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● Wonen

● Duurzaamheid, milieu

● Zorg en Welzijn

● Onderwijs

● Verkeer, vervoer en infrastructuur

● Veiligheid

● Sport, cultuur en natuur

● Werk, economie, recreatie en toerisme

● Samenvatting enquête en conclusies

● Actieplan

Kern
Punten

WONEN
Dorpsbelangen is met de gemeente in gesprek
over verbetering van onderhoud aan de woningen
en overig onroerend goed. Ook heeft de
verpaupering als de garageboxen (Europaweg 1),
de Watermann graansilo een hoge prioriteit.
Dit alles moet het wonen in Bad Nieuweschans
aantrekkelijker maken, ook voor nieuwe inwoners.
JONGEREN
Het woningaanbod schiet te kort, met name voor
jongeren. Het aanbod is zo krap dat ze vaak
genoodzaakt zijn om buiten Bad Nieuweschans
een woning te zoeken.
Koopwoningen zijn moeilijk bereikbaar door de
hoge eisen die aan de financiering verbonden zijn.
De sociale huurwoningen worden na een open
inschrijving regelmatig toegewezen aan mensen
afkomstig uit andere plaatsen.

Voorstel is om te bekijken of er mogelijkheden zijn
om starters uit Bad Nieuweschans voorrang te
geven bij het toewijzen van vrijkomende woningen.
OUDEREN
De ouderen, ook bij mindere zelfredzaamheid,
willen graag zo lang mogelijk in Bad
Nieuweschans blijven wonen. (Het overgrote
deel woont in een koophuis.) Maar het
onderhoud van erf en tuin wordt als zwaar
omschreven. Ook de indeling van het huis past
vaak niet meer bij het ouder worden. Er wordt
onderzocht of er mogelijkheden/subsidies zijn
om koopwoningen, betaalbaar aan te passen.
Hierbij zal de WMO leidend zijn. Ook nieuw-
bouw van levensloopbestendige woningen is
gewenst.
Verder wordt er bij de gemeente op
aangedrongen om hondenbezitters te wijzen om
de geldende regels zoals: “aangelijnd binnen de
bebouwde kom, poep direct op te ruimen en
honden niet voortdurend buiten te laten blaffen”.

ZORG EN WELZIJN
Bad Nieuweschans heeft een dependance
Arts en Zorg uit Winschoten. Dagelijks
wordt huisartsenzorg aangeboden.
Ook is er een diëtiste en/of andere
specialistische zorg beschikbaar.
Certe verzorgt bloedafname.
In 2018 zal aan de Voorstraat een nieuwe
huisarts zich vestigen.
Het apotheek afhaalpunt bevindt zich in het
pand Hoofdstraat 6.
Ook fysiotherapie wordt op twee plaatsen
aangeboden: Slecht & Westra, Achterstraat
en bij Fontana Resort, Prenger en
Hoekman. Vanuit de Steunstee in De
Akkerschans worden ook allerlei activiteiten
georganiseerd, van sjoelen tot dans en
zang.

(Nieuw uitgiftepunt Apotheek Reiderland)

ONDERWIJS
In De Akkerschans is Peuterspeelzaal De
Krummelbak.
Bad Nieuweschans heeft een openbare
basisschool, Houwingaham.
Buitenschoolse kinderopvang gebeurt
veelal door familie, maar er is ook
professionele opvang in ons dorp en
omgeving.
Voortgezet onderwijs wordt niet aange-
boden, hiervoor zijn onder andere moge-
lijkheden in Winschoten, Bellingwolde en
Woldendorp.

VERKEER, VERVOER EN
INFRASTRUCTUUR
De invalswegen naar Bad Nieuweschans
zijn uiteraard het drukst. Veelal wordt er
binnen de bebouwde kom te hard gereden.
Er geldt een maximum snelheid van 30
km/h. Helaas is dit gebied niet volgens de
richtlijnen “Duurzaam Veilig” als zodanig
ingericht. Hieraan moet gewerkt worden.
Met name op de Oudezijl wordt veel te
hard gereden. 90% van de verkeers-
bewegingen ligt boven de 50 km/h terwijl
de maximum snelheid daar 30 km/h is.
Ondanks de aanwezigheid van de
Europaweg van en naar Duitsland, rijden
veel automobilisten via de W. Mettingstraat
richting COOP. Dit moet aangepast
worden omdat dit verkeer ook de wegen
kruist met kinderen die de school of
sportvelden bezoeken. Verwijzingen om
via de Europaweg te rijden moeten worden
geplaatst.

DUURZAAMHEID EN MILIEU
Huishoudelijk afval wordt al een aantal jaren
gescheiden aangeleverd en er komt nog een
vierde container bij ter vervanging van de plastic
zak ‘Retour afzender’. Op het gebied van
groene energie liggen er aantal nieuwe plannen,
zoals mensen die al zonnepanelen hebben om
de overtollige stroom in coöperatief verband te
‘vermarkten’.
Steeds meer huizen in Bad Nieuweschans
worden voorzien van zonne-panelen.

Ook Acantus heeft op een aantal huizen
panelen geplaatst. Verder hebben grote
panden als obs Houwingaham en De
Akkerschans dergelijke panelen. Ook zal
onderzocht worden of er in het dorp locaties
zijn, waar kleine windmolens geplaatst
kunnen worden (ashoogte 15 meter).

VEILIGHEID
In Bad Nieuweschans is geen vaste
politiepost, hiervoor is men aangewezen
op Winschoten. Er zijn buurtagenten
beschikbaar.
Vanwege de grenssituatie met Duitsland
controleert regelmatig de Koninklijke
Marechaussee, als ook de Duitse
Bundesgrenzschutz (BGS), Zoll (Douane)
en Bundespolizei ons gebied.
Er zijn initiatieven voor buurtpreventie.,
zoals Messenger en WhatsApp.
Wel is er een modern ingerichte
brandweerpost van de Veiligheidsregio
Groningen. De uitruk wordt gedaan door
vrijwillige mannen en vrouwen uit het dorp
en regio.

Het geluid van het verkeer op de A7 wordt
als hinderlijk ervaren. Een geluidscherm is
wenselijk Ook zorgt de brug over de
Westerwoldse Aa voor een storend
‘klapperend’ geluid door vooral vracht-
wagens en bussen. Rijkswaterstaat dient
met een oplossing te komen.


