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Hierbij ontvangt u de tweede en speciale 
(foto-)editie van de nieuwsbrief van de 
afdeling Eemsdelta. We hebben onze 
eerste activiteiten achter de rug als VVD 
Eemsdelta met een werkbezoek en een 
politiek café in onze regio in het kader van 
de verkiezingen. Het werkbezoek was met onze Gedeputeerde Mark Boumans, de 
Tweede Kamerleden Barbara Visser en Betty de Boer en onze regiokandidaten 
Eisse Luitjens als lijststrekker voor de waterschappen en Willemien Snijder als 
kandidaat Statenlid.  
 
Even verderop staat de uitslag van de verkiezingen, waterschappen en Provinciale 
Staten. 
 
Naast dit verslag zouden we u een vraag willen stellen.  
Hoe zouden we u kunnen betrekken bij de activiteiten van onze afdeling?  
Wat vind u daarbij zelf van belang? 
Is dat een lezing van een prominent lid, een bedrijfsbezoek, een politieke avond met 
onze fracties, etc.? En eventueel speciaal iets voor jongeren? Wat zou dat moeten 
zijn? 
Graag zouden we voor de ALV uw reactie ontvangen, zodat we u op de ALV hierover 
nader kunnen informeren en ook voor de bijdrage na het officiële gedeelte hier 
rekening mee kunnen houden. 
 
Want we gaan nu uiteraard door met onze permanente campagne. 
Onze ALV is op 21 april om 20.00 uur in Losdorp, de agenda volgt z.s.m. 
 
Mail uw antwoorden op bovenstaande vragen naar ohartman@uni-one.nl 
 
___________________________________________________________________ 
 

Werkbezoek minister Stef Blok regio Eemsdelta  7 maart 2015 

 

Foto’s op www.facebook.com/VVDEemsdelta 
Persbericht op http://delfzijl.vvd.nl/actueel_839/75155/ 

 

___________________________________________________________________ 

Nieuwsbrief 
 

http://www.facebook.com/VVDEemsdelta
http://delfzijl.vvd.nl/actueel_839/75155/


 

 

Werkbezoek B & B in de regio Eemsdelta   16 maart 2015 
 

Persbericht op http://delfzijl.vvd.nl/actueel_839/75501/ 
Ook te vinden op:  
http://www.eemskrant.nl/index.php?id=9133&titel=vvd-eemsdelta-bespreekt-belang-
waterveiligheid-en-breedband-internet 
 
Verslag en foto impressie van het werkbezoek. Met dank aan Koos Boertjens. Een 
uitgebreider verslag te vinden op www.eemsdeltaleeft.nl/markboumans 
 

Ontvangst bij Groninger Seaports 
Rene Genee en Eduard Mulder 
 
 
 
 
Jornand Velman vertelt over het 
bijzondere project Marconi 
(Maritieme concepten in beeld). In 
de stuurgroep zitten verschillende 
partijen zoals gemeente, Groninger 
Landschap, provincie, Seaports, 
waterschappen e.a.om zo een 

integrale aanpak mogelijk te maken en procedures te versnellen. 
 
En zo dus op naar een mooi zeestrand, kwelders terug, opruimen griesberg (afval 
soda fabriek en in geul van de bocht van Watum geloosd), verbinding stad en 
water, sanering 8500 m2 detailhandel, dijkverbetering  
Delfzijl-Eemshaven. 
 
Daarbij kwam aan de orde dat er op het 
moment bij hoog water men gaat 
spuien en schutten. En dat daardoor de 
binnenvaart moet wachten. Het wordt 
dus ook tijd voor een bredere en 
langere zeesluis in Delfzijl, om ook de 
grotere duwbakken in de binnenvaart 
mogelijk te maken. Natuurlijk komt ook 
de wens een dubbele N33 tot aan de 
Eemshaven aan de orde. 
 
 
 

http://delfzijl.vvd.nl/actueel_839/75501/
http://www.eemskrant.nl/index.php?id=9133&titel=vvd-eemsdelta-bespreekt-belang-waterveiligheid-en-breedband-internet
http://www.eemskrant.nl/index.php?id=9133&titel=vvd-eemsdelta-bespreekt-belang-waterveiligheid-en-breedband-internet
http://www.eemsdeltaleeft.nl/markboumans


 

Mark Boumans en Eisse Luitjens    Betty de Boer en Annelien zur Lage 
 
Er zijn nogal wat politieke partijen die willen sleutelen aan wetgeving op het 
chemiepark en Oosterhorn. We praten hier wel over 3000 directe en 10.000 indirecte 
arbeidsplaatsen. En als je kijkt naar het totaal met de beide havens: 5000 directe en 
15.000 indirecte banen. 
 

 
 
 
Van Delfzijl in de bus naar 
Holwierde waar boer Bart Bos 
een groot akkerbouwbedrijf heeft 
met ook schapen. 
 



 

 
Naast het mooie lentegevoel tussen al die 
lammetjes vertelde Bart hoe hij zijn 
boekhouding moest doen door het 
ontbreken van snel internet in het 
buitengebied. Hij ging naar zijn zoon in 
Appingedam om zijn (mest)boekhouding te 
doen. Nu heeft hij zelf geïnvesteerd in een 
speciale soort schotel voor internet zodat hij 
het nu ook thuis kan doen, maar betaalt nu 
ook de hoofdprijs voor een 
maandabonnement. 
 
 

 



 

Bij boer Bos hadden we ook ons (pers)foto moment. Want de VVD vindt snel 
internet onmisbaar voor boerenbedrijven. Als kabelbedrijven dan niet voor een 
snelle verbinding zorgen, moet de provincie hier in investeren. 
“De positieve uitwerking van Google in de provincie zal ook in de achtertuin van de 
boeren in de Eemsdelta tot een betere verbinding moeten leiden. Onze boeren, die 
voedsel leveren van topkwaliteit in de wereld, moeten ook over snel en betrouwbaar 
internet kunnen beschikken” zegt Mark Boumans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via de N33 die we graag dubbel willen tot aan de Eemshaven, op naar Fivelpoort.  



 

 
En als dan ook Barbara Visser haar  
interview heeft afgerond met editie NL 
door Perrie Hoekstra gaan we terug 
naar Delfzijl om flyers te verspreiden in 
Doklanden. 
 
 
 
 
 
 
 

’s Avonds hebben we het politieke café omgedoopt tot kringgesprek met leden. 
Betty opende het gesprek met het aanhalen van de motie (Barbara) Visser-Hoogland 
die de verdubbeling van de N33 heef mogelijk gemaakt tot Appingedam. Plus dat de 
Eemshaven met Google gaat lijken op een Nederlandse “Silicon Valley”. Daarnaast 
heeft ze vandaag een technische briefing aangevraagd vanwege de problematiek 
rond de zeesluis in Delfzijl. Nu de vaarweg van Rijkswaterstaat is, stokt de 
binnenvaart in Delfzijl bij hoog water als de sluis voor het spuien wordt gebruikt. 

 
 
 



 

 
Barbara is vooral de verschil in kracht en sfeer opgevallen in vergelijking met de 
bustour in mei 2014. Er was vanmiddag echt een gezellige positieve sfeer, er wordt 
gedacht in kansen op de thema’s waar de VVD goed in is – economie en 
infrastructuur. Maar opvallend was ook de manier van werken om sneller door de 
procedures te lopen zoals het voorbeeld van Marconi. Ga door met plannen maken, 
zodat ze klaar liggen als ze ook daadwerkelijk moeten worden ingezet. Jullie kunnen 
trots zijn op deze regio, op dit team, want hier kan echt iets geregeld worden! 
 

 
 
En zo wordt de dag afgesloten met, zoals ook de hele dag, lachende gezichten.  
Wij bedanken Koos Boertjens voor zijn prachtige foto’s.  
Nog veel meer mooie foto’s vindt u op www.eemdeltainbeeld.nl/markboumans 
 
_________________________________________________________________ 
 

 

 

http://www.eemdeltainbeeld.nl/markboumans


 

Statenverkiezingen en die van de Waterschappen 

 

Natuurlijk is hier ook de uitslag van de verkiezingen op zijn plaats. 
Na een uitgebreide campagne zijn we helaas terug gegaan van 6 naar 4 zetels in de 
Staten. In het AB van Waterschap Noorderzijlvest komen 2 leden van de VVD met 
onze kandidaat Eisse Luitjens. En Hunze en Aa’s krijgt ook 2 leden met Annechien 
Ten Have. 
 
In verband met de formatie houdt de Statenfractie een weblog bij: 
http://www.groningen.vvd.nl/nieuws_23472/75597/ 
 

 
 
___________________________________________________________________ 
 
We hebben op 1 april onze volgende bestuursvergadering. Dat betekent dat u z.s.m. 
daarna de officiële uitnodiging toegestuurd krijgt voor de volgende ALV op dinsdag 
21 april te Losdorp.  
___________________________________________________________________ 
 

We zien u graag bij één van de activiteiten. 

Het bestuur van de Eemsdeltawww.facebook.com/VVDEemsdelta. 

http://www.groningen.vvd.nl/nieuws_23472/75597/
http://www.facebook.com/VVDEemsdelta

