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Beste dorpsgenoten, 

In deze nieuwsbrief informeren we jullie graag over de voortgang van het Experiment 

Krewerd: de stand van zaken rondom de begrotingen, flora en fauna, het trapveldje, de 

energietransitie en het vormen van een kiescommissie. 

Voortgang begrotingen 

De begrotingen zijn in de maand april aangepast, zodat ze helemaal aansluiten bij de 

voorlopig ontwerpen van jullie architecten. Deze nieuwe begrotingen zijn ter controle naar 

de architecten gestuurd. De architecten stemmen de begrotingen vervolgens af met de 

bewoners. We merken dat deze stap tijd en zorgvuldigheid vraagt. Dit betekent dat we nog 

niet op alle begrotingen akkoord hebben gekregen van jullie en jullie architect. We hebben 

daarom de begrotingen verdeeld in twee groepen, zodat we alvast de eerste groep van 21 

begrotingen naar de NCG hebben kunnen doorsturen. Om de voortgang niet te laten 

stagneren, willen we jullie vragen niet te lang te wachten met het goedkeuren van de 

begroting. Mochten er zwaarwegende redenen zijn waarom jullie geen goedkeuring kunnen 

geven, laat dat dan weten aan jullie architect, zodat er samen met dorpsbouwmeester Fons 

Verheijen gezocht kan worden naar een oplossing.  

Uitvoering versterking

We zijn ondertussen ook bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering van de 

versterking: planning, tijdelijke huisvesting, aannemersselectie, coördinatie. We moeten 

hierin als dorpscoöperatie een aantal keuzes met elkaar maken. Met de versoepelingen op 

komst, verwachten we dat we in juni hiervoor een dorpsbijeenkomst kunnen organiseren. 

Voorafgaand verspreiden we een enquete in het dorp om vast een aantal zaken te 

inventariseren. 

Funderingsschade

Helaas valt schade aan de funderingen in het aardbevingsgebied nog vaak tussen wal en 

schip. Het komt niet in aanmerking voor schadeafhandleing bij het Instituut 

Mijnbouwschade, maar is ook geen onderdeel van de versterkingsopgave. Wij vinden dat 

geen goede zaak, want daarmee los je het werkelijke probleem niet op. In Krewerd speelt 

funderingsschade ook bij een aantal panden. We pleiten dus voor een integrale aanpak en 

zijn hierover in gesprek met het Instituut Mijnbouwschade en de gemeente Eemsdelta. 

Flora en Fauna

Om de woningen te kunnen versterken, zijn we wettelijk verplicht om maatregelen te 

nemen voor de flora en fauna, oftewel de vogels en de vleermuizen. Daarom hebben we 

ecoloog Jan Doevendans ingeschakeld om hiervoor de juiste maatregelen te nemen. 
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Hiervoor start hij met een ecologische inventarisatie. Dat betekent dat hij met alle bewoners

in gesprek gaat. Jan neemt daarover met jullie contact op. 

Trapveldje

Er is budget vanuit het Nationaal programma Groningen om een nieuwe invulling te geven 

aan het trapveldje. We onderzoeken nu samen met de gemeente wat de status is van de 

grond, omdat deze vervuild zou zijn. Ook hebben we met de omwonenden gesproken en 

met de eigenaar van de grond, de Hervormde Kerk in Holwierde. Zodra we weten wat de 

(on)mogelijkheden zijn van de grond, gaan we van start met een werkgroep. Inmiddels 

hebben zich een aantal mensen aangemeld voor de werkgroep, maar nieuwe 

werkgroepleden zijn nog steeds van harte welkom. Je kan je hiervoor aanmelden bij Mayke 

Zandstra via hallo@maykezandstra.nl. 

Kiescommissie

Eén van de leden van de coöperatie heeft voorgesteld om een kiescommissie in te stellen. 

Deze kiescommissie is aanwezig bij besluiten waarover gestemd wordt door de leden van de

dorpscoöperatie en telt en controleert de stemmen. We stellen daarom voor dat Willem 

Smink samen met Jolanda Dijkhuis, gebiedsregisseur van de gemeente Eemsdelta, voortaan

de kiescommissie vormt.

Spreekuur 

Mayke is elke donderdagmiddag weer aanwezig zijn in het dorpshuis van 14 – 17 u voor 

vragen. Vanwege de corona-maatregelen graag een afspraak maken vooraf via 06-

51309453 of hallo@maykezandstra.nl 
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