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Beste leden en ‘nog-niet-leden’. 

Deze nieuwsbrief krijgt u per email als u lid bent en op onze verzendlijst staat. Bewoners 

van  Blauwestad, Ekamp en Meerland ontvangen hem ook in de brievenbus. Er zijn 

namelijk weer veel nieuwe bewoners bij gekomen, die wij ook in de gelegenheid willen 

stellen om lid te worden van de vereniging Bewonersbelangen Blauwestad. 

Dus, wanneer u nog geen lid bent maar het wel wilt worden, meldt u dan aan bij ons 

secretariaat: secretariaatbbb@gmail.com . Het lidmaatschap is gratis en wij stellen uw 

betrokkenheid zeer op prijs! 

Communicatie met de leden                                              

Als gevolg van de Corona regelgeving is er al langere tijd geen Algemene Leden Vergadering 

mogelijk geweest. We hopen deze in het laatste kwartaal van dit jaar te kunnen organiseren. 

Diegenen, die nu alvast willen reageren op deze nieuwsbrief of ons op de hoogte willen stellen 

van wat er in de regio leeft verzoeken wij dit vooral te doen. Nieuw ontwikkelingen in 

Blauwestad treft u ook op onze website  www.bbblauwestad.nl.  

Rol bewonersbelangen bij ontwikkelingen Blauwestad 

De voornaamste rol die wij als bestuur van Bewonersbelangen voor ons weggelegd zien is die 

van gesprekspartner in besluitvormingszaken rond Blauwestad. We willen onze positie hierin 

nogmaals duidelijk vaststellen bij provincie en gemeente en zullen op korte termijn met beide 

partijen hierover in overleg gaan. 

Concept Bestemmingsplan Blauwestad 

Op 25 augustus a.s. presenteert de gemeente Oldambt dan toch eindelijk het concept 

Bestemmingsplan Blauwestad, een plan dat al sinds de zomer van 2019 aan ons zou worden 

voorgelegd. Wij zien hier reikhalzend naar uit en zijn vastberaden om alle onderwerpen die ons 

als bewoners aangaan zeer kritisch te beoordelen.  

Besteding COA gelden 

Bewoners gezocht..... 

Blauwestad is booming dat lezen we volop in de 

media. Ondanks de enorme belangstelling 

worden er nog meer bewoners gezocht. Vogels 

wel te verstaan. Er zijn nl. de afgelopen 

maanden diverse nesten en nestkasten geplaatst 

voor ooievaars en torenvalken. Nestkasten voor 

kleinere vogels komen er ook nog bij, zodat er 

schuilplaatsen en in het voorjaar 

broedmogelijkheden zijn.  

Met dit initiatief geeft Bewonersbelangen Blauwestad invulling aan balans tussen mens en 

natuur. Het idee is ontstaan en mogelijk gemaakt door reacties op onze vorige nieuwsbrief over 

besteding van COA-gelden.  
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Het plan om in het Havenkwartier een minibieb te plaatsen is in overleg met de initiatiefnemer 

niet gerealiseerd. Het risico dat de minibieb binnen de kortste keren vernield zou worden leek te 

groot. 

Er is trouwens nog financiële ruimte voor het indienen van plannen. Dus mocht u nog ideeën 

hebben, laat het ons weten!   

Waterplanten Oldambtmeer 

De waterkwaliteit van het Oldambtmeer is bijzonder goed. De keerzijde hiervan is dat 

waterplanten als waterpest, aarvederkruid en fonteinkruiden hierin welig kunnen groeien en wel 

tot het wateroppervlak. De twee maaiverzamelboten die hiervoor ingezet zijn vormen helaas 

geen afdoende oplossing. Gevolg is dat het Oldambtmeer een slechte naam heeft onder een 

groot aantal varende waterrecreanten. We gaan hierover in gesprek met het Waterschap. 

Kwaliteit stranden en zwemwater 

Afgelopen juli werd in opdracht van het Waterschap Hunze & Aa’s het water van het 

Oldambtmeer getest bij het strand aan de Noordkant en Strand Zuid. Dit onderzoek heeft 

uitgewezen dat de zwemwaterkwaliteit van het meer op die locaties bacteriologisch goed is en 

dat het risiconiveau van Blauwalgen nihil is.   

Afgelopen juni constateerde de provincie op Strand Zuid en in de zwemzone vervuiling door 

glaswerk. De gemeente Oldambt heeft daarop als beheerder zowel het strand als het zand van 

de zwemzone gereinigd van glas waarmee de onveilige situatie opgeheven werd. 

Bij de stranden zijn verbodsborden voor honden geplaatst. Helaas worden deze met regelmaat 
genegeerd. Om de kwaliteit van de stranden en het zwemwater goed te houden doen we een 
dringend beroep op iedereen om zich hieraan te houden en elders de hond uit te laten. 

Overlast omgeving Strand Zuid en Noordrand Oldambtmeer 

Door de aanleg van de Pieter Smit brug voor fietsers en wandelaars is Blauwestad begin 

februari jl. van de ene op de andere dag volledig ontsloten voor jongeren uit Winschoten. In het 

natuur- en recreatiegebied van Blauwestad, nabij de Wilgenborg en Strand Zuid, ontbreekt 

sociale controle. Dit vormt een enorme uitdaging voor jongeren die eens lekker uit hun dak 

willen gaan. Regelmatig blijkt dat deze jongeren niet altijd grenzen kennen. 

Een overleg, waarbij naast de provincie jeugdagenten, de toezichthouder Blauwestad, de 

havenmeester en een bestuurslid van Bewonersbelangen Blauwestad aanschoven, heeft 

enkele concrete maatregelen opgeleverd: 

o Vrijwilligers van de politie posten regelmatig ’s avonds in het gebied rond Strand Zuid 

o Toezicht op Strand Zuid en directe omgeving door externe beveiliging 

o Om de overlast door hangjeugd tegen te gaan is het Aanwijzingsbesluit Alcoholverbod 

door de gemeente Oldambt uitgebreid naar Strand Zuid, het bijbehorende plantsoen en 

het gebied tussen de Elfenbank, het Oldambtmeer en de Wilgenborg (de hele hoek 

vanaf de brug). Tevens naar het gebied aan de noordrand van het Oldambtmeer tussen 

de Hoofdweg/ Huningaweg en het Oldambtmeer – de strandbadzone en jachthaven. 
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Tussen 20:00 en 8:00 uur mag hier geen alcohol genuttigd worden. Dit biedt de politie 

meer mogelijkheden om te handhaven. 

o Er is een groepsapp ‘Overlast Blauwestad gebied’ aangemaakt waarin bewoners, 

ondernemers en vertegenwoordigers van de provincie en gemeente deel kunnen 

nemen. Doel van deze app is problemen met jongeren in het Blauwestad gebied 

inventariseren, waarna gericht maatregelen genomen kunnen worden. Bij ernstige 

gevallen blijft het zaak de meldkamer van de politie te bellen (0900-8844). Mocht u deel 

willen nemen aan deze groepsapp, meldt u dan aan bij ons secretariaat:  

secretariaatbbb@gmail.com 

 

Website overheid-nl 

Op de website www.overheid.nl - ‘Berichten over uw buurt’- vindt u berichten over vergunningen 
voor activiteiten in uw omgeving, zoals evenementen en bouwplannen. Tevens 
bekendmakingen van nieuwe regelgeving, waaronder publicaties van gemeenten, 
waterschappen en provincies van de afgelopen twee maanden (oudere berichten vindt u 
op Officiële bekendmakingen). 

Mocht u deze informatie met regelmaat per email willen ontvangen, dan kunt u zich aanmelden 
voor een Attenderingsservice. U kunt daarbij instellen binnen welke straal en van welke 
organisaties u regelmatig info wenst te ontvangen. 

Blauwestad in de media 

28 juni jl. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-oost-groningse-blauwestad-is-

plots-booming~ba633a8d/ 

8 mei jl.  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/05/het-venetie-van-oost-groningen-overwon-

de-opstand-a4053857 

Matrixborden  

Zowel langs de Hoofdstraat als de Oostwolderweg zijn matrixborden geplaatst waarop de 

gereden snelheid getoond wordt. Zoals in een eerdere nieuwsbrief vermeld hebben wij de 

indruk dat er nog te weinig gebeurt met de gegevens. Hierover is contact geweest met zowel de 

provincie als de gemeente en politie.  

Enkele maanden terug heeft de politie langs de Hoofdstraat een snelheidscontrole uitgevoerd. 

Dit leverde een aantal bekeuringen op.  
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Fruitpersdagen op 19 september en 17 oktober a.s. 

Op zondag 19 september is er rond de schuur in de 
boomgaard van Park van Pomona, in Het Park in 
Blauwestad, voor de derde keer een fruitpers dag. De 
mobiele fruitpers van Golden Raand zal van 10.00 tot 
16.00 uur aanwezig zijn. U kunt uw fruit uit eigen tuin  
tegen het tarief van Golden Raand (zie website) laten 
persen en verpakken. Laat s.v.p. weten dat u komt en 
hoeveel fruit u ongeveer meebrengt om te laten 
persen.  
Aanmelden kan via: 
info@mobielefruitpersgoldenraand.nl of 
info@parkvanpomona.nl   
U kunt ook fruit plukken in de boomgaard van Park van 
Pomona en ter plekke uw oogst laten persen. 
Daarnaast kunt u in de boomgaard wilde bloemen 
plukken. We vragen hiervoor een bescheiden 
vergoeding.  
De opbrengst komt het onderhoud van de boomgaard 
ten goede.  
Het adres van de locatie is Elfenbank 37-a in 

Blauwestad. 

 
Samenstelling bestuur                                                                                                          
Wij zijn blij u te kunnen melden dat het bestuur is uitgebreid met Hendrik Hemminga, die 
namens De Wei toetreedt tot het bestuur.  

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 

o Ine Dijks en Rob Heilijgers - Het Havenkwartier 

o José van Atten en Gerrit Smit - Het Park 

o Hendrik Hemminga en Chris Gras - De Wei         

o Hemmo Uil en Hans Hölscher - Het Riet 

o Jan Kraster - Meerland/ Ekamp 

o Sebastiaan Hillenga, aspirant bestuurslid - Het Riet 

Reacties 

Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar het secretariaat. secretariaatbbb@gmail.com   

 

Hartelijke groet van het bestuur, 

Ine Dijks, Gerrit Smit, José van Atten, Jan Kraster, Rob Heilijgers, Hemmo Uil , Chris Gras, 

Hendrik Hemminga, Sebastiaan Hillenga en Hans Hölscher. 
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