de Arriva
app, in de reisplanner op www.arriva.
nl of via OV-reisinformatie: (0900) 92
92 (€0,90 p.m.).

Kans op gladheid door
modder op de weg
Door het oogsten is er op dit moment
veel landbouwtransport op de weg.
Houdt daarom rekening met modder
op de weg en met kans op gladheid.
Om u te waarschuwen voor het gevaar
van gladheid, is degene die de oogst
binnenhaalt, verplicht tijdens de werkzaamheden modderborden te plaatsen.
Direct nadat het werk klaar is, behoort
de vervuiler de weg schoon te maken
en de borden te verwijderen. In de
praktijk gebeurt dit helaas nog niet
altijd. Wees daarom alert, ook als u
geen borden ziet. Stuit u op modder en
er zijn geen borden geplaatst, meld dit
dan bij de gemeente via www.delfzijl.
nl/melding of via de Gemeente Delfzijl
app. De app is te downloaden in de
Google Play of App store.

Bezoekadres:
Johan van den Kornputplein 10
9934 EA Delfzijl
Postadres:
Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl
Tel.
		
e-mail
web

140596 (zonder netnummer,
ook vanaf mobiel)
gemeente@delfzijl.nl
www.delfzijl.nl

Datum 10-10-2018

Evenementenkalender komende weken
10-oktober 14.00 uur Godlinze Theaterconcert ‘Hier dooft niets’ Kunsthuis
Oal Eer
10-oktober 20.00 uur Delfzijl Lezing Jur Bekooy – Stichting Oude
Groninger Kerken Kerk ‘t Anker
11-oktober 20.15 uur Delfzijl Mart Smeets de Molenberg
12-oktober 20.15 uur Delfzijl Mirusia de Molenberg
13-oktober 21.00 uur Molenberg Bluéscafe de Molenberg
14-oktober 15.00 uur Delfzijl Theo de Groot en Arnold Veeman de Molenberg
17-oktober 10.00-17.00 uur Delfzijl Najaarsmarkt centrum
19 t/m 21-oktober Delfzijl Oktoberfestival centrum

Ter inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 oktober
2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Delfzijl. U maakt
hiervoor een afspraak met het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl, via
telefoonnummer 140596 of bij de receptie.
Beroep
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie
Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het indienen van een beroepschrift
schorst de werking van het besluit niet. Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw beroepschrift sturen aan de
voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal het
beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kennisgeving ontwerp besluit

20-oktober 20.15 uur Delfzijl De Troebadoers de Molenberg
21-oktober 14.00-16.30 uur Termunten Struinen langs de Dollard
Bezoekerscentrum Dollard
t/m 2-december Delfzijl Expositie Joost Doornik en Marilyn Josiena
Molen Adam
t/m 6-januari Delfzijl Expositie Doar broest de zee MuzeeAquarium

Reguliere activiteiten:

Elke dag 10.00-17.00 uur Delfzijl MuzeeAquarium
Elke dag 10.00-17.00 uur Losdorp Openstelling Johanneskerk
Elke dinsdag t/m donderdag Godlinze Beeldhouw- en Schilderwerkplaats
Kunsthuis Oal Eer
Elke woensdag 09.00-17.00 uur Delfzijl Weekmarkt centrum
Elke woensdag 13.00-16.00 uur, zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur Delfzijl
Molen Adam
Elke donderdag 13.30-17.00 uur Farmsum Korenmolen Aeolus
Elke zaterdag en zondag 12.00-16.00 uur Termunten Openstelling
Bezoekerscentrum Dollard
Elke zaterdag 14.00-16.00 uur Farmsum Openstelling Farmsumerkerk
Elke zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur Bierum Openstelling Bierumer School
Elke zondag 13.00-17.00 uur Termunterzijl Openstelling Museumgemaal Cremer
Kijk voor meer informatie of hoe u een activiteit in uw dorp of wijk
kunt aanmelden op www.eemsdelta.groningen.nl of mail naar
redactie@topvangroningen.nl.

Vergunningen
Informatie over onderstaande aanvragen en vergunningen krijgt u via
telefoonnummer (0596) 63 97 00.

Aanvragen omgevingsvergunning

Het college van B en W heeft een aanvraag ontvangen voor de volgende
omgevingsvergunning (datum is datum ontvangst):
- d.d. 27 september 2018, voor het plaatsen van een dakkapel aan de
Zilverschoon 3, 9932 CN te Delfzijl.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Het college van B en W heeft een omgevingsvergunning verleend (datum is
datum verzending):
- d.d. 4 oktober 2018, voor het verbreden van een oprit, restauratie en
verbouwing (incl. realisatie B&B) aan de Ossenweg 2,9931 TB te Delfzijl.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Delfzijl zijn in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens een omgevingsvergunning te verlenen
voor het bouwen van een jongveestal en 2 loodsen aan de Scheve Klap 5 te
Wagenborgen. De vergunning bestaat uit het bouwen van een bouwwerk (artikel
2.1, lid 1, sub a Wabo), het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met
het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo), het oprichten/veranderen
van een inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo) en het verrichten van een
activiteit die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (artikel 2.1, lid
1, onder i Wabo).
Ter inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Delfzijl.
U maakt hiervoor een afspraak met het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl,
via telefoonnummer 140596 of bij de receptie.
Zienswijzen
Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college. Voor het
inbrengen van een mondelinge zienswijze of het inzien van de stukken kan een
afspraak worden gemaakt via www.delfzijl.nl, aan de receptie of telefonisch via
140596.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Centrum-Vennenpark’ (Delfzijl)
Het plan is om circa 250 parkeerplaatsen te realiseren in een parkachtige omgeving
waarin veel groen wordt gerealiseerd. Verder wordt de mogelijkheid opgenomen
voor het realiseren van een nieuwe voetgangers- en fietsbrug over de Oosterveldweg. Het plangebied ligt in het noorden van de plaats Delfzijl. Het gebied
grenst aan de noordzijde aan de Oosterveldweg, aan de noord-westzijde aan een
tankstation en de Noordersingel, aan de zuidzijde aan woon- en winkelpanden en
aan de oostzijde aan een supermarkt. De Vennen en Spoorstraat liggen binnen het
plangebied. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Centrum’
(vastgesteld op 23 mei 2013). De nieuwe bestemming voor het gehele plangebied
wordt ‘Verkeer - Verblijfsgebied’.
Ter inzage
Het plan ligt van 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 ter inzage in het
gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak bij het Klant Contact Centrum via
www.delfzijl.nl of via telefoonnummer 140596 of bij de receptie. Het plan ligt ook
ter inzage in de openbare bibliotheek, Oude Schans 23 te Delfzijl. Daarnaast is
het plan in te zien via www.delfzijl.nl/bestemmingsplannen. De digitale versie
van een bestemmingsplan is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale
en de papieren versie geldt het digitale plan.

Kennisgeving besluit

Beroep
Tijdens deze termijn kan tegen het raadsbesluit beroep worden ingesteld door:
- degenen, die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben
gebracht;
- belanghebbenden, die redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat zij niet
tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad
naar voren hebben gebracht.
Het beroep stuurt u naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Burgemeester en wethouders van Delfzijl hebben in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden
van een transformatorstation aan de Oosterlaan 2 te Farmsum. De vergunning
bestaat uit het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo), het
uitvoeren van een werk of werkzaamheden (artikel 2.1, lid 1, sub b Wabo), het
(Lees verder volgende kolom)

Inwerkingtreding
Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van
State. Het raadsbesluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum verzending een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college indienen via postbus 20000, 9930 PA Delfzijl
of mailen naar: gemeente@delfzijl.nl.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

Sociaal Plein Delfzijl

Openingstijden Klant Contact Centrum:
maandag tot en met woensdag

08.30-12.00

13.00-16.00

donderdag

08.30-12.00

13.00-19.00

vrijdag

08.30-12.00

Zie reguliere openingstijden KCC.
Tel. (0596) 63 99 99 		
E-mail sociaalplein@delfzijl.nl

U kunt een afspraak maken via www.delfzijl.nl (knop in de rechterkolom ‘Afspraak
maken Klant Contact Centrum’), aan de receptie of telefonisch via 140596 (zonder
netnummer, ook vanaf mobiel)

Steunstees
Delfzijl-Noord, Godlinze, Spijk en
Woldendorp:
Afspraak via tel. 140596 (zonder
netnummer, ook vanaf mobiel)

Digitaal gemeenteblad Via www.overheid.nl/snel naar/gemeenteblad. In zoekscherm
Delfzijl als ‘publicerende organisatie’ toevoegen, op knop ‘zoeken’ drukken. Of via
www.delfzijl.nl/bekendmakingen.

24-uurs bereikbaarheid milieuklachten:
Tel. 140596 (zonder netnummer, ook
vanaf mobiel)

Informatie inburgering:
Di t/m do: 08.30-16.00 uur
Tel. (0596) 63 91 09
Openbare kennisgevingen
van de gemeente Delfzijl staan op
www.delfzijl.nl en hangen in de
publicatiekast naast de ingang van
het gemeentehuis.
Gemeenteberichten is een uitgave van de
gemeente Delfzijl.
Redactie: team Communicatie
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Samen werken aan Groot Bronswijk-terrein Wagenborgen
De Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen, Woonstichting Groninger Huis en de gemeente Delfzijl
ondertekenden op 4 oktober 2018 een overeenkomst met afspraken om de herontwikkeling van het Groot
Bronswijk-terrein in Wagenborgen in nauwe samenwerking uit te voeren. Met het ondertekenen van de
overeenkomst begint een nieuwe fase van de herontwikkeling van het terrein dat zo bepalend is voor de
identiteit van het dorp Wagenborgen.
Uitvoeringsprogramma
De drie partijen gaan op korte termijn een uitvoeringsprogramma opstellen. Dat programma moet
zoveel mogelijk gekoppeld worden aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, wonen & zorg,
recreatie & toerisme en educatie. Wethouder IJzebrand Rijzebol, tevens voorzitter van de Stuurgroep
Groot Bronswijk-terrein, is blij dat de overeenkomst nu getekend is. “Er komt schot in en dat moet ook.
Het terrein wacht al meer dan tien jaar op een nieuwe toekomst. We hopen begin volgend jaar als eerste
ontwikkeling op het Groot Bronswijk-terrein te kunnen starten met de bouw van het kindcentrum.”
Gebiedsgerichte aanpak
Rijzebol vervolgt: “plannen maken we samen met inwoners en betrokken partijen. Dat gaat niet alleen
over woningbouw, maar ook over sociaal-economische aspecten, verkeer en vervoer en leefbaarheid.
Wagenborgen is voor de gemeente het eerste dorp waar we samen met de inwoners het dorp vanuit alle
hoeken bekijken. Daardoor kunnen we als gemeente veel meer maatwerk leveren, met beleid dat past bij
de behoefte van inwoners.”

Datum 10-10-2018

Projecten centrum Delfzijl
Via ‘Projecten centrum Delfzijl’ houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen in en rondom het centrum van Delfzijl. Deze week:

Winkelend publiek kan binnenkort parkeren
op plein De Vennen en Havenstraat
De tijdelijke parkeerplaatsen in het centrum van Delfzijl zijn nagenoeg
klaar. Winkelend publiek kan vanaf zaterdag 13 oktober de auto parkeren op plein De Vennen en aan de Havenstraat. Het gaat om ongeveer
tachtig parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen op plein De Vennen zijn
te bereiken via de Spoorstraat. Eind november komen er nog eens ruim
dertig parkeerplaatsen aan De Vennen bij.
Deze zijn aangelegd om de te vervallen parkeerplaatsen op het voormalig Lommerts-terrein te compenseren. Hier komt de opgang van de
nieuwe brug die het centrum van Delfzijl met het strand moet gaan
verbinden.
Actieplan Centrum Delfzijl
De herinrichting van plein De Vennen is onderdeel van het Actieplan
Centrum Delfzijl. In dit plan staan maatregelen om de functie van
Delfzijl als regionaal en economisch centrum te behouden.
Meer informatie over de plannen voor het centrum van Delfzijl is te
vinden op www.delfzijl.nl/projectencentrumdelfzijl.

IJzebrand Rijzebol, Hilde van Ree (woonstichting Groninger Huis) en Nico Oosterom
(Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen) zetten hun handtekening op de overeenkomst.

‘Hoe bevalt het in Tuikwerd?’
‘Zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar zijn, dat is wat we graag willen,’ vertelt
maatschappelijk werker Kitty van Schooneveld. Ze zit in haar kantoortje in de
Brede School Tuikwerd, waar ze iedere woensdagochtend tussen 9.00 en 10.30
spreekuur houdt. ‘Ik wacht niet alleen af of mensen naar mij toe komen, maar ik
ga samen met collega Peter Logtenberg ook Tuikwerd in, zodat we als SWD
(Stichting Welzijn en Dienstverlening) herkenbaar zijn.’

komen mensen ook eerder met hun vragen naar ons toe. Als maatschappelijk werker
ben ik gespecialiseerd in individuele problemen. Dat kan echt van alles zijn variërend
van opvoedproblemen, financiën, huiselijk geweld tot echtscheiding of rouwverwerking. Ik kan mensen verder helpen door samen met hen de hulpvraag te formuleren
en ze zo nodig met de juiste instanties of personen in contact te brengen. Ook kan ik
mensen een tijdlang coachen, zodat ze een moeilijke periode beter doorkomen.
Soms is een aantal gesprekken al genoeg. Het mooie is dat door op tijd ondersteuning
te bieden grotere problemen kunnen worden voorkomen.‘

Goede ideeën verbinden

Maatschappelijk werker Kitty van Schooneveld is wekelijks in Tuikwerd te vinden
samen met haar collega opbouwwerker Peter Logtenberg. Achter Kitty het gebouw
van Brede School Tuikwerd waar ze iedere woensdagochtend inloopspreekuur houdt.

De zoete inval
‘Peter is opbouwwerker en al heel lang actief in Tuikwerd. Hij werkt al veel langer
volgens de methode die wij ‘de zoete inval’ noemen. Dat betekent zichtbaar en persoonlijk aanspreekbaar zijn en de wijk in, zodat mensen ons gemakkelijk weten te
vinden. Vaak op woensdagmiddag en soms op een avond gaan we de wijk in en bellen
bij mensen aan. Eerste vraag is altijd: hoe bevalt het in de wijk? We leggen uit dat we
voor de SWD werken en praten met de mensen over de sfeer in de wijk. Is er genoeg
speelruimte voor de kinderen? Hoe zit het met overlast? Wat is mooi aan de wijk en wat
kan beter? Soms komen daar meteen al heel praktische ideeën uit voort en vertellen
we over de mogelijkheid om een beroep te doen op het wijkbudget. Andere mensen
geven aan graag iets te doen voor de wijk of bieden zich aan als vrijwilliger. Peter weet
daar wel raad mee, want we hebben als SWD ook een vacaturebank voor vrijwilligerswerk. Ook delen mensen sneller hun zorgen, wij kunnen daarbij helpen of adviseren.
Sowieso laten we altijd ons kaartje achter, zodat we makkelijk bereikbaar zijn.’

Persoonlijk en laagdrempelig
‘Het mooie van deze manier van werken is dat je gewoon contact hebt met Peter
en Kitty in plaats van met de hulpverlening. Het is voor ons zelf ook een heel mooie
manier van werken. Deze zomer gingen we ’s avonds de wijk in en zaten veel mensen
gezellig samen met hun buren buiten. Sommigen kenden ons al en nodigden ons uit
voor een drankje. Op die manier is het veel gemakkelijker om contact te leggen en

‘Peter is opbouwwerker en hij richt zich meer op de wijk als geheel. In de wijk zijn
allerlei initiatieven. Peter brengt die in kaart en probeert waar kan goede ideeën
of vraag en aanbod te verbinden. Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld een folder van Het
Broodhuisje. Dat is een initiatief uit de wijk waar inwoners terecht kunnen, die het
financieel zwaar hebben. Bij Het Broodhuisje kunnen ze dan eens per week terecht
voor vers brood en eens per twee weken voor aardappelen. Het is belangrijk om in
de omgeving zowel de formele als de informele initiatieven te kennen, soms kan je
daarmee net het verschil maken. Eigenlijk komt het steeds neer op het leggen van
de juiste verbinding. Gelukkig lukt dat tot nu toe goed. Een keer smeet een meneer
de deur dicht, die zat duidelijk niet op ons te wachten. Verder reageren mensen
eigenlijk altijd vriendelijk en welwillend. Wat mij betreft bevalt het prima: ik vind
Tuikwerd een prachtwijk om in en voor te mogen werken!’
* Vanwege de vakantie van Peter Logtenberg doet Kitty van Schooneveld alleen het woord.
SWD (Stichting Welzijn en Dienstverlening) (0596) 65 07 87.
Kitty van Schooneveld 06 57 91 64 27 | k.vanschooneveld@s-w-d.nl |
Buurt- en jeugd maatschappelijk werker.
Peter Logtenberg 06 55 72 45 06 | p.logtenberg@s-w-d.nl | Sociaal werker Delfzijl.

Een plein is de plek waar mensen elkaar ontmoeten. Dat wil het Sociaal Plein Delfzijl
ook zijn: de plek waar mensen elkaar ontmoeten die zorg en hulp nodig hebben en
kunnen bieden. We doen het samen! Op de gemeentepagina vertellen mensen hun
ervaringen en laten zien hoe zij hulp en zorg hebben georganiseerd. Deze keer twee
interviews in Tuikwerd. Tanja de Windt woont in Tuikwerd en is al jaren actief in
de wijk. Haar inzet is deels te danken aan de support van Peter Logtenberg*. Hij is
opbouwwerker bij de SWD (Stichting Welzijn en Dienstverlening). Samen met maatschappelijk werker Kitty van Schooneveld is hij wekelijks in de wijk te vinden.
Samen lopen ze door de wijk of bellen bij mensen aan. Openingsvraag is steevast:
‘Hoe bevalt het wonen in deze wijk?’ Zelf noemen Kitty en Peter deze werkwijze
‘de zoete inval’. Lees hieronder waarom ze dit doen en wat het oplevert.
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Van speeltoestel tot Tuikwerddag
‘Dat kan jij’, had opbouwwerker Peter Logtenberg gezegd en zo begon Tanja de
Windt een paar jaar geleden aan het voorzitterschap van de Wijkcommissie van
haar wijk Tuikwerd. ‘Heel spannend, want ik was nog nooit voorzitter geweest,
maar Peter hielp me en het ging hartstikke goed’. Tanja stopte na een jaar met
het voorzitterschap, maar niet met haar inzet voor Tuikwerd.

gemeente aan toekenden,’ vertelt Tanja. ‘Wijkbewoners konden ideeën en plannen
aandragen en wij beoordeelden die. De eerste keer dat ik zelf een beroep heb gedaan
op het wijkbudget was samen met buren. In onze straat was helemaal niets voor de
kinderen om op te spelen en daardoor wilden ze het liefst naar een straat waar wel
een speeltoestel was, maar dat was best ver weg. Ik was toen natuurlijk zelf geen
voorzitter meer, maar had door mijn tijd bij de Wijkcommissie wel precies gezien hoe
het werkt en wat er allemaal mogelijk is als je zelf initiatief neemt.’

Echt iets voor jou!
‘Een volgend project was Reware een winkel in tweedehandskleding in de Brede
School Tuikwerd. Het was weer Peter Logtenberg, die zei: echt iets voor jou, Tanja.
Ik vond het ook ontzettend leuk om te doen, maar helaas liep het niet goed genoeg
en is het project na een jaar gestopt.’ Tanja is getrouwd en moeder van vier kinderen
variërend in leeftijd tussen 1 en 16 jaar. Ze heeft geen baan vanwege haar gezondheid. ‘Soms vind ik dat wel moeilijk. Het is toch alsof je een minder goede ouder
bent. Vooral als je kinderen vragen: waarom werk je niet, mama?.’ Daar tegenover
staat dat haar kinderen hartstikke trots zijn op alles wat Tanja, ook vaak samen met
haar man, organiseert in de wijk. Tanja: ‘Het mooie is dat als je iets voor je wijk doet
je eigen kinderen daar ook plezier van hebben.’

Tuikwerddag

Tanja de Windt met drie van haar vier kinderen op het speeltoestel dat ze jaren
geleden met buren heeft gerealiseerd met ondersteuning uit het wijkbudget.

Primeur voor Tuikwerd
‘Destijds waren wij de eerste wijk binnen de gemeente Delfzijl, die met behulp
van een bewonerscommissie zelf mocht bepalen waar we het wijkbudget van de

‘In de loop der jaren ben ik bij heel veel verschillende projecten in de wijk en daarbuiten betrokken geweest, zoals twee jaar geleden bij Kidsconnection. Een moeder
kwam naar me toe. Ze wilde graag iets organiseren voor de kinderen. Dat werd
uiteindelijk een driedaags evenement. Met een speurtocht, stormbaan, film in De
Molenberg en een dagje Drouwenerzand. Echt alles hebben we zelf georganiseerd en
sponsors en fondsen voor geworven. Als we iets niet wisten, konden we altijd op Peter
terugvallen. Heel veel vrijwilligers hielpen mee en ruim vijftig kinderen hadden heel
veel plezier. Waar ik ook elk jaar heel veel plezier -en een beetje stress- aan beleef,
is de organisatie van de Tuikwerddag. Een feestdag voor jong en oud in onze wijk.
Het lukt ieder jaar weer om een beroemde artiest te boeken. Volgend jaar wordt het
ons vijfjarig jubileum en het mooie is, dat dan echt de hele wijk samenkomt, ook de
mensen die je anders niet ziet!.’

