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De politie heeft eergister-
avond een man (54) uit Hooge-
zand aangehouden die in een
supermarkt in de Hoofdstraat
twee flessen drank zonder be-
taling meenam. Winkelperso-
neel zag dat de Hoogezandster
de flessen onder zijn jas had
verborgen en niet afrekende.
De winkeldief kreeg behalve
een proces-verbaal tevens een
toegangsverbod van een jaar
voor deze supermarkt.

Winkeldief mag niet
meer in super komen

hoogezand

Een 47-jarige automobilist uit
Kantens is gisterochtend op de
N46 nabij Ten Boer met zijn au-
to over de kop geslagen en in
de sloot beland. De man reed
in de richting van Groningen
en raakte door nog een onbe-
kende oorzaak van de weg. De
man kon op eigen kracht uit
zijn auto klimmen. Na het inci-
dent klaagde hij over pijn in
zijn rug, maar hij hoefde na
onderzoek ter plaatse niet
naar het ziekenhuis.

Automobilist op 
kop in de sloot

ten boer

Een 26-jarige automobilist uit
Appingedam is eergisteravond
op het Eemskanaal ZZ nabij
Slochteren met zijn auto ge-

slipt en tegen een boom tot
stilstand gekoment. De chauf-
feur raakte volgens hem zelf
door een sneeuwduin de con-
trole over zijn stuur kwijt en
knalde tegen een boom. Het
slachtoffer klaagde over duize-
ligheid, maar het was niet no-
dig om voor nader onderzoek
naar het ziekenhuis te gaan.

Macht over stuur
kwijt door sneeuw

slochteren

De gemeente Delfzijl, AkzoNo-
bel en Rabobank Noord-Gro-
ningen gaan vrijwilligers in
het zonnetje zetten. Hiertoe is
de Helden om de hoek-prijs inge-
steld die jaarlijks wordt uitge-
reikt. De winnaar mag reke-
nen op een prijs van 10.000 eu-
ro. Aan organisaties als Stich-
ting Si!, Humanitas, Rode
Kruis, Stichting Emmaus, Zon-
nebloem, Stichting Welzijn &
Dienstverlening, Scouting,
Stichting VPTZ de Schutse en
de Voedselbank is gevraagd de
naam van een potentiële win-
naar te leveren. De prijs wordt
uitgereikt rond 20 maart in het
kader van Make a difference day.

Vrijwilligers strijden
om nieuwe prijs

delfzijl

Het Steunpunt Vrijwilligers-
werk in Hoogezand-Sappe-
meer gaat verenigingen of an-
dere vrijwilligersorganisaties
waarschuwen voor mogelijke
naheffingen door de belasting-
dienst. Geregeld worden er na-
melijk vergoedingen betaald
aan vrijwilligers, maar daar
zijn strikte voorwaarden aan
verbonden. Voor wie deze fis-
cale regels niet kent, kan dit
vervelend uitpakken. Om
clubs hiervoor te behoeden is
er op 16 februari een informa-

tiebijeenkomst in het gebouw
van Kwartier Zorg & Welzijn
aan de Laan van de Sport; aan-
vang 19.30 uur.

Waarschuwing voor
boete door fiscus

hoogezand

Tips? Bel de redactie op 050-5844142 (na 18.00 uur 06-53382975) of mail noordgroningen@dvhn.nl

delfzijl/farmsum

Bouwplannen voor zeevaartschool
Na een intensieve voorbereiding kan worden begonnen met
de ontwikkeling van de plannen voor de bouw van de nieu-
we zeevaartschool in Delfzijl. Vertegenwoordigers van het
Noorderpoort College en de gemeente ondertekenden hier-
voor gisteren een overeenkomst Medio mei moeten de eer-
ste schetsen klaar zijn. De school komt aan de Duurswold-
laan in het Maritieme Kwartier bij Farmsum. De school
wordt een Technisch Opleidingscentrum.

De betrokkenen tekenen de overeenkomst. Eigen foto

De gemeente Eemsmond is de-
ze week begonnen met het uit-
zetten van de nieuwe afvalcon-
tainers en nu blijkt dat de dek-
sel lang niet altijd goed aan-
sluit. Voor iedereen die nu
meteen een klacht wil indie-
nen: het niet-sluiten schijnt
van voorbijgaande aard te zijn.
Door de opslag zijn de deksels
enigszins uit hun vorm ge-
raakt, maar door gebruik gaat
alles weer goed komen. Een ge-
meentelijke tip: leg iets
zwaars (bv. een baksteen) op
de deksel en het euvel is nog
sneller verholpen.

Nieuwe containers
sluiten binnenkort

eemsmond

hoogezand � De leerkrachten Johnny
Brinkhuizen (Nederlands, geschiede-
nis) en Ernst Jan de Vries (natuurkun-
de, scheikunde) turen onafgebroken

naar het scherm van een laptop.
Woensdagmiddag moesten ze met mi-
crofoon en videocamera op pad om een
positief getinte reportage te maken
over ’een straat in Hoogezand’. Donder-
dagochtend was het
monteren geblazen en
dat is een intensievere
klus dan je denkt. "Ik zit
37 jaar in het onderwijs
en dan is dit wel even
wennen. Maar ik vind het erg leuk,"
vertelt Brinkhuizen.

De opdracht om een werkstuk te ma-
ken zal voor de leerlingen steeds vaker
uitmonden in het produceren van een
documentaire. Docent De Vries: "Leer-

lingen kunnen bij mij in de klas hun ei-
gen experimenten filmen. Af en toe
stellen ze het zelf al voor."

Achter het maken van korte films
schuilt uiteraard een gedachte. School-

directeur Gerald Schuil:
"Hoe gaan leerlingen om
met informatie? Hoe
verricht je bronnenon-
derzoek en vooral: denk
kritisch na over alle in-

formatie die op je af komt; vooral via
internet. Je moet al deze informatie le-
ren onderscheiden. En ze moeten ont-
dekken dat er met beeld en geluid
enorm kan worden gemanipuleerd."

Het mediawijs maken van scholieren

is ook een van de pijlers van de openba-
re bibliotheek Hoogezand-Sappemeer/
Slochteren. Niet voor niets werken
school en bieb samen. De leeszaal
slaagde er in om een subsidie van
17.000 euro los te weken om docenten
en medewerkers van de bibliotheek op
te leiden door professionals. De leerlin-
gen gaan onder meer ook filmpjes ma-
ken voor de bieb, dus zo snijdt het mes
aan twee kanten.

De 120 leerlingen van de tweede klas
(vmbo en havo) doen in maart mee aan
een documentairefestival. In de bio-
scoop en met Oscar-uitreiking.

Directeur Schuil: "Is dat zo, moet ik
dan ook een smoking aan?"

Wie wint straks de ’Oscar’ van Rehoboth?
Het produceren van documentaires
gaat een vaste plek innemen in het
onderwijssysteem van christelijke
scholengemeenschap Rehoboth in
Hoogezand. De afgelopen dagen
kregen de docenten hun opleiding.
In maart is er een documentairefesti-
val in de bioscoop. Mét Oscar-uitrei-
king. 

’Leerlingen stellen
het zelf af en toe al
voor om te filmen’

Cursusleider Mirna Ligthart (links) aan de slag met vlnr. Niels Joostens (Fivel College), Lilian Hulzebosch (bibliotheek) en Gert jan Renkema (Rehoboth). Foto: Dennis Beek

reportage � documentaires maken onderdeel lesprograma

Door René Otterloo

groningen � Bij de gemeentelijke bestuurs-
dienst in Groningen heerst een groot vertrou-
wen in Henk Bakker. ’Als die zich ermee be-
moeit, komt het wel goed’, wordt gezegd. In bij-
na 34 jaar Groningse dienst groeide hij uit tot
een alleskunner. Hij was onder meer directeur
van de Dienst Informatie en Administratie, de
Milieudienst en liefst twee keer gemeentesecre-
taris. Groningen verliest een man die de prak-
tijk verkiest boven stapels papier. Zo gingen
ooit alle politieke bezwaren tegen ondergrond-
se inzameling van afval bij het vuilnis, nadat
milieubaas Bakker de raadsleden had uitgeno-
digd eens mee te rijden op de vuilniswagen en
met de zware vuilcontainers te slepen.

De Milieudienst was Bakkers grote liefde en
die liefde was wederzijds. Op zijn laatste werk-
dag in Groningen wordt Bakker vanmorgen in
Bedum van huis gehaald door een vrachtwagen
van de Milieudienst. Hij maakte in 2006 dan
ook niet van harte de overstap
naar gemeentesecretaris. Er
was enige drang voor nodig. "Als
de advertentie voor gemeente-
secretaris in de krant had ge-
staan, had ik er niet op gerea-
geerd. Aan de andere kant heb ik van Gronin-
gen heel veel kansen en vertrouwen gekregen.
Daar mocht ook wel eens wat tegenover staan."

Zijn huidige vak omschrijft hij als een baan
met risico’s. "Je schenkt koffie, geeft advies,
neemt besluiten en doet alles wat er tussenin
zit. Je zit aan de ene kant bij B en W aan tafel en
bent aan de andere kant ambtenaar. Een ambte-
naar kan iets een technisch detail vinden, ter-
wijl hetzelfde voor de wethouder een enorme

politiek lading heeft. In de kwestie rondom de
niet aangevraagde miljoenen voor het Europa-
park voelden de ambtenaren de enorme politie-
ke lading onvoldoende aan. Als secretaris moet
je een brug slaan tussen die twee werelden. Dan
moet je wel eens aan ambtenaren uitleggen
waarom wethouders zaken alles anders gere-
geld willen hebben." Van bestuurders wordt in
deze tijd steeds meer gevraagd. "Europese re-
gels maken het leven er niet eenvoudiger op.
Maar ook burgers worden steeds mondiger, wil-

len van alles, maar niet in
de eigen achtertuin." Daar-
bij komt dat de juridise-
ring steeds verder gaat.
"Als je drie juristen om een
advies vraagt, krijg je vijf

nuanceringen."
Over Bedum zegt hij: "Dat was een kans die

zich voordeed en die ik heb gegrepen. ’t Is een
keuze van mezelf en voor mezelf. Ik ben ge-
hecht aan mijn eigen woonplaats. Ik kon kiezen
voor nog zes jaar Groningen of zes jaar Bedum.
Het werd Bedum." 

Als hij vandaag de deur van het stadhuis ach-
ter zich dichttrekt is Stad een gemeentecretaris
armer; Bedum een burgemeester rijker.

Bedum krijgt ’n alleskunner
Vandaag is de laatste werkdag van gemeente-
secretaris Henk Bakker. Hij ruilt de misschien
wel mooiste werkkamer van Groningen (hoek
stadhuis) in voor de burgemeesterkamer in
het gemeentehuis van Bedum. Hij wordt ge-
schetst als een alleskunner.

’Hij verkiest de praktijk
in Bedum boven

stapels papier in Stad’

Henk Bakker Foto: DvhN/Corné Sparidaens

Door Richold Brandsma

interview � topambtenaar bakker wordt burgemeester

Het bestuur van de fietstoer-
club Buitenpost en omstreken
heeft de ATB Slotpleatsroute in
Bakkeveen van morgen afge-
last. De sneeuw, de slechte toe-
stand van het parcours en de
weersverwachting nopen de
club daartoe. Het bestuur kan
de veiligheid van de honder-
den deelnemers aan het jaar-
lijkse evenement niet waar-
borgen.

Dit jaar geen ATB
Slotpleatsroute 

bakkeveen

Dat voorstel lanceert coalitie-
partij Lokaal Centraal in haar
verkiezingsprogramma met
het oog op de raadverkiezin-
gen op woensdag 3 maart.

Volgens de partij heeft zo’n
nieuwe ontwikkeling ook be-
langrijke financiële voorwaar-
den om het zogeheten Stads-
hartplan mede mogelijk te ma-
ken. Nu wordt er namelijk nog
gestudeerd op plannen om een
tunnel onder de spoorlijn door

Hoogezand aan te leggen of
om het baanvak ter plaatse op
te hogen. Dat gaat ettelijke
miljoenen euro’s kosten. Het
is een uitgave die bij de realisa-
tie van een rondweg – via de
oostzijde van Hoogezand – ge-
schrapt kan worden. 

Het doorgaande verkeer
komt en gaat met name vanuit
de richting Veendam. Via de
Kielsterachterweg en de Kerk-
straat draaien de wagens mas-
saal richting de rijksweg A7 op
weg naar de stad Groningen.
Met name tijdens de spitsuren
is er sprake van een zeer trage
verkeersafwikkeling.

Om de verkeersdrukte in het
hart van Hoogezand te vermin-
deren, moet er sowieso een
weg worden aangelegd in het
verlengde van de spoortunnel
in Sappemeer. De tunnel ligt
er, maar het verkeer moet nu
nog dwars door de nieuwe
woonwijk De Vosholen zijn
weg vinden. Dat is ongewenst,

is de mening van Lokaal Cen-
traal.

Trouwens, vele andere poli-
tieke partijen denken over dit
onderwerp hetzelfde. Wan-
neer de route bij de Klinker-
tunnel er ligt, verdwijnt er veel
sluipverkeer door de woonwij-
ken, maar ook via de hoofdwe-
gen door Hoogezand en Sappe-
meer. 

Pleidooi voor
rondweg bij
Hoogezand
Door René Otterloo

hoogezand � Er moet snel
een eind komen aan het
doorgaande autoverkeer
in het hart van Hooge-
zand. De Kerkstraat en
het kruispunt bij Hotel
Faber raken overbelast en
daarom zou het beter zijn
om een rondweg rondom
Hoogezand aan te leggen. � knijpsbrug

De brug over het Winschoterdiep
bij de afslag Hoogezand van de
A7 (de Knijpsbrug) baart Lokaal
Centraal ook zorgen. Wanneer de
brug openstaat wegens scheep-
vaartverkeer, ontstaat er gere-
geld een flinke opstopping die al
op de A7 begint. Dat leidt tot
ongewenste en gevaarlijke situ-
aties. Lokaal Centraal pleit voor
een signaleringssysteem op de
snelweg, waarop aangegeven
wordt als de brug geopend is.

Lokaal Centraal: Verkeer moet uit drukke Stadshart

uithuizen � Voorzitter Piet
Beishuizen (79) van de stich-
ting voorziening ouderen
Eemsmond neemt het op voor
directeur Sake Bouma (64) van
de tehuizen Hunsingoheerd in
Uithuizen en De Mieden in Uit-
huizermeeden. Beishuizen
noemt hem ’een goeie mana-
ger die ons al door heel wat
stormen heen heeft gesleept’.

Vanwege forse bezuinigings-
maatregelen ligt Bouma onder
vuur. Hij moest over 2010 een
tekort afdekken van 700.000
euro. Dat is onder meer opge-
vangen door bewoners geld te
vragen voor schoon wasgoed
en koffie en thee. Verder is een
flink aantal tijdelijke arbeids-
contracten niet verlengd.

Deze bezuinigingen leidden
vooral in Hunsingoheerd tot
onrust onder het personeel. De
medewerkers vinden het

schrijnend dat de directeur die
anderen bezuinigingen op-
legt, zelf een jaarinkomen ge-
niet van ruim 170.000 euro.
Voorzitter Beishuizen begrijpt
de onrust, maar wijst erop dat
de Eemsmonder stichting
slechts een deel hoeft te beta-
len van het jaarsalaris van de
directeur. Behalve de tehuizen
in Uithuizen en Uithuizermee-
den runt Bouma ook drie zorg-
centra in Hoogezand-Sappe-
meer. "Hij staat op de loonlijst
van de hoofdorganisatie. Wij
huren hem van de stichting
voorziening ouderen Noord-
Nederland", zegt Beishuizen.

De bestuursvoorzitter toont
zich content over de prestaties
van Bouma. Deze werkt naar
eigen zeggen gemiddeld 60
uren in de week. Of dat altijd
nodig is, vraagt Beishuizen
zich overigens af. Hij zegt: "Die
man kan gewoon niet stilzit-
ten. Je zou hem een workaho-

lic kunnen noemen."
Voorzitter Beishuizen geeft

toe dat het bestuur directeur
Bouma in december verbood
voor vakantie af te reizen naar
Thailand. Hij ziet het als de
taak van Bouma om de onrust
onder het personeel die nu is
ontstaan, weg te nemen. "Ik
kreeg hier thuis ook een paar
verontruste telefoontjes. Ik
verwijs door naar de directeur.
Personeelszaken is aan hem
gedelegeerd."

Beishuizen wijst erop dat
zijn stichting drie jaar geleden
nog een miljoen euro over-
hield. "Toen gaven we het per-
soneel een financieel extra-
tje." Dat de rode cijfers nu
dreigden, is volgens hem voor-
namelijk toe te schrijven aan
rijksbezuinigingen.

Met twee andere bestuursle-
den treedt Beishuizen in de
loop van dit jaar af. In hun op-
volging is nog niet voorzien. 

Steun voor hardwerkende
directeur van zorgcentra 
Door Koos Bijlsma 

kantens � De gemeente Eems-
mond is bezig met een onder-
zoek naar mogelijk illegale
demping van de slotgracht van
de voormalige Klinkenborg in
Kantens. Bond Heemschut, de
landelijke organisatie voor be-
scherming van cultureel erf-
goed, heeft Eemsmond op de

hoogte gesteld van de dem-
ping.

De ontdekker van de dem-
ping is Reint Wobbes uit Hui-
zinge. Hij, secretaris van de
stichting Oude Groninger Ker-
ken, zegt eind november ge-
tuige geweest te zijn van de
demping. "Ik kwam toevallig
langs het borgterrein, ik loop
wel vaker door de landerijen,

en zag dat iemand – een boer
volgens mij – de gracht aan één
kant dichtgooide met slootaf-
val. Ik denk om zijn kavels
dicht te krijgen, want zo’n
gracht ertussen is niet handig
natuurlijk." Wobbes lichtte
vervolgens Bond Heemschut
in, omdat hij vermoedde dat
de demping van de oude slot-
gracht illegaal zou zijn.

De gemeente Eemsmond
heeft de zaak nu in onderzoek.
Inmiddels is vastgesteld dat de
oude slotgracht inderdaad ge-
dempt is, maar of de demping
illegaal is geweest, hangt af
van het dempingmoment. Een
voormalig borgterrein als dat
van de Klinkenborg geldt als
cultuurhistorisch erfgoed
waarin niet zomaar ingegre-

pen mag worden. Ook al om-
dat het borgterrein nog van ar-
cheologische waarde kan zijn.
Maar wetgeving die dit erfgoed
beschermt, bestaat pas sinds
2004. Als Eemsmond officieel
vaststelt dat de demping van
latere datum is, zal de gracht
hersteld moeten worden, om-
dat er geen vergunning was af-
gegeven.

Door Paul Bosman

Onderzoek demping gracht Klinkenborg


