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Voorwoord
Een nieuw jaar en een nieuwe nieuwsbrief in een wereld die weer nét even anders is dan die van
onze vorige nieuwsbrief in oktober. De feestdagen zijn weer achter de rug, we hebben een nieuwe
gemeente en er wordt daadwerkelijk gewerkt in en om Zoutkamp! Veel projecten zijn een stap
verder en we praten u graag bij.
Ook op bestuurlijk vlak is er nieuws. Carin De Wind-Tammens heeft onze gelederen inmiddels
officieus versterkt en we hopen haar tijdens onze jaarvergadering aan ons te kunnen binden.
Alhoewel we erg blij zijn met het enthousiasme van Carin, zijn we er nog niet. We blijven als bestuur
te klein en daardoor kunnen we niet al onze werkzaamheden de aandacht geven die ze verdienen.
We blijven actief werven maar aanmeldingen zijn natuurlijk ook erg welkom!

Dijkgebied
De schep zit in de grond! In november 2018 is loonbedrijf Oosterhuis begonnen met de
graafwerkzaamheden achter de dijk in Zoutkamp. Bij deze nieuwsbrief zit een uitgebreide bijlage
over de plannen en de werkzaamheden.

Hunsingosluis
Het project “Droge voeten 2050” is ook in Zoutkamp los. Hierin is het waterschap verplicht om vóór
2020 alle kades dusdanig in te richten dat we tenminste tot 2050 droge voeten houden.
Het eerste plan was om een verhoging dwars door Zoutkamp heen te leggen van het H.D. Louwes
gemaal tot en met de Reitdiepskade. Niet het beste plan, dat concludeerde ook het waterschap. Het
verhaal werd extra ingewikkeld door aanvullende wensen rondom het gemaal: de capaciteit is
ontoereikend en de schuif moet vervangen worden door een schutsluis om de doorvaart naar het
achterland te bevorderen.
Bovenop deze plichten is onze lang gekoesterde wens van het restaureren van de Hunsingosluis ook
duidelijk aangekomen bij het waterschap. Het resultaat hiervan is dat het plan om een nieuw gemaal
naast de Hunsingosluis te maken officieel benoemd tot voorkeursplan en is het project om dit
daadwerkelijk te gaan doen inmiddels gestart.
Wat volgt zijn vele onderzoeken. Geluid, trillingen, veranderende stromingen, effecten op vis,
effecten op kades etc. alles moet worden uitgezocht. Logisch, want het is een miljoenen project en
we moeten het weer minimaal 50 jaar doen met de uiteindelijke oplossing. Daarnaast zijn er vele
belangen die spelen, niet op de laatste plek die van de omwonenden en de bedrijven aan het
Hunsingokanaal.
Op de vraag die ons ook vaak wordt gesteld “Waarom geen gemaal op Lauwersoog” was het
antwoord: “Een gemaal bij Lauwersoog zal nooit voldoende kunnen malen om het hele
Lauwersmeergebied én achterland stabiel op pijl te houden. Gemalen zoals de Waterwolf bij Electra
en het H.D. Louwes zullen altijd nodig blijven om het water van het achterland naar het Lauwersmeer
te malen.”

Gemeente Het Hogeland
We zijn sinds 1 januari onderdeel van Gemeente Het Hogeland. Wat betekent dit voor ons? Het
eerlijke antwoord is dat dat afwachten is. We komen verder van de gemeente af te staan, maar
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nieuw beleid biedt ook zeker nieuwe kansen. Belangrijker dan ooit is dat we als dorp goed verenigd
en goed georganiseerd zijn. Dat betekent dat we inzetten op een betere dekking wat leden betreft.
Ook willen we beter samenwerkingen tussen de verschillende groepen in het dorp, met name de
ondernemers. Bovenaan onze agenda staat het uitwerken van de nieuwe dorpsvisie.

Ondernemersvereniging?
Woensdag 16 januari was er een bijeenkomst voor de ondernemers van Zoutkamp, georganiseerd
door het Visserijmuseum en Dorpsbelangen. Het doel van de avond was het gezamenlijk overleggen
over hoe we nou als ondernemers in Zoutkamp beter kunnen samenwerken en te kijken of het
haalbaar is om een ondernemersvereniging op te richten.
Heel duidelijk is die avond gebleken dat de aanwezigen hier positief instaan. In een enthousiaste
discussie zijn vele kansen en mogelijkheden benoemd.
Er is een kopgroep samengesteld die aan de slag gaat met het bedenken van de juiste aanpak. In
maart volgt een volgende bijeenkomst.

Mijlpalen in 2019
In 2019 zijn er weer een aantal mijlpalen in Zoutkamp. Een belangrijke hierin is het 50 jarige jubileum
van het afsluiten van de Lauwerszee bij Lauwersoog.
Deze afsluiting had een verschrikkelijke impact op ons dorp zoals we allemaal weten. In overleg met
het Visserijmuseum wordt gewerkt om iets passends te organiseren op 23 mei.
Een van de ideeën is een permanent gedenkteken aan de Lauwerszee. Meer over de plannen volg
later. Ideeën zijn zeker welkom.
Ook Stichting Vlaggetjesdag heeft een mijlpaal te vieren: Vlaggetjesdag in Zoutkamp viert dit jaar
haar 60e verjaardag.

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

