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Bijna 650.000 euro voor projecten leefbaarheid in Eemsdelta
Er is 645.000 euro ter beschikking gesteld aan een aantal nieuwe projecten in het kader van de
leefbaarheid in de Eemsdelta regio. Het gaat om projecten in het kader van het Woon en
Leefbaarheidplan Eemsdelta. Projecten die dit keer gehonoreerd zijn, zijn bijvoorbeeld het herstel
van huiskamercafé Noorderkerkpad in Warffum en het toekomstbestendig maken van het
winkelgebied rond het Marktplein in Loppersum. Het geld wordt beschikbaar gesteld door de
gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum, de provincie Groningen en het rijk.
Twee keer per jaar kunnen projecten ingediend worden ter financiering.
Herstel huiskamercafé Noorderkerkpad Warffum, Stichting Noorderkerkpad: 33.000 euro
Het gaat om het herbestemmen van een woning tot een huiskamercafé waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Het pand is nu nog verkrot en zal hersteld worden. Daarmee wordt het uiterlijk en de historische
structuur van de kerkpaden (specifiek voor Warffum) hersteld. Het pand is te gebruiken door verschillende
groepen in het dorp, zoals onderwijs, verenigingen, clubs, zorg, restaurant, etc. De verbouwing en daarna ook
de exploitatie wordt met vrijwilligers uitgevoerd.
Centrumplan Loppersum, ontwikkeling Marktplein: 450.000 euro
Het centrum van Loppersum wordt toekomstbestendig gemaakt. Vooral de zijde aan het Marktplein wordt
aangepakt. Met deze investeringen kan het centrumplan Loppersum goed afgerond worden. Het plan helpt
Loppersum als centrumdorp de winkelvoorzieningen te versterken en draagt bij aan de gewenste levendigheid
op het Marktplein.
Regionale aanpak sociale cohesie DEAL gemeenten: 162.000 euro
De 4 DEAL-gemeenten en welzijnsorganisaties hebben een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor het versterken
van sociale cohesie in de Eemsdelta. Deels gaat het erom groepen inwoners te helpen en te faciliteren bij het
ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven. Deels gaat het ook om bewustwording, training en het aanbieden van
concrete instrumenten voor medewerkers van gemeenten om met die nieuwe samenwerking aan de slag te
gaan. De gemeenten besluiten nog over de inzet van gemeentelijke middelen. Om de aanpak vijf jaar lang te
kunnen uitvoeren worden nog gelden aangevraagd bij de provincie Groningen en bij de Dialoogtafel. De
gemeenten gaan de aanpak jaarlijks evalueren.
Het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta
Het Woon-en Leefbaarheidplan (WLP) is een van de belangrijkste uitgangspunten voor beleid in de Eemsdeltaregio: Beter leven met minder mensen. Daarom investeren 35 organisaties en overheden samen via een uniek
samenwerkingsproject in wonen en voorzieningen in de Eemsdelta. De vier gemeenten, Provincie Groningen,
woningcorporaties, detailhandel en zorg- en welzijns- en onderwijsinstellingen hebben regionaal beleid
ontwikkeld om de leefkwaliteit op (hoog) niveau te houden. De afspraken zijn vastgelegd in het Woon- en
Leefbaarheidplan Eemsdelta.
Er is in totaal 42 miljoen euro beschikbaar voor uitvoering: dit geld komt uit het Financieel Arrangement dat
Rijk, provincie en gemeenten voor de Eemsdelta beschikbaar hebben gesteld. Al vanaf 2009 kunnen partijen
projecten indienen voor subsidie. De toetsingscommissie Eemsdelta beoordeelt de aanvragen. Bij alle projecten
is de definitieve uitvoering tevens nog afhankelijk van andere subsidies.

	
  
	
  

	
  

Informatie voor pers:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Enno Zuidema, Programmamanager
Woon- en Leefbaarheidplan, telefoon: 06 50 69 54 85.

