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HOOGEZAND De Computer-

bank, Seniorweb en DIG050

verhuizen naar Hoofdstraat

48-50 in Hoogezand (voorma-

lig Certe-pand). De nieuwe

locatie wordt vrijdag 6 de-

cember officieel in gebruik

genomen. Dat gebeurt door

de onthulling van de Weg-

geefkast. ,,In de Weggeefkast

staan spullen die mensen

gratis kunnen meenemen,’’

licht Reina Dijkstra van

DIG050 toe. ,,Elke week staan

er weer andere dingen in. Dat

kan variëren van boeken tot

puzzels en van pannenkoe-

kenmix tot een schilderij.

Waar die dingen vandaan

komen? Dat wordt weer

ingebracht door andere be-

zoekers. Die zijn bijvoorbeeld

aan het opruimen en hebben

iets over wat nog goed bruik-

baar is.” Sinds dit najaar

werkt DIG050 samen met

Seniorweb. Dijkstra: ,,Een

hele mooie ontwikkeling

waarbij we samen leuke

cursussen en workshops

organiseren. Ik hoop dat veel

mensen even komen kijken

en kennismaken met onze

mogelijkheden.’’

Het open huis is van 13.00 tot

18.00 uur ■

Seniorweb en DIG050
gaan verhuizen

HOOGEZAND Op dit mo-

ment kan iedereen folders en

huis-aan-huiskranten in de

brievenbus krijgen. Wie dat

niet wil, kan dat met een

speciale sticker op de brieven-

bus kenbaar maken: de Nee/

Ja-sticker (geen folders, wel

gratis kranten) of Nee/Nee-

sticker (geen folders en geen

gratis kranten). Het systeem

met de Ja/Ja-sticker draait dit

om: reclamedrukwerk en

gratis kranten worden stan-

daard niet bezorgd, tenzij je

met de sticker aangeeft dit

graag te willen ontvangen. Zo

willen gemeenten papierver-

spilling tegengaan.

Gemeenten beslissen over de

eventuele invoering van een

Ja/Ja-sticker. Sommige ge-

meenten vegen reclamefol-

ders en de huis-aan-huiskrant

op één hoop. In Utrecht bij-

voorbeeld mogen vanaf 1

januari 2020 geen folders én

geen gratis kranten meer

huis-aan-huis bezorgd wor-

den. Bezorging is alleen nog

toegestaan bij huizen die een

Ja/Ja-sticker hebben geplakt.

Vrije verspreiding

Volgens Evert van Dijk, alge-

meen hoofdredacteur van

NDC mediagroep, zou de

invoering van een dergelijk

systeem een ramp zijn voor

de lokale krant. ,,Deze krant

kan bestaan dankzij het feit

dat hij vrijelijk verspreid

wordt in de gemeente. Iedere

week informeren onze redac-

teuren inwoners over lokaal

nieuws, gemeentenieuws,

evenementen, cultuur, sport

en lokale aanbiedingen’’, zegt

hij.

Informeren

De krant biedt interviews met

inwoners, leuke columns en

rubrieken. Ook is er ruimte

voor lezers om hun eigen

artikel in te sturen, bijvoor-

beeld om een concert aan te

kondigen. Inwoners maken

intensief gebruik van deze

laagdrempelige manier om

elkaar te informeren. ,,We

zorgen met de krant voor

binding in de lokale gemeen-

schap, dat mag niet verloren

gaan’’, aldus Van Dijk.

Het belang hiervan mag niet

worden onderschat in een

tijd van individualisering.

Mensen hebben minder con-

tact met buurtgenoten dan

voorheen. Traditionele sport-

verenigingen hebben het

lastig omdat men vaker op

eigen gelegenheid sport en

geen tijd heeft voor de clubac-

tiviteiten eromheen. Het is

niet meer vanzelfsprekend

dat mensen van verschillende

afkomst elkaar in de kerk of

langs de lijn ontmoeten. De

lokale krant is nog wél iets

dat door iedereen in de ge-

meente gedeeld wordt. De

krant is gratis, toegankelijk

en wordt door vrijwel ieder-

een gewaardeerd. De lezers

vormen een afspiegeling van

de samenleving, zo blijkt uit

onderzoek. Jong, oud, rijk,

arm, hoger opgeleid, lager

opgeleid, woonachtig in stad

of dorp: vrijwel iedereen leest

wel eens een huis-aan-huis-

krant. Twaalf miljoen Neder-

landers om precies te zijn.

Winkeliers

De huis-aan-huiskrant is ook

belangrijk voor winkeliers,

horeca-ondernemers en ande-

re lokale bedrijven om te

communiceren met de lezers,

hun klanten. Zij willen graag

onder ogen komen van zo

veel mogelijk inwoners van

het gebied. En omdat de

krant zo breed verspreid

wordt lukt dat ook.

Milieuvriendelijk

NDC mediagroep, uitgever

van deze krant en 40 andere

gratis kranten in Noord-

Nederland, is net zozeer als

gemeenten en haar inwoners

begaan met het milieu. Zij

heeft allerlei maatregelen

genomen om verspilling

tegen te gaan en milieuscha-

de te voorkomen. De drukper-

sen, die veel stroom nodig

hebben, draaien volledig op

groene stroom. Bij het druk-

ken van de krant wordt ge-

bruik gemaakt van gerecycled

papier. De gebruikte inkt is

op waterbasis en kan bij het

recyclen worden gescheiden

van het papier. Zo is de ge-

drukte krant zelf ook weer

herbruikbaar. Het enige wat

de lezer hiervoor hoeft te

doen is de krant met het oud

papier inleveren. Alles teza-

men maakt dit de krant tot de

meest milieuvriendelijke

vorm van drukwerk die er is.

Dit artikel is een dringende

oproep van NDC mediagroep

en alle andere krantenuitge-

vers aan gemeenten om goed

na te denken over de eventu-

ele invoering van een Ja/Ja-

sticker. Zonder brede ver-

spreiding kan de krant niet

bestaan en verliezen inwo-

ners en middenstanders een

unieke manier om met hun

plaatsgenoten te communice-

ren. Het einde dreigt voor de

oudste vorm van nieuwsvoor-

ziening van het land en dat

mogen we niet laten gebeu-

ren. ■

Hoeveel wordt de lokale krant

gelezen?

• 12 miljoen mensen lezen wel-

eens een huis-aan-huiskrant.

• 7,7 miljoen mensen lezen de

huis-aan-huiskrant wekelijks.

• 58% van de lezers leest drie-

kwart of meer van een nummer.

• 66% van de bevolking let op

aanbiedingen van winkeliers in de

huis-aan-huiskrant.

• 52% van de lezers onderneemt

actie naar aanleiding van adver-

tenties in de huis-aan-huiskrant.

Bron: NOM Regio Monitor 2019
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Toekomst lokale krant
staat op het spel
Degratis huis-aan-huiskrantdreigtbinneneenpaar jaar te verdwijnen.NDCmedia-
groep, ondermeer uitgever van HS-Krant, luidt de noodklok. Grote bedreiging is
de mogelijke invoering van een zogeheten Ja/Ja-sticker.

ZUIDBROEK In Van der Valk

Hotel in Zuidbroek was giste-

ren een feestje met 145 stel-

len uit de gemeente Midden-

Groningen. Al deze paren

waren (of zijn) dit jaar 50 of

55 jaar getrouwd. De gemeen-

te bood de echtparen dit

feestje aan. Bij de start van de

nieuwe gemeente Midden-

Groningen in 2018 werd

besloten dat B en W niet

langer de 50, 55 en 60 jaar

getrouwde paren zouden

bezoeken. Het aantal huwe-

lijksjubilea in de gemeente

was simpelweg te groot. 60

jaar getrouwde stellen wor-

den inmiddels wel weer be-

zocht. ■

Feestje met 145
jubilerende echtparen
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SAPPEMEER Leden van VV

Kwiek schonken onlangs

twee auto's vol met sportkle-

ding aan kledingbank Maxi-

ma te Sappemeer.

De teamkleding van de voet-

ballers werd niet meer ge-

bruikt en Maxima was er blij

mee. Shirts, trainingspakken,

tassen en hesjes van zowel

jeugd als senioren zijn naar

de kleingbank gebracht. ■

VV Kwiek schenkt
kleding aan Maxima
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