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Algemene Ledenvergadering (ALV)

Samenstelling bestuur

Besteding COA gelden

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

Hondenpoep

Activiteiten

Matrixborden

Wel & wee bouwactiviteiten

Zoals de leden van onze vereniging inmiddels
weten, zal de ALV gehouden worden op 13 juni
2022. Inderdaad, het werd wel weer eens tijd!
Maar u kent de boosdoener waarom het zo
lang heeft geduurd. Gelukkig mag het weer en
daarom hopen wij van harte u te ontmoeten
op 13 juni. Voor het inzien van het financiële
verslag, kunt u terecht op onze website:
www.bbblauwestad.nl 

ALGEMENE
LEDENVERGADERING (ALV)

Als u lid bent, heeft u een email van ons
ontvangen met het verzoek wijzigingen in uw
gegevens aan ons door te geven. 

Heeft u dat nog niet gedaan? Dan kunt u dat
alsnog doen door een email te sturen naar
secretariaatbbb@gmail.com.

LEDENADMINISTRATIE

Tenslotte

Bezoek ook eens onze website: www.bbblauwestad.nl

Ledenadministratie
Beste leden,

Deze nieuwsbrief krijgt u omdat u zich heeft
ingeschreven als lid van de vereniging
Bewoners Belangen Blauwestad. 

Tevens willen wij u erop wijzen dat wij u een
mail gestuurd hebben met het verzoek
wijzigingen in uw gegevens aan ons door te
geven. 

Heeft u dat nog niet gedaan? Dan kunt u
dat alsnog doen door een email te sturen
naar  secretariaatbbb@gmail.com.

http://www.bbblauwestad.nl/
mailto:secretariaatbbb@gmail.com
http://www.bbblauwestad.nl/
mailto:secretariaatbbb@gmail.com
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In het bestuur is plaats voor 2
mensen per woongebied. Op
dit moment zijn we met z’n
tienen, zie afbeelding rechts.

SAMENSTELLING 
BESTUUR

Hé, dan is het Riet over-
vertegenwoordigd! Klopt.
Maar Hans stopt en
Sebastiaan is één van de
aspirant-bestuursleden
die vast warmloopt in
afwachting van de ALV.

Toen het tijdelijk opvangcentrum asielzoekers
in Het Wold niet tijdig was verdwenen moest
het COA (Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers) daarvoor een flinke boete
betalen aan de gemeente. Die sluisde dat
geld door naar de dorpen en wijken met de
opdracht om dat geld in te zetten voor
bijzondere projecten voor de verhoging van
de leefbaarheid. Bijzonder betekent hier dat
de gelden niet zijn bedoeld voor reguliere
zaken die voor rekening van gemeente of
provincie zijn, zoals het aanleggen van
wandelpaden, speelterreinen of onderhouds-
werkzaamheden. 

BESTEDING COA GELDEN Wat dan wel? Denk aan het plaatsen van een
kunstobject, eendenkooien, een bank o.i.d. In
Blauwestad is de bouw van enkele
ooievaarsnesten hiermee gefinancierd. Van
de €10.000 is nog €7.600 beschikbaar.

Wij hopen dat er uit uw midden een mooi
plan komt om dit geld nuttg te besteden.
Nuttig betekent hier nuttig voor een grote
groep mensen of liever nog, alle inwoners
van Blauwestad. 
Wanneer u met een idee komt, is het wel de
bedoeling dat u in de realisering ook zelf een
rol speelt en denk bij het bepalen van het
budget aan leges en eventueel onderhoud.



Mei 2022

Het matrixbord van Bewoners-
belangen heeft een tijdlang aan
de Hoofdstraat gehangen. Het
doel is om automobilisten op hun
snelheid te wijzen in de hoop dat
bij het zien van een te hoog getal
de voet van het gaspedaal gaat.
Dat is helaas niet altijd het geval.
Wij herhalen onze oproep: 

Rij alstublieft met matige
snelheid in de woongebieden!

Dat verhoogt de verkeersveiligheid
aanzienlijk.

Is dat nou echt een onderwerp voor een nieuwsbrief?

Ja, helaas is dat het geval. De hondenbezitter die
keurig de drol in een meegenomen zakje doet en
dat zakje mee naar huis neemt, bestaat gelukkig. En
dat zou de normale gang van zaken moeten zijn.

Maar……. De hoeveelheid hondenpoep op kleine en
grotere stukjes groen betekent dat veel
hondenbezitters zich helaas niet houden aan deze
gedragsregel. Laatst hebben de gemeentelijke
maaiers in het Havenkwartier geweigerd om daar te
maaien omdat ze onder de stront komen te zitten. In
het Park ondervinden de maaiers dezelfde ellende.
Dat is toch een duidelijk signaal dat er iets mis is.
In de andere woongebieden is de hoeveelheid
hondenpoep per vierkante meter groen kleiner, maar
de kans dat je in een drol trapt of er éen in je
maaimachine krijgt is de laatste twee jaar behoorlijk
gestegen. 

Wij roepen de hondenbezitters in Blauwestad op om
het voorbeeld te volgen van de hierboven in vette
onderstreepte letters beschreven hondenbezitter. Dat
scheelt een “hoop” ergernis.

Trouwens….. sinds kort is er in de APV (Algemene
Politie Verordening) sprake van een aanlijn- en
opruimplicht. Dat is niet voor niks.

MATRIXBORDEN HONDENPOEP

De vele bouwactiviteiten in alle woongebieden zijn een teken dat het met Blauwestad
goed gaat, in die zin dat steeds meer mensen kunnen genieten van het wonen hier.

Maar…… de overlast voor mensen die hier al wonen is soms niet te harden. En dat terwijl de
bouwers verplicht zijn om te zorgen dat de doorgang niet wordt belemmerd, dat er geen
schade wordt aangericht aan bermen en dat er geen bouwmaterialen rondvliegen bij
harde wind. 

Omdat het te vaak fout gaat, hebben wij naast het aankaarten van deze kwestie bij het
projectbureau, contact gezocht met het team Vergunningen Toezicht en Handhaving
(VTH) van de gemeente. In het gesprek met de teamleidster bleek dat het stellen van
eisen bij het verlenen van de bouwvergunning juridisch erg lastig is. Het toezicht is nog wel
te doen, maar voor de handhaving zijn te weinig mensen beschikbaar. De teamleidster
snapt het probleem, is van goede wil en zoekt naar verbetering van de situatie. Wij houden
van onze kant de druk op de ketel, wat betekent dat wij bij overlast meteen aan de bel
trekken.

WEL & WEE BOUWACTIVITEITEN
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Zoals bijvoorbeeld
de fruitpersdagen
op 18 september
en 23 oktober. Voor
meer informatie zie
parkvanpomona.nl 

ACTIVITEITEN

In het Riet is op ons verzoek onderzoek gedaan naar ondiepe plekken bij
insteekhavens. Waar nodig worden insteekhavens uitgebaggerd.

Het is een rondgang op de fiets door de
woongebieden om positieve en negatieve
situaties van dichtbij te kunnen waarnemen. Het
fietsgezelschap bestaat uit enkele van onze
bestuursleden en de gebiedswethouder met
enkele ambtenaren die zich o.a. met
Blauwestad bezighouden. 
De Ronde is een bijeenkomst 14 dagen na de
Schouw, op 22 september. Dan worden de
waarnemingen van de Schouw besproken en
de gemeente geeft aan welke acties er worden
ondernomen. Wilt u aandacht vragen voor een
kwestie bij u in de buurt? Laat het ons weten via
een mailtje naar secretariaatbbb@gmail.com. 

Dus….. beste muziekliefhebber, geniet
vooral zelf van uw muziek, maar houdt u
alstublieft rekening met de buren. Mocht
u toch overlast ervaren, dient u dan
vooral een klacht in bij de gemeente
Oldambt: Meldpunt openbare ruimte.

TENSLOTTE

In het Park zijn regelmatig
activiteiten die te maken
hebben met de boomgaard
en met fruit. 

Dit jaar is Blauwestad weer aan de
beurt voor de Schouw en Ronde. De
Schouw is op 8 september. 

Vanuit het bestuur is er regelmatig contact met het projectbureau Blauwestad
over positieve en negatieve zaken die de belangen van de bewoners ten goede
komen dan wel schaden. Wilt u dat wij iets aankaarten dat van belang is voor
een grote groep bewoners? Laat het ons weten via een mailtje naar
secretariaatbbb@gmail.com.

Muziek is een belangrijke levensbehoefte
voor veel mensen. Sommigen kunnen er
geen moment zonder. Niet alleen
binnenshuis, maar ook in de tuin. Dat
laatste kan door de buurtbewoners als
erg onprettig worden ervaren. Vooral de
bassen dragen ver, zeker over het water.

Wij hopen u te ontmoeten bij de ALV op 13 juni.
 

Het bestuur

http://www.parkvanpomona.nl/
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