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Voorwoord 

Op het moment van schrijven is het op de dag af een jaar geleden dat de hele wereld 
volledig veranderde. Niemand is er aan ontkomen en iedereen heeft er inmiddels schoon 
genoeg van: Corona. Het was niet alleen de handrem op het dagelijks leven, maar ook op 
bestuurlijk niveau was het een behoorlijke domper, zeker gezien de uitdagingen die 
Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp (VDZ) voor zich had. 
Gelukkig hebben we nog een aantal vergaderingen ‘in het echt’ kunnen beleggen voordat we 
noodgedwongen digitaal moesten vergaderen. De ruime bestuurlijke ervaring binnen de club 
heeft toch voor een vloeiende start gezorgd. We hebben onszelf efficiënt ingedeeld in 
werkgroepen wat tot dusver erg goed bevalt. 
Hoog tijd om ook jullie, de leden, mee te nemen in onze bezigheden. 
 

Daan Oostindiën, voorzitter 
 

Nieuw bestuur 

Op donderdag 3 september 2020 vond de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Door 
de toen geldende Corona maatregelen was het schipperen met mogelijkheden. Uiteindelijk 
mochten we circa 25 mensen verwelkomen in de Kegeltuin.  
Naast alle vaste onderwerpen was de samenstelling van het bestuur een groot 
aandachtspunt, omdat er na het vertrek van Ita Homan als voorzitter twee bestuursleden en 
een aspirant lid over bleven. Dit is te weinig om als bestuur te kunnen functioneren. Vanuit 
een bestaande kopgroep zijn mensen bereid gevonden plaats te nemen in het bestuur. 
Tijdens de ALV zijn de aanwezigen akkoord gegaan met het toevoegen van deze leden.  
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
 
Daan Oostindiën (voorzitter), Henk Zijlstra (penningmeester), Carin de Wind (secretaris), 
Jaap Wieringa, Jan Bakker, Thys Buitjes, Jan van Dijken en Jacob Jelle Tuma. 
 
Gerard Suelmann was ook verkozen tot het bestuur, maar is inmiddels uit eigen bewegingen 
opgestapt. Dit laat weer één positie vacant, we kijken hoe we deze positie weer gaan 
aanvullen. 
 

Zwemwater strand 

Het strandje achter diek is inmiddels alweer twee jaar een feit. Om onduidelijke redenen is 
dat ook de termijn dat de provincie heeft gesteld om een zwemplek als ‘officieel zwemwater’ 
aan te merken. Dit betekent dat het water bij het strandje vanaf nu ook wordt meegenomen 
in de blauwalg controle en dat het in kaarten en communicatie kan worden meegenomen. 

Feestdagen 

Het was een bijzondere decembermaand in 2020. Toch kon er hier en daar met wat 
aanpassingen aandacht worden besteed aan de feestdagen. De kinderen konden met Sint 
Maarten op gepaste wijze toch langs de deuren, maar een grabbelton bij de winkels kon 
echter niet. In plaats daarvan kregen alle peuterspeelzaal- en basisschool kinderen een 
presentje van ons uitgereikt op school. 
De Sinterklaasintocht ging in zijn geheel niet door. Om het leed daarom te verzachten kregen 
de kinderen het gebruikelijke zakje snoepgoed ook via school uitgereikt. 
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Het gezellige en bijzondere Sinterklaaslopen ging ook aan onze neus voorbij. We hopen dat 
dit in 2021 weer door kan gaan. Het is immers een traditie die we graag in ere willen houden. 
Om toch te laten weten dat we aan elkaar denken, ook als we niet echt samen kunnen zijn 
verraste VDZ haar oudere leden met een Kerstster. De “sterren” werden, vergezeld van een 
warme groet enthousiast ontvangen. Alle inwoners van Zoutkamp ontvingen een kerstkaart, 
met daarop een mooi winters tafereel van de haven van ons mooie dorp. 
 
Ook werd er een oude traditie in ere hersteld: De Zoutkamper schepen kregen een 
kerstboom aangeboden. Dit is een oud gebruik; als de schepen in de kersttijd naar de 
thuishaven voeren, hesen ze een kerstboom in de mast. De bemanning van andere schepen 
konden dan brieven en pakjes voor het thuisfront meegeven. 
 
Samen met het Visserijmuseum en Stichting Vlaggetjesdag werd de binnenhaven van 
Zoutkamp van verlichting voorzien. Zo was het ook in deze donkere tijd fijn om in Zoutkamp 
te wonen. 
 

Handelsvereniging 

Bij het aantreden van het nieuwe bestuur van VDZ was één van de speerpunten om de 
handelsvereniging nieuw leven in te blazen. Dit is nodig om zichtbaar te zijn als een 
ondernemend en toeristisch dorp in de nieuwe grote gemeente Het Hogeland.  
Onze gemeente heeft een zogenaamd ‘Ondernemersplatform’. Dit platform heeft invloed bij 
de gemeente en krijgt hiervan ook geld om te verdelen onder de leden. Het geld is afkomstig 
van gemeentelijke belastingen voor ondernemers. Wanneer we niet aanschuiven krijgen we 
niets en dat zou erg zonde zijn.  
We zijn erg blij dat het na meerdere pogingen eindelijk is gelukt om enthousiaste 
ondernemers te vinden die zich hiervoor willen inzetten.  
Wij wensen ze veel succes om Zoutkamp, samen met ons, nog mooier en aantrekkelijker te 
maken om te wonen en te verblijven. 

 

Monument 
Op 23 mei 2019 was het 50 jaar geleden dat de Lauwerszee werd afgesloten. Dat jaar werd 
de afsluiting in Zoutkamp op uitgebreide schaal herdacht. Op 23 mei stond het gehele dorp 
in het teken van dit gebeuren. Ook nu weer bleek de enorme impact die het had op de 
inwoners en het dorp.  
De nadruk lag echter niet alleen meer op de afsluiting, maar ook op hoe het dorp zich 
herpakt heeft. Trots zijn we op wat Zoutkamp nu is, een bloeiend vissersdorp met een 
prachtige historie. 

Naar aanleiding van de herdenking in 2019 is het plan ontstaan om een herdenkings- 
monument in het dorp te realiseren. Een dergelijk monument is ruim 50 jaar later nergens in  
het Nationaal Park te vinden. De juiste plek hiervoor is natuurlijk in Zoutkamp. 

Een drietal beeldende kunstenaars werd uitgenodigd om met een ontwerp te komen. De 
keuze is gevallen op een ontwerp van kunstenaar Gert Sennema uit Grijpskerk. Het 
monument krijgt een plek op de dijk, nabij de Hunsingosluis. 
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De financiering is geheel rond, waarbij opgemerkt dient te worden dat enkele Zoutkamper 
ondernemers en fondsen aanzienlijk hebben bijgedragen. Hartelijk dank hiervoor. 

Als we rekening houden met de tijd die nog nodig is voor vergunning en productie, dan 
kunnen we zeggen dat de onthulling plaatsvindt in september/oktober 2021. We houden u op 
de hoogte. 

Woningbouw 

Al lange tijd staat woningbouw 
bovenaan op het programma van VDZ. 
Door allerlei redenen lukte het maar 
niet om beweging te krijgen in de 
gemeente Het Hogeland of de 
woningbouwstichting Wierden en 
Borgen.  
In 2020 werden verschillende plannen 
ineens concreet. Tijdens de 
presentatie van de Woonvisie van de 
gemeente werd Zoutkamp veel 
genoemd. De constante druk van de 
afgelopen jaren werpt uiteindelijk zijn 
vruchten af.  
 
S.H. Woldringhstraat 
Op het terrein tegenover de 
Noorderschans wordt inmiddels 
gebouwd. De bouw van 8 
huurwoningen is een initiatief van 
Hendrikson.  
 
Julianastraat 
Volgens de planning van Wierden en 
Borgen wordt ook hier deze zomer 
gebouwd, de vergunning is onlangs 
afgegeven. Ook hier gaat het om 8 
huurwoningen.  
 

Werkzaamheden S.H.Woldringhstraat 

Plannen Julianastraat 
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Babbelaar 

De oude Wilhelminaschool is eind 2019 verkocht aan Stichting DBF. Verwacht wordt dat hier 

deze zomer drie appartementen in gerealiseerd gaan worden. Alhoewel we liever een 

publieke functie hadden gezien voor dit gebouw, zijn we blij dat het op deze manier 

behouden blijft. 

Oude Heiploeg terrein 
Het oude Heiploeg terrein is voor ons nog altijd in beeld als locatie voor nieuwbouw en 
wellicht vrije kavels. Alhoewel hier nog niets concreets over te melden is; is het bekend bij de 
gemeente en B&W en heeft het de aandacht. 
 

Verkoop gemeentelijke panden  

Eind 2020 publiceerde de gemeente een lijst met panden en objecten die verkocht zouden 
kunnen gaan worden. Op deze lijst staan o.a. het gebouw van de Solte Campe en het 
Leugenbankje.  

We hebben als bestuur uitgesproken dat we ons sterk gaan maken om het Leugenbankje in 
publiek beheer te houden. De aangewezen Stichting hiervoor is wat ons betreft het  
 
Visserijmuseum gezien de achtergrond van het huisje en het benodigde onderhoud. We 
hebben hier ook een stukje over in de krant gezet en gesprekken gevoerd met de gemeente. 
Of het huisje daadwerkelijk verkocht gaat worden is nog niet zeker. 

Waardedalingsregeling 

Er is veel te doen over de Waardedalingsregeling in de gebieden om ons heen. Zoutkamp 
valt buiten het gebied waardoor inwoners geen aanspraak kunnen maken op de regeling. 
 
De gemeente heeft eind 2020 een brief gestuurd naar het IMG (Instituut Mijnbouwschade 
Groningen) met het verzoek ook Zoutkamp, Ulrum en Lauwersoog mee te laten doen aan de 
regeling. Het IMG heeft het verzoek afgewezen omdat in deze dorpen geen aantoonbare 
waardedaling is en het aantal schademeldingen erg laag is. 
 
In december kondigde Minister Wiebes een onafhankelijk onderzoek aan naar deze regeling 
en de uitsluiting van bepaalde gebieden. Hierover is geen nieuws geweest sinds de 
aankondiging. 

In maart dit jaar diende Henk Nijboer (PvdA) een motie in om alsnog deze gebieden mee te 
nemen in de regeling. Het werd door de 2e kamer ruim aangenomen.  
In een reactie stelt het IMG dat het de ‘aanbeveling’ en beraad neemt, maar dat ze een 
onafhankelijk instituut zijn en achter hun gestelde grenzen staan.  
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Webinar waterschap 

Waterschap Noorderzijlvest heeft 
via een webinar (online presentatie) 
een update gegeven over de status 
van de plannen rondom de 
Hunsingosluis en het H.D. Louwes 
gemaal. 
 
De financiering is nagenoeg rond 
en het gemaal komt net buitendijks. 
Alle koppelkansen doen nog mee. 
Onder deze koppelkansen zitten 
grote projecten als een fietsbrug 
langs de bestaande Reitdiepbrug, 
updates aan de huidige 
weginrichting, een fietspad van 
Zoutkamp naar Electra langs de noordzijde van het Reitdiep en de aanleg van een vaste 
steiger aan de buitenzijde van de dam in de binnenhaven. 
 
We zijn als VDZ erg blij met dit gehele project en de koppelkansen. Het is een unieke kans 
om veel grote projecten in één keer te realiseren. Wilt u het webinar terugkijken dan kan dat 
op de website van het Waterschap (Zoeken op Nieuwe Waterwerken Zoutkamp). U kunt zich 
daar ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief over deze werkzaamheden. 

 

Gesprek met wethouder  
Al geruime tijd stond een gesprek met onze gebiedswethouder en de dorpscoördinator op 
ons verlanglijstje.  
Na wisselingen in de raad van gemeente Het Hogeland was het 16 februari j.l. zover. 
Via de digitale snelweg maakten we toen kennis met Theo de Vries (gebiedswethouder), 
Olga Hartman (huidige dorpscoördinator) en Marja Eikenhaar (zij neemt halverwege het jaar 
het stokje van Olga over) 
Er is gesproken over de belangrijkheid van Zoutkamp in de regio als toeristisch dorp. 
Hoe kan de gemeente ons helpen om hier nog beter gebruik van te maken, en is er bij de 
gemeente wel inzicht over de rol van Zoutkamp. 
Ook spraken we over woningbouw en onderhoud van het dorp.  
 
Belangrijk hierin is de terugkomst van de jaarlijkse schouw, waarin knelpunten dan worden 
besproken. 
Het is ons duidelijk geworden dat we als Zoutkamp wel in beeld zijn bij de gemeente, maar 
dat we zelf ook dat paadje warm moeten houden. 
Afgesproken is de lijnen korter te houden door zaken via de dorpscoodinator te spelen en 
zaken vaker terug te koppelen zodat ook zijn weten wat er speelt. 

  

Impressie nieuwe schutsluis, geen definitief ontwerp 
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Dorpsvisie 

“Wat wil Zoutkamp eigenlijk?” Dat is de centrale vraag rondom onze nieuwe dorpsvisie. Het 
is een vraag die overheden ons stellen wanneer ze werken aan het beleid voor de komende 
jaren. Het hebben van een duidelijke idee waar we als dorp nou heen willen is dus enorm 
belangrijk voor wat er daadwerkelijk gebeurd de komende jaren. 
 
De vorige visie is van 2009 en keek tot 2014 en is inmiddels links en rechts ingehaald door 
de tijd. De tijd zit ons ook op de hielen; de eerste onderzoeken voor een vernieuwde 
dorpsvisie spreken nog over het samengaan van de scholen, het vernieuwen van de 
speeltuin, het aanleggen van een strandje en het opknappen van de Hunsingosluis. Zaken 
die inmiddels al gerealiseerd of gepland zijn. 
 
We beginnen in 2021 dus weer opnieuw, met een schone lei. Het plan is om een snel maar 
gedegen onderzoek te doen in het dorp. Er zal een team studenten worden ingezet om een 
goed beeld te krijgen van de sterke en zwakke kanten van het dorp en de wensen en ideeën 
van de inwoners. Onze ambitie is om de dorpsvisie in de zomer te kunnen presenteren. 
 

Toeristisch kerndorp 

Gemeente het Hogeland heeft een aantal ‘kerndorpen’ aangewezen te weten Winsum, 
Bedum, Uithuizen en Leens als kernwinkelgebied en Leens en Uithuizermeeden als 
cultuurdorpen. Aan deze labels zit ook een bepaalde financiering verbonden. 
 
We zijn niet erg enthousiast over het feit dat er voorrang wordt gegeven aan bepaalde 
dorpen, zeker niet als daar toch al de grote kernen onder vallen en al helemaal niet wanneer 
daar ook weer overlap in zit. Waar blijven immers de dorpen die onder geen label vallen? 
 
We denken dat we beter mee kunnen bewegen dan dat we er tegenin gaan. We willen 
Zoutkamp dan ook gaan promoten als “Toeristisch Kerndorp”. Met deze zelf toegeëigende 
titel willen onze ambities voor de overheden en de mensen van buiten duidelijk maken. 
 
De VDZ is natuurlijk een bewonersvereniging en toerisme en wonen gaan niet altijd hand in 
hand. Het is niet de bedoeling dat Zoutkamp een museumdorp gaat worden. We denken 
door slim in te zetten op toerisme en cultuur de leefbaarheid in het dorp te kunnen 
verbeteren en de voorzieningen te kunnen behouden en verbeteren. 

 

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

 

Carin de Wind 

Churchillweg 39 

9974 PA Zoutkamp 

 

0595-401636 

info@dorpsbelangenzoutkamp.nl 
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