
Historische avond in Gemeentehuis Loppersum. 

DAL gaat er hoe dan ook komen. 

Voor een akelig lege raadzaal (er zat maar een handje vol belangstellenden op de publieke tribune en er 

was zelfs geen enkele inspreker) moest de raad van de gemeente Loppersum zich uitspreken over de 

volgende vraag: 

Agendapunt 3: 

“De intentie uit te spreken tot een herindeling van de DAL-gemeenten de colleges van burgemeester en 

wethouders op te dragen de voorbereiding ter hand te nemen” 

 

Het werd een avond vol oneliners met uitspraken als: Liever kwaliteit dan snelheid, we zijn tot elkaar 

veroordeeld, een stip op de horizon of een herindeling op huwelijksvoorwaarden. 

Dorpsgenoot en fractieleider Bé Prins van de Christen Unie omschreef het nog het mooist: 

“In plaats van een huwelijk uit liefde zoals de DEAL variant, zien we DAL daarom meer als een 

verstandshuwelijk, gearrangeerd door de provincie bij de toestemming voor BMWE. 

Prins en Jacomine Meyling waren de enigen van de raad die zich uitspraken over het dorp Middelstum. 

“Waarom spreekt Middelstum zich niet uit in wat het echt wil? (Willen de meeste Middelstumers eigenlijk 

niet gewoon bij het Hogeland horen?) 

 



Jacomine Meyling gaf aan: “De huwelijksvoorwaarden moeten duidelijk zijn en het herindelingsproces 

gaat zo wie pijn doen. Maar doe het dan snel met een korte klap dan is het klaar en is er voor de 

bevolking maar ook voor alle ambtenaren duidelijkheid” 

Vervolgens diende zij een eerste motie in waarbij D’66 en gemeentebelangen aangaven dat de 

herindeling per 1-1-2020 zou moeten ingaan. 

Na een schorsing werd al snel duidelijk dat deze motie het niet zou halen en was er een tweede 

onderbreking nodig. 

Alle coalitie partijen hadden het voortdurend over het plaatsen van stippen op de Horizon. 

Toen Loppersum Vooruit aan het CDA vroeg waar die stippen dan precies moesten komen te staan gaf het 

CDA niet thuis. “Wij noemend geen datum” 

 

Hierna werd een nieuwe motie door D’66 / gemeentebelangen, VVD en Loppersum Vooruit ingebracht. 

Ditmaal moest de herindeling op  

1-1-2021 ingaan. 

Om duidelijkheid te krijgen werd er hoofdelijk gestemd waarbij een aantal raadsleden vooraf een 

stemverklaring aflegden. “'Ik schaam mij diep dat we hier al jaren over praten en dat we nu nog meer tijd 

nodig hebben', zegt raadslid Hans Sauerborn van D66/Gemeentebelangen. 

Met de de kleinst mogelijke meerderheid (7 tegen 6 ) stemmen werd de intentie uitgesproken om te 

komen tot DAL en werd de motie van de oppositie (Loppersum Vooruit, D’66 / Gemeentebelangen, VVD) 

verworpen. 

De coalitiepartijen willen geen datum prikken en de gemeentebestuur de vrije hand geven om het 

fusieproces te begeleiden. 

Of we hier blij mee moeten zijn is maar de vraag: In Appingedam werd gesproken van een legendarische 

avond. De raad stemde unaniem voor de herindeling terwijl dat in Delfzijl ook niet het geval was. (Lijst 

Stulp en senioren partij waren tegen) 



 

Duidelijk mag zijn dat er een zware verlovingstijd (om maar even in oneliners te blijven spreken) aan zit te 

komen alvorens er echt getrouwd gaat worden. 

Maar dat is volgens Bé Prins niet erg want zegt hij: 'Als je met een vrouw trouwt, kijk je niet naar de 

datum, maar naar de vrouw', 

Bron: Team Middelstum-info (18 november 2017)  Jannes Klaassen 

 


