‘Hier ontmoetten stellen elkaar,
hier hebben we ook verdriet
gedeeld’
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Jan Westerhoff van het
gelijknamige café aan de rand van
Groningen houdt het voor gezien.
De kroeg wordt een eetcafé >> 27

‘Cel voor kippenschuurbrand’
INA REITZEMA

GRONINGEN/KIEL-WINDEWEER
De
vraag waarom Patrick T. brand
stichtte bij een kippenbedrijf in
Kiel-Windeweer blijft onbeantwoord. Of het moet al zijn omdat
hij vol frustratie zat over zijn moeilijke leven.

Op een schuurfeest vlakbij de hypermoderne kuikenmesterij dronk hij
op 6 juli vorig jaar zeker twintig biertjes en de nodige sterke drank. En gebruikte hij cocaïne, beweren andere
gasten. Maar dat laatste ontkent T.
Hij verliet het feest gefrustreerd. En
alleen, want hij had een blauwtje gelopen vanwege zijn schofferende gedrag. Zelfs omstanders bemoeiden
zich ermee. ,,Baalde u dat u het weer
verpest had’’, vroeg de rechter gisteren tijdens zijn strafzaak.
Het Openbaar Ministerie eiste
twee jaar cel tegen de 27-jarige
brandstichter uit Hoogezand. Daarvan zijn 8 maanden voorwaardelijk
met de restrictie dat hij meewerkt
aan een behandeltraject. De officier
van justitie liet meewegen dat T. verminderd toerekeningsvatbaar is
vanwege geestelijke beperkingen en
problemen.
Zijn daad was niet gericht tegen
de kippenhouders, vertelde hij. Hij
kan zich bijna niets meer herinneren van die avond. Alleen flarden.
Al snel na de brand circuleerde op
sociale media een filmopname, gemaakt door camera’s op het bedrijf.
Een man lijkt doelbewust brand te
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Weer
nieuw
loket in
Groningen
GERDT VAN HOFSLOT

GRONINGEN Bewoners van het

aardbevingsgebied die ongerust
zijn over de veiligheid van hun
woning kunnen vanaf maandag
2 maart een inspectie aanvragen.

De brand in de twee kippenschuren ging met veel rook gepaard.

stichten in een auto in een inpandige carport. De eerste poging mislukte. Maar even later was het raak en
maakte de man zich uit de voeten.
Het vuur sloeg over naar twee kippenschuren. Honderdduizend mestkuikens vonden de dood.
Patrick zag daags na de brand de
beelden ook. Hij herkende zichzelf,
maar hield zich stil. ,,Uit schaamte.’’
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Maar anderen herkenden hem ook.
Zoals zijn zus. Zij nam hem mee naar
de politie.
T. gaf rustig antwoord op vragen
van de rechter en viel geregeld stil.
Het was volgens hem niet de bedoeling dat het vuur zou overslaan naar
de schuren met kuikens. Toch belde
hij niet de hulpdiensten. ,,Ik raakte
in paniek.’’ Hij sloeg op de vlucht en

lag urenlang in een hennepveld
naast het bedrijf. Hij zag de zwarte
wolken over zich heentrekken en
hoorde de sirenes, vertelde hij de politie later. ,,Keek u naar de brand?’’
vroeg de officier van justitie scherp,
daarmee insinuerend dat hij mogelijk een fascinatie heeft voor vuur.
Patrick T. antwoordde deze keer heel
rap. ,,Nee, ik keek niet.’’ pagina 24

Bouw 800 meter lange brug officieel van start

Dat heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) bekendgemaakt.
Het nieuwe loket is bedoeld
voor bewoners van wie de woning nog niet is opgenomen in
een bestaand versterkingsprogramma. Groningers die zich
acuut zorgen maken over hun
veiligheid, moeten zich overigens melden bij de Tijdelijke
Commissie
Mijnbouwschade
Groningen. Die handelt de zogeheten acuut onveilige situaties
af.
Aanvragen voor een onderzoek kunnen worden ingediend
via de website van de NCG en
worden verwerkt op volgorde
van binnenkomst. De NCG kan
dit jaar vijfhonderd van deze opnames afhandelen.
Na een aanmelding wordt er
door een bouwkundige eerst bureauonderzoek gedaan. Daarna
volgt een huisbezoek, waarbij de
bouwkundige kijkt naar de constructie van het huis. Vervolgens
komt er een rapport over de situatie en op basis daarvan beslist
de NCG of het pand verder moet
worden beoordeeld. Het adres
wordt aan de gemeente doorgegeven en die neemt het gebouw
vervolgens op in het lokale versterkingsplan.
Er is jaren gevraagd om zo’n loket voor bewoners van het aardbevingsgebied, onder meer de
belangenorganisaties en politici.
Het nieuwe loket is bedoeld voor
inwoners van Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Groningen,
Midden-Groningen, Het Hogeland en Oldambt.

Werkstraf geëist voor
aanranding oppas

WINSCHOTEN Met het slaan van heipalen was al een begin gemaakt, maar gistermiddag is de start van de bouw van de Blauwe Loper, de langste fiets- en wandelbrug

van Europa, officieel van start gegaan. 800 meter lang wordt de iconische brugverbinding tussen Winschoten en Blauwestad. Ruim 6 miljoen euro hebben de provincie
Groningen en de gemeente Oldambt voor het bouwwerk over het Winschoterdiep en de A7 uitgetrokken. In oktober staat het spectaculaire takelwerk voor het plaatsen
van de brug gepland. De A7 wordt daarvoor een half etmaal gesloten. Fietsers en wandelaars kunnen eind december over de brug. pagina 26 FOTO HARRY TIELMAN

ASSEN/BORGER Tegen een 38jarige man is een werkstraf van
40 uur geëist voor aanranding
van de oppas van de kinderen
van zijn toenmalige vriendin en
hem in Borger. Hij zou meerdere malen geprobeerd hebben de
medewerkster van een kinderdagverblijf te zoenen. De jonge
vrouw was door haar werkgever
gevraagd om op te passen bij
een klant van de kinderopvang.
Ook het zoontje van de de verdachte, die inmiddels in Ter
Apel woont, sliep in de woning.
De man kwam eerder thuis dan
zijn vriendin. De verdachte
ontkent in alle toonaarden.
Uitspraak over twee weken.
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Nee tegen kernenergie
MARCEL LOODEN

SELLINGEN De meeste gemeente-

raadsleden in Westerwolde zitten
absoluut niet te wachten op kernenergie. Ze prefereren zonnepanelen en kleine windmolens.

Vrijwilligers
bouwen
kleedkamers
DRIEBORG Het is vanavond feest
bij de voetbalafdeling van sportvereniging Drieborg. Vijf nieuwe kleedkamers worden in gebruik genomen.

Daarmee komt een einde aan
twee jaar van werkzaamheden op
het complex van de dijkclub. Zonder alle vrijwilligers tekort te willen doen, prijst voorzitter Jan
Bakker de inzet van drie top-vrijwilligers die zich hebben ontpopt
als meesterbouwers.
De vijfdeklasser was dringend
aan een nieuwe accommodatie
toe. ,,De oude kleedkamers waren
echt antiek”, schetst Bakker. ,,Nu
hebben we ultramoderne, duurzame kleedkamers. Op het dak
liggen zonnepanelen die voor
stroom zorgen. De douches gaan
automatisch uit als er niemand
meer onder staat en de lichten
gaan ook uit als er niemand meer
in de kleedkamer zit.”
Bakker schat dat de bouw enkele honderdduizenden euro’s
heeft gekost. ,,En daar zit niet
eens werkloon bij, dankzij de inzet van vrijwilligers.” Het is de bedoeling dat de oude kleedaccommodatie wordt afgebroken.

SCHEEMDA

Groningen geeft ton
voor kiekendieven
De provincie geeft 100.000 euro
subsidie aan de in Scheemda
gevestigde Stichting Grauwe
Kiekendief. Die houdt zich al
jarenlang bezig met onderzoek
naar vogels en de bescherming
van zeldzame roofvogels zoals
de grauwe en de blauwe kiekendief. Het geld is onder meer
bedoeld voor het beschermingswerk. De organisatie werkt daarbij samen met een groot aantal
vrijwilligers, onderzoekers en
boeren.

Dat is deze week duidelijk geworden
tijdens een debat in de gemeenteraad over de vraag welke bijdrage
Westerwolde in de provincie moet
leveren aan het winnen van duurzame energie. Dit op basis van de Regionale Energie Strategie (RES), een
document waarin opties staan voor
die winning en dat ook door de andere Groninger gemeenten en de
provincie wordt besproken.

Tijdens het debat pleitte oppositiepartij VVD bij monde van Pieter
Dinkla voor een onderzoek naar de
bouw van een kerncentrale, ergens
in het Noorden. Dinkla vindt dat er
te veel zonneparken komen in Westerwolde. ,,Daardoor gaat veel grond
verloren. Bij inwoners begint dat
weerstand op te wekken. Bij ons ook.
Vandaar mijn pleidooi. Door kernenergie op te wekken, zijn minder
zonneparken nodig om de gewenste
hoeveelheid energie te winnen zonder aan fossiele brandstoffen te komen.’’
Stienus Melis (PvdA) en GroenLinks-voorman Eize Hoomoedt stelden niets van kernenergie te willen
weten. Zij willen in Westerwolde

vooral duurzame energie winnen op
basis van vorig jaar door de raad
vastgestelde regels die onder voorwaarden de aanleg van zonneparken
en kleine windmolens toestaan.
Herma Hemmen, CDA-fractievoorzitter, sluit zich daarbij aan.
,,Kernenergie heeft niet onze voorkeur. Even pas op de plaats maken
bij aanvragen voor zonneparken,
vinden we wel goed.’’
De grootste partij, Gemeentebelangen, heeft nog geen standpunt
over alternatieve vormen van energie. ,,Voor ons telt dat we geen ‘overloop’ voor andere gemeenten worden, dat hier niet alles wordt volgebouwd met zonneparken’’, zegt fractievoorzitter Gerard Heyne.

Volgens wethouder Henk van der
Goot (Gemeentebelangen) gaat er
een brief naar het provinciaal RESoverleg. ,,Daarin staat dat de meerderheid van onze raad op basis van
onze regels met zonneparken en
kleine windmolens zijn bijdrage wil
leveren. Maar wensen van individuele partijen staan er ook in, zoals van
de VVD en de Lijst Timmermans.’’
De laatste wil een taks op duurzame
Groninger energie die door partijen
in andere provincies wordt afgenomen.
Volgend jaar wordt duidelijk hoe
de duurzame energiewinning over
de provincie wordt verdeeld en of de
wens van de raad van Westerwolde
wordt verhoord.

Voor kerst over fietsbrug naar Blauwestad
TAMMO BEISHUIZEN

BLAUWESTAD De Blauwe Loper, de
800 meter lange fiets- en wandelbrug tussen Winschoten en
Blauwestad, kan mogelijk al voor
de kerst in gebruik worden genomen.

Dat is enkele weken eerder dan de
planning laat zien. Het unieke project, kosten ruim 6 miljoen euro,
verloopt tot dusver voorspoedig. Alleen het aanvoeren van het zand
loopt vertraging op, omdat het te
nat is. Maar de bouwers zien dat nog
niet als een tegenvaller.
De Blauwe Loper is niet alleen
uniek vanwege zijn lengte. Het is
ook een van de duurzaamste bruggen. De brug gaat tenminste tachtig
jaar mee en het hout is gecertificeerd en afkomstig uit Gabon in
Centraal-Afrika. In eerste instantie
was het de bedoeling om hout, ruim
350 kuub, uit Kameroen te halen.
Daar is toch vanaf gezien, omdat Kameroen een conflictgebied kent.
Spannend wordt het ergens in oktober als de houten brug per ponton
wordt aangevoerd vanuit Kampen,
om daarna over het Winschoterdiep
en de A7 getakeld te worden. Met
Rijkswaterstaat wordt nagedacht
over een geschikt moment voor de
takelwerkzaamheden, waarvoor zeker drie kranen nodig zijn. De A7
moet daarvoor worden gestremd.
De takelwerkzaamheden worden
vrijwel zeker in een weekend uitgevoerd, als de verkeersdruk wat minder is dan door de week. De bouwers

De onthulling van de bouwborden van De Blauwe Loper.

denken ongeveer tien uur nodig te
hebben om de klus te klaren.
De Blauwe Loper is de snelle fietsen wandelverbinding tussen Winschoten-Noord en het Havenkwartier in Blauwestad. René Perton van
projectbureau Blauwestad verwacht
dat de verkoop van kavels in het wa-
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ter- en woongebied een nog snellere vlucht neemt als de brug in gebruik is. ,,We krijgen al veel vragen
van mensen over de infrastructuur
tussen Winschoten en Blauwestad.
Zo’n snelle verbinding kan mensen
over de drempel helpen.”
Perton verwacht dit jaar zo’n ze-

ventig kavels te verkopen. Dat zijn er
iets meer dan de eerder uitgesproken verwachting van 54 kavels.
De gemeente Oldambt gaat de iconische brug onderhouden en heeft
daar geld voor gereserveerd. Een
paar duizend euro per jaar, zegt wethouder Bard Boon (PvhN).

ALTEVEER

Beperkte restauratie
oorlogsmonument
Het is niet gelukt om voldoende geld op te halen voor de
volledige renovatie van het
oorlogsmonument in Alteveer.
De teller is blijven steken op
1820 euro. Voor de renovatie
was 8000 euro nodig. De zuil
op de begraafplaats herinnert
aan de bevrijding van het dorp.
Door de tand des tijds en vandalisme raakte het monument
ernstig verweerd. Onder de vlag
van dorpsbelang Tange-Alteveer werd opgeroepen tot donaties, basisschool De Höchte
startte een flessenactie. Met
de 1820 euro wordt nu een
‘beperkte restauratie’ uitgevoerd.

Inwoners zijn het omrijden meer dan beu
JOHAN DE VEER

WINSCHOTEN Landbouwers die door

twee afgesloten bruggen in het Oldambt tientallen kilometers moeten
omrijden om op hun percelen te
komen, eisen bereikbaarheid.
Agrariërs Doeko van ’t Westeinde,
Detmer ten Have, Ben Volker en André Edens eisen een noodbrug of een
andere voorziening om te voorkomen dat ze ernstig in hun bedrijfsvoering worden gehinderd. Gebeurt
dat niet dan overwegen zij met andere inwoners juridische stappen te
ondernemen tegen de gemeenten

Oldambt en Westerwolde. Dat bleek
gisteravond tijdens een actievergadering in hotel-restaurant In de
Stallen in Winschoten.
De landbouwers hebben percelen
die aan beide kanten van een brug
liggen. Iedere dag per rit met een
landbouwvoertuig tientallen kilometers omrijden, vinden ze onacceptabel. ,,Als je gewassen moet
zaaien en bemesten, is het geen
doen om iedere dag vele uren om te
rijden’’, zegt André Edens uit Nieuw
Beerta.
De Booneschanskerbrug is al
twee jaar dicht, omdat de gemeente
Oldambt er niet in slaagt tot een

aanbesteding te komen. De brug bij
Klein Ulsda sluit volgende maand 3,5
week vanwege onderhoud.
De inwoners noemen de slechte
afstemming tussen de gemeenten
en het onvermogen om met een
noodoplossing te komen mismanagement. Zij vroegen PVV-Statenlid
Ton van Kesteren de zaak aan te
kaarten bij Gedeputeerde Staten. Ze
vinden het beschamend dat ze enkele weken voor de werkzaamheden
aan de Ulsderbrug pas op de hoogte
zijn gebracht, terwijl het besluit al
veel eerder door de gemeente Westerwolde is genomen.
Woedend is ook de eigenaar van

slagerij Wiebrands in Bellingwolde.
,,10 procent van onze omzet is afkomstig van forenzen, die komend
vanaf de A7 via de Ulsderbrug onze
winkel aan de oostkant van het dorp
nog even aandoen. Die inkomsten
lopen we mis nu mensen noodgedwongen via Winschoten naar Bellingwolde gaan.’’
Theo Wit uit Hamdijk heeft uitgerekend dat hij sinds de Booneschanskerbrug dicht is, 7000 kilometer heeft omgereden voor zijn dagelijkse voedselvoorziening. ,,Ik kan
dat bewijzen omdat ik de kassa- en
de benzinebonnen nog heb’’, aldus
Wit.

