
Vervolg van het inspreken op 28 maart 2011, Jan Olthof 
 
Voorzitter, leden van de raad, college van wethouders. 
Hierbij het vervolg van mijn betoog zoals ik jullie beloofd heb over de IHP. 
Direct even iets actueels: De wethouder beweerde op SBS6 dat de kinderen met 3 km fietsen 
bij school kunnen komen.  
Hierbij wil ik mevr. de Wethouder uitnodigen om de komende 4 zondagen met mij te gaan 
wandelen.  ’s Zondagsmiddag ga ik altijd met de hond wandelen. Dan nemen we een 
meetwieltje mee en gaan we iedere keer 3km wandelen om te kijken bij welke school we 
kunnen komen. Westeremden heeft 4 uitvalswegen, dus gaan we iedere zondag een weg 
meten om te kijken waar we uitkomen.  Dan geef ik direct uitleg over de omgeving. 
Mevr. de wethouder kan wel denken dat bij krimp de gemeente ook kleiner wordt, maar dat is 
niet zo.  Dan hadden Jan Bos, Pier Prins en Huizinga al lang op hun achterste hakken gestaan 
om te protesteren. Dat hun land kleiner was geworden.   Maar Loppersum is groter dan je 
denkt. 
Maar even over het fietsen:  bij welke leeftijd laat je een kind alleen naar een school in een 
ander dorp fietsen? 
Als je de kinderen op de fiets brengt, ik zeg brengen, want alleen fietsen gaat maar alleen op 
voor de kinderen in groep 7en 8 en dan in de zomerperiode. 
Maar als je ze op de fiets brengt, kost dit je minimaal 1,5 uur per dag, dat is 300 uur per jaar, 
wat uitkomt op 7,5 werkweek.  
Dan zijn er voor de burgers ook nog ander negatieve gegevens, alleen al door het plan te 
ventileren.  
Dat zijn namelijk de waardevermindering van de huizen. In de desbetreffende dorpen zijn de 
huizen nu al 15% minder waard geworden, doordat in de nabije toekomst de school gesloten 
wordt.  Misschien moeten we wel een planschadeclaim bij de gemeente indienen. 
De waarde vermindering heeft ook gevolgen voor de WOZ waarde bepaling van de huizen in 
de desbetreffende dorpen. De meesten hebben de afgelopen tijd een nieuwe aanslag in de bus 
gekregen. Daarom wil ik hierbij ook iedereen oproepen bezwaar hier tegen te maken. 
Het ambtelijk apparaat zal hier wel niet blij mee zijn, maar ja, ze zullen wel moeten. 
 
Dan nog even over de kosten van de scholen. 
Het blijkt, na lang gemelk aan de heer Hendrickse van Marenland dat kleine scholen niet eens 
duurder zijn dan grote scholen. 
Wat volgens mij wel een kostbare zaak is, dat is de dubbele bestuurslaag.  Volgens mij weegt 
het in stand houden van Marenland niet op tegen de kosten die je anders aan het onderwijs 
kunt besteden.  Dit is een overbodige instantie, voor al omdat de gemeente zelf het onderhoud 
van de gebouwen nog  voor z’n rekening neemt..   
Mijn voorstel is: schuif Marenland overboord en neem als gemeente gewoon weer je openbare 
scholen onder je hoede. Dan elimineer je direct een instantie die zich met onzinnige dingen 
bezig houdt. Dit is een extra bestuurslaag die  totaal geen nuttige functie heeft. De bijzondere 
scholen hebben deze bestuurslaag ook niet. Want in Marenland heb ik, en velen met mij totaal 
geen vertrouwen. En anders, geef de scholen de status van bijzondere school, dan ben je van 
het hele gesodemieter af. 
De wethouder kan alle vragen en problemen wel willen doorverwijzen naar Marenland, maar 
als de ouders totaal geen vertrouwen hebben in Marenland, Dan heb je als wethouder van 
onderwijs wel een probleem. 
Als je de tweede bestuurslaag verwijderd, kun je misschien wel zoveel besparen dat je het 
zwembad open kunt houden. 
 



Dan nog even de krimp, Loppersum heeft niet eens meer last van krimp.  Volgens mij kun je 
veel beter al je energie hier aan wijden. De Eemshaven is de grootste bouwput van Nederland. 
Hier komen mensen te werken. Jonge mensen. Maak het wonen in alle onze mooie dorpen 
aanlokkelijk voor ze om te wonen.  Want zoals in Westeremden, hebben we de grijze golf 
vanuit het zuiden en westen al weer gehad. Er vestigen zich nu jonge mensen in het dorp.  
Geen Sloop of afbraak van voorzieningen. Dan maak je de spiraal neerwaarts.  Met name al 
de dorpen langs de Eemshavenweg die hebben toekomst. Maar dan moet je wel meewerken. 
Ik wil de inwoners van zowel ’t Zand, Zijldijk, Garsthuizen, Westeremden, Huizinge, 
Middelstum Westerwijtwerd en Stedum oproepen ga aan het werk en maak van je dorp een 
woonplek met allure, en trek ten strijde tegen alle afbraakplannen.  Dit geld ook voor Zeerijp 
Leermens, Oosterwijtwerd, Wirdum en Garrelsweer. 
 
Dan heb je ook nog een stuk cultuur. De gemeente heeft 16 kerkdorpen met in ieder dorp een 
monumentale kerk. Daarvan hou je ook niet alleen de hippikerk in Middelstum en de pietje en 
paultje kerk in Loppersum en voor de rest kan sloper Jager wel een vegertje onder het 
fundament doorhalen.   Zo is het ook met scholen, we hebben in Westeremden nog de oudste 
school van Noord Nederland. Al 800 jaar want voor 1200 was Emo de latere Abt van het 
klooster Bloemhof in Wittewierum al onderwijzer in Westeremden.  En zijn opvolger Menko 
moest vanuit  het moederklooster in Frankrijk al het onderwijs van Bloemhof overbrengen 
naar Westeremden.  Dus het onderwijs willen we in Westeremden houden. 
Ook al moeten we in een openlucht museum wonen.  
Want iedere respectabele openlucht museum heeft een dorpsschool.  
 
 


