
Een terugblik op het jaar 2016 deel-1. 

Het jaar 2016 is bijna weer ten einde. We blikken daarom nog even met u terug naar wat er zoal is 

gebeurd in onze voormalige gemeente Middelstum in het afgelopen jaar. De komende dagen komt er 

iedere dag een aantal maanden van 2016 voorbij. Vandaag in het eerste deel de maanden januari t/m 

maart. 

 

 

Januari: Mini winter zorgt voor overlast en plezier. 

Noord Nederland is in de ban van sneeuw en ijzel de laatste dagen. Scholen blijven gesloten en het 

openbaar vervoer rijdt niet of heeft veel vertraging. Ook de inwoners in Middelstum ondervinden hier 

overlast van. Straten zijn veranderd in ijsbanen, het levert overlast op maar ook veel plezier.  

Kort geding sporthal Middelstum. 

Het college van B&W van Loppersum gaat een kort geding aanspannen jegens hoofdaannemer 

Windgroep en onderaannemer Rottinghuis in verband met het niet opleveren en het vrijgeven van de 

nieuwe sporthal Hippolytushal in Middelstum.  

Februari: Nieuw leven voor molen de Hoop. 

Loppersum wil medewerking verlenen aan nieuwe plannen voor molen De Hoop in Middelstum. Die 

omvatten onder meer een winkel en bed&breakfast. Een ondernemer wil De Hoop te gebruiken als 

winkel/werkplaats en als educatieve ruimte en/of expositieruimte. Ook bestaat het plan het oude pakhuis 

dat ernaast heeft gestaan, te herbouwen tot een multifunctionele ruimte en een bed&breakfast.  

Het Hippolytushoes gaat sluiten. 

Vandaag werd aan personeel en bewoners medegedeeld dat het Hippolytushoes gaat sluiten. De 

Zonnehuisgroep Noord sluit ook de locaties Gockingaheem in Noordbroek, De Wierde in Grijpskerk en 

Solwerd in Appingedam. Zonnehuisgroep Noord is al langer bezig met een grote reorganisatie om weer 

financieel gezond te worden. De zorginstelling kampt met leegstand doordat ouderen van de overheid 

langer thuis moeten blijven wonen. Ook de krimp speelt mee.  

Maart: Woningen Korenlaan onder handen genomen. 



Sinds vorige week is men volop aan het werk om de woningen aan de Korenlaan te versterken tegen 

aardbevingen. Men is begonnen met de woningen vanaf de Menthedaweg gezien. Deze woningen zullen 

net als eerder ook de woningen aan de Akkerstraat en Ploegersweg klimaatneutraal worden gemaakt.  

Westerwijtwerd door vlinderogen. 

Kijkend door vlinderogen zal Kars ons meenemen door Westerwijtwerd en het Hogeland. Hoe leven de 

vlinders en rupsen en waar worden ze blij van? Hoe ziet een ideaal vlinderlandschap eruit? En hoe zit dat 

met honingbijen en ‘wilde’ bijen?  
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