
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief oktober 2018 

Voorwoord 
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp. Sinds de vorige 

nieuwsbrief hebben we niet stil gezeten, er is weer veel gebeurd en veel overlegd.   

Het bestuur van de Vereniging is helaas weer verder gekrompen en dat merken we. We kunnen niet 

al onze werkzaamheden de aandacht geven die ze verdienen. We zijn actief aan het werven en zijn 

positief over de reacties. 

Sint Maarten 
Het is alweer bijna zo ver dan komen de kinderen weer met hun lampionnen langs de deuren. Dit 

jaar valt 11 november op een zondag wat reden blijkt voor veel discussies. We hebben samen met de 

OR van de Zoutkamperril besloten dat zaterdag 10 november voor ons de beste dag is. 

De grabbelton van Dorpsbelangen staat dan bij Windkracht 8. 

Sinterklaas 
Op 24 november komt de goede Sint weer naar Zoutkamp! Zoals elk jaar financieren wij de intocht 

waar nodig. Gelukkig werken velen belangeloos mee aan dit mooie feest, waarvoor veel dank.  

Dit jaar worden de Sint en zijn pieten gesteund door een nieuw team: Mayke Postma, Robin 

Toxopeus, Jan Wouter Zwart. 

We willen het oude team van Alfred Buitjes en Hillechien Hulsebos ook hartelijk bedanken voor hun 

inzet de afgelopen jaren. 

Het traditionele Sinterklaaslopen vind plaats op de zaterdag ná pakjesavond, op 8 december. 

Speel- en beleeftuin 
De dames en heren van Speeltuin vereniging De Regenboog zijn erg druk met het herinrichten van de 

speeltuin en het daarbij realiseren van een beweegtuin. Wij steunen de plannen natuurlijk als 

Dorpsbelangen, wat ook van belang is voor de subsidieverstrekkers. Wij volgen het project en 

proberen waar mogelijk bij te springen. 

Woningbouw 
Er is veel roering op de woningmarkt in Zoutkamp. Met name naar sociale huur, starters en grotere 

gezinswoningen is veel vraag, maar relatief weinig aanbod.  

We zijn samen met de gemeente in gesprek met projectontwikkelaar Van Wijnen om te kijken naar 

de mogelijkheden van commerciële bouw in Zoutkamp.  

Het gebrek aan sociale huurwoningen komt deels door de sloop van 12 ‘verouderde’ woningen aan 

de Julianastraat. Hier zouden 9 nieuwe woningen geplaatst worden, maar Wierden & Borgen heeft 

door de gestegen bouwkosten de nieuwbouw minder prioriteit gegeven. Wij zijn daar absoluut niet 

blij mee en dringen dan ook aan bij Wierden & Borgen en de Gemeente om het e.e.a. te versnellen. 

Hunsingosluis 
In onze vorige nieuwsbrief berichtten we u over de plotselinge vorderingen omtrent de plannen voor 

de Hunsingosluis. Sindsdien is het erg stil aan de kant van het Waterschap. We stellen ons voor dat er 

veel onderzocht moet worden en dat dat tijd kost om hier conclusies over te trekken. We zijn 

inmiddels actief bezig om informatie te krijgen van het Waterschap. Hopelijk kunnen we u in de 

volgende nieuwsbrief verder bijpraten. 
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Dijkgebied 
Onlangs is de vergunningaanvraag de deur uitgegaan om onze plannen met het dijkgebied uit te 

voeren. Dit betekent dat ons deel van het project ‘Rondje Lauwersmeer’ in grote lijnen staat. De 

oplettende kijker zal zijn opgevallen dat er in juli óók al een vergunning is aangevraagd. Deze is in 

september op formaliteiten afgewezen helaas en dat betekent vertraging. Ondertussen zijn we druk 

met het bijsturen van voor ons belangrijke details in de plannen.  

De provincie doet een poging om vóór het verlenen van de vergunning alvast te kunnen beginnen 

met de uit te voeren grondwerkzaamheden. Dit zou kunnen beteken dat volgende week al de eerste 

kranen het gebied in kunnen. Zo ver is het nu nog niet en we wachten af. 

Wat gaat er nou precies gebeuren? 
Er zal een wandelpad aangelegd worden over de kruin 

van de dijk. Van het TOP (Toeristisch Overstap Punt) bij 

de IJsbaan tot aan de Friese Sluis, met uitzondering van 

het stuk bij de Batterij. Hierbij zal ook het pad naar 

jachthaven Hunzegat worden opgeknapt. Het pad over 

de landtong aan de zuidkant van de jachthaven is nog 

onzeker; er huist daar een buizerd waar rekening mee 

gehouden moet worden. 

Het gebied van de windroos, tussen de Hunsingo en de 

Reitdiepsluis wordt grondig aangepakt. De windroos en de andere poeltjes worden uitgebaggerd en 

gedempt. Ruwweg op de plek van de windroos zal een plas worden gerealiseerd met een open 

verbinding naar het Hunsingokanaal. Aan de zuidwestkant van deze plas zal een strandje worden 

aangelegd. Ook komt er een verharde tribune of trap bij het podium. 

Het gebied tussen de Reitdiepsluis en de Friese Sluis wordt deels uitgegraven. Hierdoor komt het 

Lange Hoofd weer compleet met de voeten in het water. Op het overgebleven stuk land komt een 

wandelpad tussen de kop van het Lange Hoofd en de Friese Sluis. Op de punt van deze landtong, 

tegenover de ingang van de jachthaven komt een ‘Curvebank’ zoals die ook al op andere plekken 

rondom het Lauwersmeer te vinden zijn. 

Wanneer de vergunning is gegeven zullen we een uitgebreidere nieuwsbrief speciaal over deze 

werkzaamheden uitbrengen. 

 

Contact 
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het Secretariaat: 

 

Janna Hulshof 

Stationsstraat 13, 9974 SK Zoutkamp 

0595-402779 

info@dorpsbelangenzoutkamp.nl 
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