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Inhoudsopgave 

Op vrijdag 1 juni brachten gedeputeerde Henk 
Staghouwer en wethouder Hans Ronde, ten overstaan 
van ruim 200 man publiek, een toost uit op het nieuwe 
MuzeeAquarium in Delfzijl. Zo openden zij het nieuwe 
museum voor de regio. Op zaterdag 2 juni was het 
MuzeeAquarium voor het eerst geopend voor 
bezoekers. Waterschap Noorderzijlvest en 
Ommelanderdiek maakten het mogelijk dat het 
museum die dag gratis toegankelijk was. Er zijn die dag 
welgeteld 2058 bezoekers geweest. Op het terrein voor 
het MuzeeAquarium was een markt georganiseerd, 
waar kinderen konden zoeken met een metaaldetector, 
konden knutselen en waar verse stroopwafels werden 
gebakken. 
 

 
Wethouder Hans Ronde en gedeputeerde Henk 
Staghouwer toosten op het nieuwe MuzeeAquarium. 
 

Nieuwsbrief Koers 2022 

 Om voor de toekomst vitaal en leefbaar te zijn, heeft de 
gemeente een tweetal actieplannen ontwikkeld: het 
Actieplan Centrum Delfzijl en het Actieplan Dorpen en 
Wijken. Hiermee willen we de gemeente Delfzijl weer 
gezond, mooi en bruisend maken. Daarbij worden 
bestaande problemen aangepakt en nieuwe 
perspectieven ontwikkeld op het gebied van recreatie en 
toerisme. Zo wil Delfzijl aantrekkelijker worden voor 
bewoners en bezoekers, een impuls geven aan het 
midden- en kleinbedrijf en zorgen voor nieuwe 
werkgelegenheid. 
 
Meer informatie 
Via de nieuwsbrief Koers 2022 houden wij u op de 
hoogte van alle projecten die voort zijn gekomen uit 
deze actieplannen en/of projecten die bijdragen aan een 
vitaal en leefbare toekomst van de gemeente. Kijk voor 
meer informatie over de projecten en de actieplannen 
op: www.delfzijl.nl/projectencentrumdelfzijl. 
 

Het is zover… het 
MuzeeAquarium is weer open! 

 

http://www.delfzijl.nl/projectencentrumdelfzijl
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Het college heeft het definitief ontwerp voor de 
herinrichting van het Stationsgebied vastgesteld. Het 
ontwerp betreft de herinrichting van het Stationsplein 
en een deel van de Stationsweg in Delfzijl. De 
herinrichting draagt bij aan de bereikbaarheid van 
Delfzijl centrum en moet zorgen voor een 
aantrekkelijke, sfeervolle en groene omgeving, waarin 
de reiziger centraal staat. Het ontwerp is samen met de 
klankbordgroep 'Herinrichting Stationsgebied', 
bestaande uit bewoners en ondernemers rondom het 
Stationsgebied, tot stand gekomen.  
 

 
Het definitieve ontwerp van het nieuwe Stationsgebied.  
 
Veranderingen 
Momenteel bevindt het busstation zich voor de 
stationshal. 'Het busstation gaat naar de oostkant van 
het Stationsgebied', ligt wethouder IJzebrand Rijzebol 
het ontwerp toe. 'Hierdoor komen de bussen minder 
met de bezoekers in contact en kan er voor de 
stationshal een parkachtige omgeving komen. De 
parkeerplaatsen die nu aan de oostkant zijn, de Kiss & 
Ride-plekken en de Taxistandplaatsen gaan naar de 
westkant van het Stationsgebied. Op het kruispunt 
Stationsweg en Damsterlaan komt een rotonde. Door de 
rotonde zijn fietsers, lopers en auto's meer van elkaar 
gescheiden. Dit gaat de verkeersveiligheid in het gebied 
verbeteren'.  
 
Voorbereidende werkzaamheden  
Op maandag 11 juni zijn voorbereidende 
werkzaamheden voor de herinrichting rondom het 
Johan van den Kornputplein in Delfzijl gestart. Sinds 
maandag 2 juli tot en met vrijdag 13 juli zijn er 
werkzaamheden aan de waterleiding onder het voetpad 
vanaf de Landstraat tot aan de Waterstraat. Hierdoor is 
op enkele plekken het voetpad opengebroken.  
 
Planning 
Volgens planning gaat na de zomervakantie de 
uitvoering van de herinrichting van start.  
 

Herinrichting Stationsgebied gaat van 
start 
 

Het vernieuwde MuzeeAquarium 
Directrice Cynthia Heinen: "Veel bezoekers komen vooral 
voor het zeeaquarium. Het blijft altijd boeien om naar 
levende dieren te kijken. Maar ook de nieuwe inrichting 
van het museum wordt gewaardeerd, de 
geologieafdeling waar echte meteorieten te zien zijn, de 
schelpen die onder speciale lichteffecten gepresenteerd 
worden, de archeologie-afdeling met het hunebed en 
een levensechte daglichtfotowand erachter. Daarnaast is 
ook de scheepvaartafdeling vernieuwd. In een grote 
vitrine worden vierentwintig modellen getoond en met 
behulp van touchscreens kunnen bezoekers informatie 
opvragen over de modellen. De maquette van de vesting 
Delfzijl is ook vernieuwd en uitgebreid met de plaatsen 
Farmsum en een stukje Appingedam. Hieromheen is de 
historie van de plaats Delfzijl te vinden, geïllustreerd met 
bodemvondsten, objecten, fotomateriaal en filmbeelden. 
Ook is er een ruimte gekomen voor wisselexposities, 
zodat bezoekers regelmatig iets nieuws kunnen zien in 
het museum. Nu is daar de tentoonstelling 'Doar broest 
de zee: dijken, stormvloeden en waterverdediging rond 
de Eems' te zien. Een museum als dit is een soort 
ouderlijk huis van de stad: daar vind je de verhalen, de 
beelden van vroeger en kun je herinneringen ophalen en 
gewoon genieten van de bijzondere collecties en 
presentaties. Kom gauw een keer kijken zou ik zeggen."  
 

 
Een impressie van het vernieuwde MuzeeAquarium.  
 
VVV in het MuzeeAquarium 
In het nieuwe MuzeeAquarium heeft ook de VVV een 
plek heeft gekregen. Zo hopen beide organisaties de 
toeristen, die Delfzijl bezoeken, nog beter van dienst te 
zijn.  
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  Goed kunnen parkeren moet gewaarborgd blijven 
Dat bewoners en ondernemers niet altijd dezelfde 
prioriteiten hebben, werd ook tijdens de 
klankbordgroepavonden weer duidelijk. Dijkhuizen: 
“Voor ondernemers is de bereikbaarheid van hun 
winkels, ook tijdens de werkzaamheden, heel belangrijk. 
Daar focussen we ons dan tijdens een dergelijk avond 
ook op. Het parkeren ten tijde van de werkzaamheden 
moet geborgd blijven."  
Om dat te kunnen komen er deze zomer langs de straat 
De Vennen en op de slooplocatie van de Vennenflat 
tijdelijke parkeerplaatsen. In totaal ongeveer 90 tot 100 
plekken. Daardoor ontstaat ruimte om op het 
voormalige Lommerts-terrein, ten noorden van het 
plein, werkzaamheden uit te voeren voor de opgang van 
de nieuwe brug die de stad met het strand moet gaan 
verbinden. Dijkhuizen: “Met de opgang willen we dit 
jaar nog beginnen. Als je een bult grond neerlegt voor 
een dijklichaam, heeft die grond tijd nodig om in te 
klinken, om te zetten. Volgens planning starten we dan 
in het voorjaar met de daadwerkelijke herinrichting van 
het plein, die dan in fasen wordt gerealiseerd tot 2021.” 
 

 
Plein De Vennen met op de achtergrond de nieuwe 
zeekering en het voormalige Lommersterrein waar een 
nieuwe wandelbrug komt.  
 
 

De herinrichting van plein De Vennen in Delfzijl loopt op 
schema. “We gaan steeds meer de details in," aldus 
projectleider Heiko Dijkhuizen van de gemeente Delfzijl. 
"In grote lijnen is bekend hoe het nieuwe plein De 
Vennen eruit komt te zien. Daarvoor heeft het college 
een herzien inrichtingsplan vastgesteld, waarbij de 
opgang naar de dijk dichter bij het centrum is gekomen. 
Dat herziene plan dient als basis voor het nog deze 
maand af te ronden stedenbouwkundig definitief 
ontwerp, waar we nu mee bezig zijn en dat betekent dat 
we steeds meer naar de inrichtingselementen kunnen 
kijken."  
 

 
In grote lijnen hoe plein De Vennen eruit komt te zien.  
 

Waddengevoel en het historisch cultuur van Delfzijl 
Dat doet Dijkhuizen samen met de bewoners en 
ondernemers van het centrum, maar ook met inwoners 
van buiten het centrum. Allen maken ze deel uit van een 
klankbordgroep en hebben gaandeweg meegedacht over 
het ontwerp en hoe alle wensen en verlangens erin 
verwerkt konden worden. Dijkhuizen: “Inbreng van 
bewoners is altijd meer dan welkom en zal binnen de 
doelstelling met en voor onze inwoners en ondernemers 
waar mogelijk worden toegepast. Mooi was om te zien 
hoe een klankbordgroeplid het 'waddengevoel' en 
'tijdelijk gebruik' voor op het plein heeft laten verbeelden 
door middel van onder andere illustraties. Uit deze 
verbeeldingen hebben wij meerdere elementen voor de 
verdere inrichting gehaald." Naast het waddengevoel 
moet ook de historie van Delfzijl een plek krijgen op het 
plein. Voorbeelden hiervan zijn het podium dat onderaan 
de opgang naar de dijk komt en de vorm krijgt van de 
oude vesting van Delfzijl en inrichtingselementen vanuit 
bijvoorbeeld de Franse tijd. Dijkhuizen: "Voor het 
definitieve ontwerp moeten alle ambities en wensen 
zoveel mogelijk bij elkaar gebracht zijn en moet er een 
balans zijn in het voorzien in de benodigde 
parkeerbehoefte en prettig verblijven. Het definitieve 
ontwerp moet deze zomer klaar zijn, zodat het 
vastgesteld kan worden. Details kunnen overigens daarna 
nog iets wijzigen." 
 

Herinrichting plein De Vennen: 
ontwerp bijna klaar  
 

Marconi-project op schema 
 
De eigenaren van een aantal campers op het 
parkeerterrein naast het nieuwe Muzeeaquarium zitten 
tevreden in het zonnetje. Hun uitzicht wordt 
gedomineerd door grote bulten grond en 
werkzaamheden aan de nieuwe zeedijk, maar dat deert 
ze niet. “Soms staan er wel twintig campers op het 
camperpark”, vertelt wethouder Jan Menninga. “Er is 
water, er is elektra. Ze vinden het nu al een prima plek 
om te verblijven, maar de inrichting van het terrein, in 
afstemming met de omgeving, moet nog beginnen.” 
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  Marconi 
Het Marconi-project behelst naast de aanleg van het 
camperpark, nog een aantal deelprojecten: de inrichting 
van de kwelders met het broedeiland, de inrichting van 
het nieuwe badstrand met de boulevard en de aanleg van 
de brug vanuit het stadscentrum over de opgehoogde dijk 
naar dat strand. “De werkzaamheden aan de dijk worden 
uitgevoerd door Ommelanderdiek in opdracht van 
waterschap Noorderzijlvest”, legt Sven Erik Zandvoort, 
technisch manager van het Marconi-project uit. “En ze 
liggen nog op schema, hoewel er straks veel projecten 
tegelijk lopen om uiteindelijk in 2020 klaar te zijn." Het 
waterschap toont het eindresultaat op  
www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl en in het 
bezoekerscentrum aan de Noordersingel 1.  
 
Stadsstrand 
De aanleg van het nieuwe stadsstrand vlak achter de 
nieuw aangelegde zeedijk verloopt ook voorspoedig. 
Menninga: “Eind dit jaar is de nieuwe primaire zeekering 
klaar. Die loopt met een grote bocht naar binnen en is 
hoger en steviger dan de oude dijk. De oude dijk halen we 
dan weg en we richten het hele gebied tussen de zee en 
de nieuwe dijk in als zandstrand. Dat wordt een strand in 
twee delen. Het laagste deel loopt bij hoog water onder 
en het hoog liggende strand loopt alleen met extreem 
weer onder water. Daardoor kan men ook bij hoog water 
gewoon gebruik maken van het strand. We leggen er ook 
nog een speelelement voor de kinderen aan. Daarvoor 
gebruiken we de fundering van het oude 
strandpaviljoen.” 
 

 
Het strand van Delfzijl.  
 
Kwelders en broedeiland 
De eerste fase van de aanleg van de kwelders en 
broedeiland is klaar. Zandvoort: “Achter Groningen 
Seaports, langs de Handelskade Oost hebben we een 
soort grote zandbak neergelegd. Daar roeren we slib door 
als voedingsbodem voor de groei van kweldervegetatie. 
Het eerste kwelderdeel loopt tot het eind van de 
Handelskade met helemaal achteraan een broedeiland 
van 2,5 hectare. Voor de recreanten leggen we straks nog 
wandelpaden aan. Wel op gepaste afstand natuurlijk van 
het broedeiland. Vanaf het eind van de Handelskade 
langs de Schermdijk ligt een tweede kwelderdeel. 

Dat is niet toegankelijk voor het publiek. In dit 
kwelderdeel onderzoekt het onderzoekinstituut Ecoshape 
hoe we kwelders goed kunnen laten groeien. In 
proefvakken mengen we verschillende percentages slib 
door het zand. Er komt een vak met 5%, een vak met 20% 
en een vak met 50% slib en dan monitoren ze dat op groei 
van vegetatie. Het mooie hier is ook dat we de 
combinatie hebben gezocht met de 
baggerwerkzaamheden voor verbreding en verdieping 
van de vaarweg Eemshaven-Noordzee. Het opgebaggerde 
zand kunnen we namelijk prima gebruiken voor de aanleg 
van deze kwelders.” 
 

 
Foto Kwelderlandschap. 
 
Nieuwe wandelbrug 
De nieuwe wandelbrug vanaf het oude Lommertsterrein 
wordt in 2019 een prachtige kers op de taart. “Een brede, 
comfortabele brug, goed toegankelijk voor mensen in 
rolstoel of met rollator”, aldus Menninga. “De nieuwe dijk 
is inmiddels op hoogte, een dikke twee meter hoger dan 
de oude dijk, maar de opgang op het voormalige 
Lommertsterrein moet nog wel worden gerealiseerd. Dat 
vergt veel tijd want de ondergrond moet zich eerst 
zetten, voordat we de definitieve paden en 
trapconstructie kunnen aanbrengen. En natuurlijk moet 
eerst die grote betonplaat op het terrein verwijderd 
worden. Daar starten we dit jaar mee.”  
 

Gezondheidsplein Molenberg brengt 
zorgfuncties samen 
 Gezondheidsplein Molenberg: dat is de naam die is 
gekozen voor de concentratie van zorgvoorzieningen die 
wordt gerealiseerd in het voormalige postkantoor. In het 
Gezondheidsplein Molenberg zal een breed scala aan 
voorzieningen gehuisvest worden. Ze hebben gezamenlijk 
niet alleen tot doel om de zorg bereikbaar en toegankelijk 
te houden voor de inwoners van Delfzijl en omgeving, 
maar daarnaast ook vanuit alle partners een duidelijke 
intentie om door middel van hechte samenwerking ook 
inhoudelijk de zorg goed op elkaar aan te laten sluiten. Dit 
komt onder andere tot uiting uit het feit dat er gebruik 
gemaakt wordt van een gezamenlijke entree en receptie. 
t 
 

http://www.noorderzijlvest.nl/dijkeemshavendelfzijl
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Inloopbijeenkomst Kindcentrum Delfzijl West 
De voorbereiding van kindcentrum Delfzijl West gebeurt 
door een projectgroep samen met een klankbordgroep 
van omwonenden, ouders en vertegenwoordigers van de 
scholen. De locatie van het kindcentrum is gepland op de 
locatie bij de Windroos, tussen de Barklaan en de 
Jachtlaan. Om bewoners van de wijk en ouders bij te 
praten, organiseert de gemeente op dinsdag 3 juli een 
inloopbijeenkomst in 'het Anker', naast de Kruiskerk aan 
de Menno van Coehoornsingel in Delfzijl. Tijd: 19.00 – 
21.00 uur. Op deze avond is er onder meer informatie 
over het locatieonderzoek, de voortgang van het proces 
en de belangrijkste bevindingen van het 
verkeersonderzoek dat in maart dit jaar is gehouden.  
De gemeente hoopt deze avond met bewoners en ouders 
in gesprek te gaan en aandachtspunten en suggesties te 
ontvangen voor het ontwerp van het kindcentrum en het 
creëren van een veilige verkeersituatie voor de kinderen 
en de wijk. In het nieuwe kindcentrum werkt de 
gemeente samen met de basisscholen Jan Ligthart, 
Tasveld, ’t Zigt, Sterre der Zee, de Zaaier, de Windroos en 
kinderopvang Kids2b.  
 

Wethouder Meindert Joostens: "Ik ben voor onze 
inwoners en de regio heel erg blij dat de initiatiefnemers 
in relatief korte tijd het Gezondheidsplein Molenberg 
mogelijk gaan maken. Ook de invulling met een divers 
aanbod van zorg op allerlei niveaus doet mij erg deugd." 
 
Partners Gezondheidsplein Molenberg 
Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland (SEDN) 
realiseert en exploiteert het Gezondheidsplein 
Molenberg. De partners die in het Gezondheidsplein 
Molenberg een plek vinden zijn: Sociaal Plein Delfzijl, 
Apotheek Wildersgang, huisartsen Delfzijl Noord, 1ste lijn 
fysiotherapie Fysiodelta, Podotherapie Stad & 
Ommeland, Praktijk voor handtherapie Groningen, OIM 
Orthopedie, Ommelander Ziekenhuis Groningen, 
Beeldvormende diagnostiek, ten behoeven van 
röntgenfoto's en echo's, (SEDN), Laboratorium (Certe), 
Bekkenfysiotherapie Pelvicum, Logopedie Bij wijze van 
Spreken en Huisartsenpraktijk Poseidon.  
 
Ommelander Ziekenhuis Servicepunt Delfzijl  
Het Ommelander Ziekenhuis heeft eerder de intentie 
uitgesproken dat ze in het Gezondheidsplein Molenberg 
zijn Servicepunt Delfzijl zal vestigen. In dit servicepunt is 
vooral ruimte voor herhalings- en controle bezoeken voor 
patiënten met een chronische aandoening, welke 
normaliter anders straks plaats zouden gaan vinden op de 
ziekenhuislocatie Scheemda. De medische en 
verpleegkundige specialismen die in het Servicepunt 
Delfzijl spreekuur gaan houden zijn: Cardiologie, Interne 
Geneeskunde, Kindergeneeskunde, Medische 
Psychologie, Longgeneeskunde, Neurologie, 
Oogheelkunde, Orthopedie, Reumatologie, Urologie, 
Oncologie en Dermatologie. 
 

 
De (ver)bouw van het Gezondheidsplein Molenberg. 
 
Opening in oktober 
Het Gezondheidsplein Molenberg wordt nu gerealiseerd 
en gaat naar verwachting 1 oktober open. Tot die tijd 
zullen de deelnemende partijen op hun huidige locaties 
blijven. Dit geldt ook voor de partijen die nu ruimte 
gebruiken in de locatie Delfzicht van het Ommelander 
Ziekenhuis. Deze partijen zullen tijdelijk, ook nu na het 
vertrek van het Ommelander Ziekenhuis afgelopen 30 
juni naar Scheemda, ruimte blijven huren in de locatie 

Delfzicht, bij de ingang van het huidige dialysecentrum. 
Het gaat daarbij om Certe, Podotherapie en Handtherapie 
en echografie van Stichting Eerstelijns Diagnostiek 
Nederland (SEDN). Ook zal het Ommelander Ziekenhuis 
vanaf 3 september, tot aan de opening van 
Gezondheidsplein Molenberg, enkele spreekuren houden 
vanuit de locatie Delfzicht. Vanaf 1 oktober zullen alle 
partijen verhuizen naar het nieuwe Gezondheidsplein 
Molenberg. 
 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op 
www.GezondheidspleinMolenberg.nl.  
 

 

 
Schetsen van de buitenkant van het Gezondheidsplein 

Molenberg. 

Onderwijstransitie 
 

http://www.gezondheidspleinmolenberg.nl/
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Presentatie ontwerp kindcentrum Woldendorp  
Tijdens een informatieavond in mei heeft architect Ector 
Hoogstad uit Rotterdam het ontwerp voor het nieuwe 
kindcentrum 'QWORZO' (ik word zo) gepresenteerd. Het 
nieuwe kindcentrum biedt onderdak aan de gefuseerde 
openbare basisscholen de Woldrakkers in Woldendorp en 
De Munte in Termunterzijl en de kinderopvang Kids2b. 
Het nieuwe gebouw komt op de huidige locatie van de 
Woldrakkers aan de Burgemeester Garreltsweg in 
Woldendorp. Het kindcentrum biedt ruimte aan de 
kinderen van 3 units, onderbouw (inclusief kinderopvang 
Kids2B), middenbouw en bovenbouw. Het Centrum voor 
Veilig Wonen start in september 2018 met de bouw van 
het nieuwe kindcentrum. 
 

 
 

 
Schetsen van het nieuwe kindcentrum in Woldendorp. 

Doel en aanleiding 
Redenen om in Meedhuizen samen aan de slag te gaan 
zijn er genoeg. Zowel inwoners als gemeente hebben 
wensen. De inwoners willen het dorp verkeersveiliger 
maken, een dorpsplein creëren en de jongeren willen een 
eigen ontmoetingsplek. De gemeente wil het onderhoud 
van de openbare ruimte goed aanpakken. Er is een lijst 
met wensen, verzameld bij het opstellen van de 
woonvisie.  

 
 

Projectmatige werken: transparant, eerlijk, open en 
samen 
Met een projectmatige aanpak zeggen we wat we doen 
en kan iedereen de gemeente daar ook op aanspreken. 
En door de verschillende werken te combineren, is meer 
mogelijk met hetzelfde budget. En, omdat het project de 
inwoners direct treft in hun dagelijkse leefomgeving, doet 
de gemeente het samen met de inwoners. Alle gebruikers 
van de openbare ruimte in Meedhuizen denken en doen 
mee. Vanaf het begin samen met de inwoners en 
gebruikers wordt gewerkt aan het programma van eisen, 
waarna de eerste lijnen op papier worden gezet. Daarna 
wordt gesproken over materialen, worden de 
vergunningen aangevraagd en bestekken geschreven en 
kan het werk definitief worden gegund. Vervolgens kan 
de aannemer aan het werk, tegelijk met de nutsbedrijven.  
En dan …..? Genieten van hoe mooi alles is geworden en 
zorgen dat het ook zo blijft. Het project wordt dan, ook 
weer samen met inwoners en gebruikers, geëvalueerd. 
 
Bijeenkomsten 
In Meedhuizen is inmiddels een aantal bijeenkomsten 
gehouden, zoals een inloopavond voor het dorp en een 
project start up waar vertegenwoordigers van het dorp, 
de gemeente en andere belanghebbenden onder andere 
hebben gekeken welke stappen worden genomen, wie er 
aan tafel zit om mee te praten, mee te denken of mee te 
beslissen. Daarbij is ook al even gekeken naar wat er in 
Meedhuizen beter kan, wat absoluut moet blijven, waar 
we aan het werk gaan en waar niet. Op 19 juni was er een 
'droomavond' die hierop voortborduurde. Bij de opening 
van de avond stelde wethouder Menninga verheugd te 
zijn met de inbreng van het dorp, ook van de jeugd. “We 
gaan samen aan het werk binnen de afgesproken kaders. 
Procedures en financiën mogen nu geen belemmering 
meer zijn”.   

Project: Meedhuizen, verkeer en 

meer…… 
Unieke samenwerking aan veelomvattend project 

 
 In Meedhuizen gebeurt iets bijzonders. De gemeente 
Delfzijl werkt, samen met het dorp, aan een nieuw project 
voor de toekomst van Meedhuizen. Echt samen. Vanaf 
het eerste moment is het dorp betrokken bij het project. 
En ook aannemers zitten vrijwel vanaf het begin aan tafel 
om te kijken hoe we samen het maximale uit het project 
kunnen halen. 
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Evenementenkalender 
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Colofon 

Inwoners hebben, onder leiding van landschapsarchitect 
Mathijs Dijkstra, gediscussieerd over de verschillende 
doelen en tegenstellingen. De aanwezigen hebben 
aangeven welke plekken bijzonder zijn en moeten blijven 
en welke gevaarlijk of lelijk zijn. Deze plekken zijn tijdens 
een gezamenlijke wandeling gemarkeerd met gekleurde 
vlaggen. De input uit deze avond wordt gebruikt voor de 
eerste ontwerpen, die ook weer met het dorp worden 
besproken. Tijdens de droomavond konden 
belangstellenden zich aanmelden om zitting te nemen in 
de ontwerpwerkgroep. 
 

 
Meedhuizen. 
 
Ook de aanbesteding anders 
De aanpak van dit project is niet traditioneel en ook de 
aanbesteding verloopt anders dan anders. De aannemer 
wordt eerder geselecteerd en denkt vanaf het begin 
mee. De nadruk bij de aanbesteding ligt op het 
vakmanschap van de aannemer. Op 31 mei is er een 
marktverkenning gedaan met een aantal aannemers en 
in juli zijn er speeddates met deze aannemers. “Deze 
manier van aanbesteden zal de kwaliteit van het werk 
uiteindelijk ten goede komen”, aldus projectleider Rients 
Turkstra. 
 
Nieuwsbrief Meedhuizen 
Via de nieuwsbrief Meedhuizen blijft u op de hoogte van 
het project Meedhuizen, verkeer en meer. Aanmelden 
voor de nieuwsbrief kunt u door te mailen naar 
y.arnst@delfzijl.nl.  

Juli  
2 t/m 5-juli 18.30 u Godlinze Avond-4-daagse 
clubgebouw WTV, 
7-juli 13.00-21.00 uur Delfzijl UITdagend Delfzijl plein 
Molenberg 
t/m 15-juli Delfzijl Expositie Kunst uit Kazan Molen 
Adam 
15-juli 10.00-17.00 uur Krewerd Kijken in de kerk 
Mariakerk 
29-juli 13.30-15.30 uur Termunten Struinen langs de 
Dollard Bezoekerscentrum Dollard  

 

Augustus 
19-augustus Krewerd 10.00-17.00 uur Kijken in de kerk 
Mariakerk 
24 t/m 25-augustus Bierum Bierummer Schuurfeest 
t/m 26-augustus Termunten Exposities De Dollard van 
boven gezien door Reint Verkerk en Kinderen 
Basisschool Termunten Bezoekerscentrum Dollard 
26-augustus Termunten 13.30-15.30 uur Struinen langs 
de Dollard Bezoekerscentrum Dollard 
31-augustus t/m 1-september Delfzijl Havendagen 
centrum 
 
September 
1-september Delfzijl Gekke Zaterdag centrum 
1-september Bierum 10.00-17.00 uur Oogs- en Kunstfair 
De Luingahof 
1-september Krewerd 10.00-17.00 uur Kijken in de kerk 
Mariakerk 
22 t/m 23-september Wiererronde Delfzijl 'Rondje Ziel' 
29 t/m 30-september Delfzijl Muziekfestival centrum  
 
t/m 6-januari Delfzijl Expositie Doar broest de zee 
MuzeeAquarium 
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