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Laatste ontwikkelingen 
zonnepark en wonen

Blokzijl viert van zaterdag 10 tot en met zaterdag 17 september het feit 

dat de plaats 350 jaar geleden stadsrechten kreeg. Het feestprogramma 

telt veel onderdelen. De aftrap van de festiviteiten is zaterdagochtend 10 

september om elf uur. Burgemeester Bats opent dan de, speciaal voor de 

gelegenheid gebouwde, poort aan de Kuinderstraat. In 1672 had Blokzijl op 

deze plek een stadspoort. Daarna is er een reünie voor inwoners en oud-

inwoners van Blokzijl. ’s Middags vindt de primeur plaats van het ringsteken 

op een solex. De openingsdag wordt ’s avonds afgesloten met een muziek-

avond met als thema ‘Goud van oud.’

Het idee is dat veel festiviteiten op een drijvend podium in de Kolk worden 

gehouden. Zo verhuist Blokzijl Klassiek het programma zondag 11 septem-

ber voor de gelegenheid van de Grote Kerk naar het ponton. ’s Middags zijn 

er ook diverse optredens van bands om de Kolk en in diverse tuinen. Elk 

podium heeft daarbij zijn eigen thema variërend van rock tot en met jazz 

en lokaal talent.

Maandagavond 12 september organiseert museum Het Gildenhuys een le-

zing. Woensdag zijn er oud Hollandse spelen voor de leerlingen van de 

twee basisscho-

len in Blokzijl. De 

jeugd heeft de 

hele week ver-

tier. De kinderen 

kunnen bouwen 

aan hun boot 

een zogeheten 

pieremegoggel. 

Deze bootjes 

worden dan vrijdag 16 september te 

water gelaten in de Kolk. Woensdag 14 

september staat verder de historische markt 

met oude ambachten op de rol. Woensdagavond is er we-

derom een lezing gepland. Deze gaat over de geschiedenis van Blokzijl 

en dan in het bijzonder het jaar 1672.

Vrijdag staat in het teken van de pieremegoggel, bovendien is er ’s 

avonds muziek. Op zaterdag 17 september is een hysterische markt in 

de agenda opgenomen. Niet te verwarren met de historische markt met 

oude ambachten op woensdag 14 september. De hysterische markt 

telt koopwaar, maar daarnaast lopen ook allerhande bijzondere figuren 

rond en zijn er ‘spontane’ optredens. Het feestprogramma telt daarna-

ast ook het onderdeel Heel Blokzijl bakt waarbij belangstellenden aan 

het bakken slaan en worden uitgedaagd de mooiste en lekkerste taarten 

te bakken. De presentatie en jurering is zaterdag 17 september.

De zaterdagavond belooft een mooie te worden met een groots muzi-

kaal historisch spektakel waarvan de regie en tekst in handen is van 

Lucie de Lange. ‘Blokzijl kende een traditie van de afsluiting van het 

vaarseizoen, dit was ook altijd een heel muzikaal spektakel. Dit histo-

risch spektakel past in deze traditie’, aldus Marian Raanhuis van het 

bestuur 350 jaar Stad. Prins Willem III gaf Blokzijl in 1672 stadsrechten 

nadat de inwoners zich heldhaftig hadden gedragen en de vijand, de 

bisschop van Münster en zijn troepen, hadden verslagen. Het was de 

eerste plaats in Overijssel die de bezetter wist te verdrijven. Marian 

Raanhuis van het bestuur 350 jaar Stad: ‘Het programma is zeer ge-

varieerd. We gaan er een feestelijke week van maken.’

Voor meer en de meest actuele informatie: www.350jaarstadblokzijl.nl

Een nieuwe uitgave van Nieuwtjes onder de Toren. Met veel nieuws 

over tal van activiteiten, waaronder nieuws over het 350-jarig bestaan, 

alsmede op de achterzijde de laatste ontwikkelingen rond het beoogde 

zonnepark bij Blokzijl. In goed overleg met de projectontwikkelaar 

Steenergie en de gemeente Steenwijkerland is besloten om het zoek-

gebied waarbinnen de beoogde locatie is opgenomen, te verplaatsen 

naar de noordzijde van Blokzijl onder Baarlo.

Om zorg te dragen dat alle betrokken partijen waaronder de inwoners 

van Blokzijl e.o. mee kunnen participeren in de keuze voor de uitein-

delijke locatie en uitvoering van het park heeft Steenergie, in nauwe 

samenwerking met de gemeente en met Plaatselijk Belang Blokzijl een 

participatieplan opgesteld. Dit plan geeft aan hoe de betrokkenheid en 

informatievoorziening geregeld wordt. Hieraan heeft het tot nog toe 

ontbroken. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de 

totstandkoming van dit participatieplan. Op 23 mei zal er een in-

formatieavond georganiseerd worden in de Ploats. Dan kunt u de 

allerlaatste stand van zaken meekrijgen.

Ook zien we de allereerste ontwikkelingen bij de gemeente om weer 

opnieuw na te denken over de verkeersproblematiek in Blokzijl en 

haar mogelijke oplossingen tot een ontsluitingsroute aan toe. Zo zijn 

er ook gesprekken gaande over de nadere invulling van de gewen-

ste huizentypen en doelgroepen voor Noordermaten IV. De ontwik-

kelingen voor starterswoningen in de Nieuwe Buurt tegenover de 

school zijn ook in volle gang gekomen. 

Wens u allen veel leesplezier en nodig jullie allen uit tot meedenken 

en meedoen om Blokzijl goed op de kaart te houden.

  Pieter Muller, voorzitter PB Blokzijl

Een tijdloos plaatje- Anno 2022 -

Van historisch muzikaal spektakel tot hysterische markt

Blokzijl viert feest rondom stadsrechten



Man met het stenen hart (door garage TDI) 

is een moderne vertelling met poppen, uit-

gevoerd in een miniatuur coulissen decor. 

Hans woont met zijn moeder, de koe, en de 

geit in een schamele hut in het bos. Ze zijn 

arm, maar gelukkig en tevreden. Daar komt 

verandering in als achtereenvolgens de geit, 

de koe en zijn moeder sterven. ‘Had ik maar 

een hart van steen’ verzucht Hans. Een klein 

mannetje verschijnt. Hij biedt hem een hart 

van steen aan, in ruil voor zijn tranen. En 

Doe je mee aan de Kinderoptocht in Blok-

zijl? Hou jij van verkleden, versieren en 

knutselen? Dan is dit jouw kans! Bedenk 

een leuk idee, ga aan de slag en doe mee 

aan de Kinderoptocht in Blokzijl. Op een 

kar, in de bolderwagen, een versierde fiets 

of skelter. Lopen, huppelen of dansen. Al-

les mag! Om het extra feestelijk te maken, 

lopen de deelnemers achter Vollenhoofsch 

Fanfare aan!

Verzamelen is om 9.45 uur op de parkeer-

plaats Burg. Van Ommerenweg/Vollenhoof-

sedijk. Om 10.00 uur vertrekt de Kinderop-

tocht door Blokzijl, richting de Ploats. In de 

Ploats vindt de prijsuitreiking plaats en is er 

limonade en iets lekkers voor de kinderen.

Alle kinderen t/m 12 jaar mogen meedoen.

Opgave is niet nodig.

Dit jaar zal er weer een volwaardige doden-

herdenking zijn in Blokzijl. Plaatselijk Belang 

Blokzijl neemt de organisatie weer op zich. 

Vanaf 17.30 uur wordt de vlag half stok ge-

hangen. Oproep aan de inwoners om ook 

hun vlag halfstok te hangen. De deelnemers 

worden om 19.30 uur verwacht bij “MFC 

de ploats” in de Groenestraat voor de stille 

tocht. Deze loopt vanaf de Groenestraat, 

Noorderkade, Bierkade, Zeedijk, Brouwer-

straat, Zuiderstraat naar de begraafplaats in 

het Slingerpad. Onderweg kan aangesloten 

worden om naar de begraafplaats te lopen.

Op de begraafplaats wordt een bloemstuk 

gelegd op het monument van de joodse be-

graafplaats, daarna is de plechtigheid bij de 

graven van de vliegeniers. Na de twee mi-

nuten stilte is er een toespraak en kunnen 

de deelnemers hun meegebrachte bloemen 

op de graven leggen. Na afloop is er voor de 

deelnemers een korte bijeenkomst met kof-

fie, thee of iets anders in ‘De Ploats’.

floeps! Daar heeft hij een stenen hart. 

Gevoelloos trekt Hans de wijde wereld in. 

Hij wordt rijk, trouwt met een beeldschone 

prinses, wordt beroemd en bewonderd, 

maar gelukkig wordt hij niet. Ontevreden 

vertrekt Hans en laat de prinses in tranen 

achter. Haar tranen laten hem koud. Hij 

heeft immers een stenen hart! Zoals het in 

een sprookje hoort, loopt alles toch goed 

af en wordt bewezen dat ware liefde in 

staat is zelfs het hardste hart te breken en 

te verzachten.

Om zoveel mogelijk kinderen in de gele-

genheid te stellen er naartoe te gaan is 

de voorstelling gratis voor kinderen tot en 

met 12 jaar. Oudere kinderen en volwas-

senen betalen € 7,50,- per kaartje. Betalen 

kan (gepast geld of met pin) op de dag zelf 

aan de zaal.

Zondag 15 mei 2022; 15.00 uur; 

Reserveren kan nu al: karin@karinklomp.nl.

Adres t Lam: Breestraat 2 in Blokzijl.

Activiteiten Koningsdag Aanpak stadsvisie

Dodenherdenking 2022 

T Lam ontmoet: Kindertheater (vanaf 6 jaar)

Man met het stenen hart

De response op de enquête over de nieuwe 

stadsvisie was erg hoog. Ca. 55% stuurde 

het formulier ingevuld en we, terug. Dat 

duidt op een hoge betrokkenheid van vele 

Blokzieligers om mee te denken aan een 

mooie toekomst en ontwikkeling voor Blok-

zijl. De resultaten zijn geanalyseerd en het 

is nu de bedoeling dat naar aanleiding van 

de inbreng alle werkgroepen en commis-

sies aan de slag gaan. Aan de deelnemers 

binnen die werkgroepen is gevraagd om 

binnen hun specifieke beleidsterrein de uit-

komsten te vertalen naar een langere ter-

mijn visie over hoe Blokzijl zich zou moe-

ten ontwikkelen. Als dit rond is willen we 

het resultaat aan de bevolking voorleggen 

en in het najaar tijdens een open informa-

tieavond met de bewoners bespreken

Met het jubileumjaar voor de deur, Blokzijl be-

staat dit jaar exact 350 jaar, vond Plaatselijk 

Belang Blokzijl het hoog tijd worden voor een 

nieuwe website. De oude had lang en nuttig 

dienst gedaan, maar een opfrisbeurt zo af en 

toe kan natuurlijk geen kwaad. De site wordt 

op dit moment nog aangevuld en bijgewerkt 

maar is al wel online. Het nieuwe ontwerp is 

van Bert van der Stelt, die zitting heeft in de 

werkgroep communicatie van PB Blokzijl. Ook 

de nieuwsbrief heeft een opfrisbeurt gekregen. 

In nauwe samenwerking met drukkerij Bijzon-

deronline uit Steenwijk werd een en ander in 

gang gezet en een paar maanden geleden zag 

de site het levenslicht. Er is gekozen voor een 

deel ‘Bewoners’ en een deel ‘Gasten’. Maar 

bezoekers van de website kunnen desgewenst 

overal naartoe scrollen. Het laatste nieuws 

komt er uiteraard op, maar op de site wordt 

ook de evenementenkalender van Blokzijl bij-

gehouden. Verder veel informatie over winkels, 

restaurants en hotels en B&B’s en het overige 

bedrijfsleven in het jarige stadje. Uiteraard is 

er ook een versie voor de mobiele telefoon.

De werkgroep communicatie verzorgt met 

enige regelmaat ook de nieuwsbrief ‘Nieuw-

tjes onder de Toren’. Met nieuws over evene-

menten, bedrijfsleven, PB Blokzijl, jubilea, etc. 

De nieuwsbrief gaat huis-aan-huis, maar be-

langstellenden kunnen zich ook aanmelden om 

‘Nieuwtjes onder de Toren’ digitaal te ontvan-

gen. Kijk hiervoor op www.blokzijl.nl.

Nieuwe website Blokzijl



De schutterij van Blokzijl kan en mag dit jaar 

weer optreden. Zoals elk jaar gaat de schut-

terij een paar schoten afvuren op de vrijdag 

voor de jaarmarkt. Vrijdagavond 19 augus-

tus zal de schutterij een demonstratie geven 

hoe vroeger de kanonnen werden afgevuurd. 

Voor de burgers en voor de bezoekers aan 

Blokzijl altijd een belevenis. Tijdens de fees-

telijkheden van het 350 jarig stadsfeest zal de 

schutterij ook meewerken. Hoe en wat wordt 

bekendgemaakt als het programma van het 

feest bekend is. De schutterij moet worden 

uitgebreid met nieuwe schutters. Wij doen 

dan ook een oproep aan vooral de jeugd van 

Blokzijl en omstreken om lid te worden van 

de schutterij.

Graag horen wij van de nieuwkomers door 

contact op te nemen met Steven de Jonge.

Naast restaurant “Kaatje bij de Sluis”, pal 

naast de sluis van Blokzijl, staat de voor-

malige sluiswachterswoning. Dit pand, met 

twee hotelkamers en een appartement op 

de eerste verdieping, werd door de uitba-

ters van “Kaatje” aan hun gasten verhuurd. 

Sinds 1 januari zijn de sleutels van het pand 

overgedragen aan Mariejanne en Johan en 

heet het “Yep! Slapen bij de Sluizzz”. Het 

pand was al in een goede staat en de ka-

mers feitelijk klaar om te verhuren. Voor 

het ondernemersstel, bekend van de Yep!-

winkels in de Brouwerstraat, was het toch 

niet helemaal 100% perfect dus is het ge-

heel helemaal up-to-date gemaakt en klaar 

voor de veeleisende gast! 

Geboren en getogen in Blokzijl is ze. En ver-

vlochten met de samenleving. Zit op de toneel-

vereniging, maakt de kleedkamers schoon van 

het zwembad en helpt en passant ook mee aan 

het stadsfeest rond het 350-jarig bestaan van 

Blokzijl. Maar haar hoofdtaak is uiteraard onder-

nemen. Naast Proviand van ’t Land, dat nu ruim 

vier jaar open is, nam ze onlangs snackbar De 

Halte over. Druk, druk, druk dus. Gelukkig vond 

ze toch even tijd om ons te woord te staan.

Jolanda, vrouw van akkerbouwer Klaas en moe-

der van drie kinderen: ,,Toen Olio&Vinio ermee 

op hield, leek me dat een mooie gelegenheid 

om iets met een echt winkeltje te beginnen. We 

hebben de kraam bij de boerderij ook nog, maar 

het leek me toch leuk om er ook een winkel bij 

te hebben. Het loopt prima. We hebben het as-

sortiment wel wat aangepast in de loop der tijd, 

want sommige producten lopen wat minder dan 

anderen. Zo hebben we nu een grote sortering 

oud-Hollands snoep. Verkoopt als een tierelier.’’

Mensen die hier wonen en er geregeld komen, 

weten dat er geen bediening in Proviand van ’t 

Land aanwezig is. ,,We hebben er nog nooit ge-

doe mee gehad’’, zegt ze: ,,Je kunt pinnen, maar 

ook contant betalen. Toeristen mogen er ook 

graag komen. Mocht het niet lukken, kunnen ze 

me bellen.’’ Aardbeien, kaas, eieren, jammetjes 

en sappen, lopen altijd goed laat ze weten. ,,We 

werken zoveel mogelijk met streekproducten, 

maar niet alles is beschikbaar dus komen er ook 

spullen van verder weg.’’

Met het aantrekken van De Halte als nieuwe 

uitdaging, wordt de toch al drukke agenda van 

Jolanda alleen maar nog voller. ,,We hebben er 

wel hulp bij hoor. Mijn dochter van 19, Nikita, 

werkt volop mee in de zaak. Zij is ook mede-

eigenaar. Wij zijn een hechte familie en vinden 

het geweldig dat Nikita deze stap heeft gezet.’’ 

De Halte blijft overigens overwegend hetzelfde 

aanbod houden, alleen op donderdag is het elke 

week verse frietdag. ,,Die friet wordt ’s ochtend 

voorgebakken en dan later op de dag afgebak-

ken voor consumptie.’’

Ze heeft ook nog een nieuwtje voor Nieuwtjes 

onder de Toren. ,,Het preuvenement Blokzijl Cu-

linair komt weer terug! Op 11 september, bij wij-

ze van extra activiteit tijdens de feestweek 350 

jaar stad. Leuk om samen met de andere horeca 

dit festijn weer nieuw leven in te blazen.’’

Jolanda Lijster bestiert twee zaken

Ondernemen is een mooi vak

Schutterij gaat 
weer schieten

Nieuwe verblijfs-
accommodatie Yep!

Evenementenkalender

27 april:  Koningsdag Blokzijl

10 mei:  Vrouwen van Nu

15 mei:  Man met het stenen hart in ’t Lam

11 juni:  Muziekfestival Blokzijl

23 juli:  Noorderkadeparade

30 juli:  Markt met streekproducten

6 augustus:  Markt met streekproducten

13 augustus:  Markt met Streekproducten

20 augustus:  Jaarmarkt Blokzijl

27 augustus:  Markt met streekproducten

10 t/m 17 september: Viering 350 jaar stadsrechten

11 september: Blokzijl Culinair

Voor meer informatie over deze evenementen zie 

deze nieuwsbrief en/of op de site van Blokzijl.

zaterdag 11 juni 2022

MUZIEKFESTIVAL

BLOKZIJL

VIP-EVENT



Waarom zonneparken in Steenwijkerland?

Met het tekenen van het klimaatakkoord gaat Nederland aan de 

slag met de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie-

bronnen. De CO2-uitstoot moet drastisch verminderd worden; 

vanuit het nieuwste regeerakkoord 60% minder in 2030 ten 

opzichte van 1990 en 95% minder in 2050. Deze opgave geldt 

ook voor Steenwijkerland. Gemeente Steenwijkerland heeft 

zich verplicht in de eerste fase 171 GWh op te willen wekken 

met zonnepanelen, zoals vastgelegd in beleidskader 'Ruimte 

voor zonnepanelen op (Steenwijker)land'. In dit Beleidskader 

zijn bepaalde gebieden uitgesloten (natuur en landschap) en er 

zijn gebieden aangewezen waar het onder voorwaarden wèl 

kan. Hiertoe hoort ook het gebied ten westen en noordwesten 

van Blokzijl. In totaal is er circa 100-125 hectare zon op land no-

dig om 112 GWh op te wekken,  de overige 59 GWh moet worden 

opgewekt door zonnepanelen op daken. 

Welke plan lag er voor een zonnepark bij Blokzijl in 2021?

Coöperatie Steenergie heeft begin 2021 een plan gepresenteerd 

voor een zonnepark aan de westkant van Blokzijl. Steenergie, 

actief in Steenwijkerland, is opgericht om bij te dragen aan de 

energietransitie en de maatschappelijke impact te begeleiden 

en wil hiermee de lusten met betrokkenen delen. Over dit plan 

zijn de inwonders vorig jaar geïnformeerd door Steenergie en 

de gemeente. Niet iedereen was gelukkig met de locatie zoals 

bleek uit de handtekeningenactie door omwonenden die toen 

gehouden is. 

Het PBB heeft tot nu toe een neutrale positie ingenomen omdat 

elke inwoner zijn of haar eigen belangen kan afwegen met een 

voor of tegen. Wel heeft PBB zich sterk gemaakt voor een goe-

de informatievoorziening vanuit de gemeente. Daarnaast heb-

ben wij wel steeds onze zorgen aangegeven over waarom het 

beoogde zoekgebied zo dicht tegen Blokzijl aan ligt en daarmee 

het karakter van een open en historisch Blokzijl ernstig zou aan-

tasten. De bezwaren vanuit Blokzijl en de opstelling van PBB 

hebben er uiteindelijk in geresulteerd dat de gemeente Steenwi-

jkerland, Coöperatie Steenergie en Plaatselijk Belang in gesprek 

zijn geraakt over alternatieven en uiteindelijk bleek Steenergie 

bereid om de locatiekeuze te heroverwegen.

Welk plan ligt er nu? 

Het zoekgebied voor een nieuwe locatie van het zonnepark ligt 

nu ten noordwesten van Blokzijl. Het is nu gepland in het gebied 

dat is omsloten door de Uiterdijkenweg aan de westzijde, de 

noordzijde tot aan Baarlo, de Marknesserweg aan de zuidzij-de 

en de Kuinderdijk aan de oostzijde, waarbij de strook direct aan 

de Marknesserweg en andere doorgaande wegen zoveel mo-

gelijk hun openheid dienen te behouden. Dit zoekgebied betreft ruim 60 

hectare. Coöperatie Steenergie wenst voor het beoogde park effectief 

circa 30 hectare zonnepanelen te realiseren. 

Hoe kunt u uw mening laten horen over het plan en eventuele 

deelname aan het project? 

De exacte begrenzing, de omvang en de landschappelijke inpassing van 

het zonnepark wordt in nauw overleg met grondeigenaren en de (di-

recte) omgeving bepaald. Hiertoe hebben gemeente Steenwijkerland, 

Steenergie en Plaatselijk Belang Blokzijl een participatieplan opgesteld 

ten behoeve van een goed participatieproces. Onder participatie wordt 

zowel inspraak vooraf verstaan over de locatie en de inpassing van het 

park als over de wijze van deelname aan/in het uiteindelijke zonnepro-

ject. Beide vormen van participatie zijn belangrijk voor direct omwonen-

den en inwoners van Blokzijl. Zo wordt samen met betrokkenen de 

uiteindelijke uitvoering en haalbaarheid bepaald. Gemeente Steenwij-

kerland heeft een aanspreekpunt voor participatie met omwonenden en 

Steenergie aangesteld dat toeziet op een juiste en volledige uitvoering 

van het participatieproces. 

Status Participatieplan

De wijze en het verloop van de voorgestelde participatie met omwonen-

den en andere belanghebbenden bij de uiteindelijke besluitvorming en 

locatiekeuze is beschreven in dit participatieplan. De gemeenteraad 

vindt een goed participatieplan en – proces belangrijk als ze een besluit 

moet nemen over een aanvraag voor een zonnepark. Betrokkenen krij-

gen daarmee invloed op het project maar zij bepalen uiteindelijk niet of 

het wel of niet doorgaat. Daar besluit de gemeenteraad over. De ge-

meenteraad zal daarbij zeker de uitkomsten van het participatieproces 

betrekken. Gemeente èn PBB zien er samen op toe dat de participatie 

goed verloopt. 

Hoe gaat het nu verder? 

In de komende weken zullen er gesprekken met direct aanwonenden 

worden gevoerd. Op 23 mei zal er een algemene informatieavond wor-

den gehouden in de Ploats over de nieuwe locatie en over het ver-

dere participatieproces en de mogelijkheden om deel te nemen aan dit 

proces. Daarna zullen de resultaten in de vergunningaanvraag worden 

verwerkt door Steenergie. 

Hoe verloopt het proces na het raadsbesluit over een project? 

Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen ligt dit besluit ter inzage 

en is het mogelijk om formeel bezwaar en beroep aan te tekenen. 

Nieuwe ontwikkelingen rond het 
geplande zonnepark bij Blokzijl 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijk Belang Blokzijl. 

Heeft u een onderwerp voor de nieuwsbrief of een activiteit, mail die dan 

naar fredpostma@outlook.com. Belletje mag ook: 06-57778378 

Redactieadres: Kerkstraat 17, 8356 DN Blokzijl.


