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3,2 miljoen voor projecten leefbaarheid Delfzijl en Appingedam
vanuit Woon- en leefbaarheidplan Eemsdelta
Vanuit het Financieel Arrangement Eemsdelta wordt ruim 3,2 miljoen ter beschikking gesteld aan
Appingedam en Delfzijl om de leefbaarheid te verbeteren. In Delfzijl wordt het geld besteed aan het
Actieplan Dorpen&Wijken. Appingedam gaat het centrumplan doorontwikkelen. Het gaat om geld
dat was gereserveerd in het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta, en nu concreet wordt ingezet.
Actieplan Dorpen&Wijken Delfzijl
De gemeente Delfzijl gaat met het geld een deel van het Actieplan Dorpen&Wijken uitvoeren. Het Actieplan
pakt de problemen aan in de dorpen en wijken van Delfzijl. De gemeenteraad van Delfzijl heeft bepaald aan
welke projecten uit dit Actieplan nu eerst prioriteit wordt gegeven. De subsidietoekenning betreft onder meer
de vergroening van wijken: leegkomende plaatsen door sloop worden groen herbestemd. Daarnaast wordt de
buitensport in de plaats Delfzijl op twee sportparken geconcentreerd, zodat de verenigingen in Delfzijl betere
sportvoorzieningen krijgen voor de toekomst. De tennisvereniging Oldencate in Spijk krijgt een impuls. Tevens
wordt het dorpshuis in Losdorp gerenoveerd en tot multifunctionele voorziening omgebouwd. Vanuit het
Financieel Arrangement wordt 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. In totaal is met dit project een bedrag van
3,2 miljoen euro gemoeid.
Centrumplan Appingedam
Het project van de gemeente Appingedam zet in op de versterking van het regionale winkelcentrum
Appingedam door het compacter te maken. Dit compacter centrum moet meer kansen genereren voor nieuwe
centrumfuncties in een deel van de Dijkstraat. Het gaat hierbij niet alleen om winkels, maar ook andere
centrumfuncties. Voor dit plan is nu 1,1 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het Financieel Arrangement.
Subsidies vanuit 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. De partijen kunnen (twee keer
per jaar) projecten indienen voor subsidie. De toetsingscommissie Eemsdelta beoordeelt de aanvragen. Dit is
het derde jaar dat de subsidies beschikbaar worden gesteld. In totaal zijn al 8 grote projecten door bijdragen
uit het Financieel Arrangement in uitvoering gebracht.
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