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1. Opening  
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, met een speciaal welkom voor onze gasten: Alfred 
Hamstra, Marnix van der scheer, Mario Post en Elmer Schraa. 
Afmeldingen voor de vergadering: Gerrie Z., Wies van der M., Michiel Mulder (Zonnepark), 
Wietske van der Meulen (RWZI), Mirjam Wagter en Dirk-Jan Keegstra (gebiedsteam). 
 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Mededelingen:  
- Lageweg: er is een ‘praatprent’ ontworpen. Deze is gestuurd naar de groep mensen die zich 

had aangemeld mee te willen denken over de herinrichting van de Lageweg. Begin december 
is er een bijeenkomst voor alle belangstellenden in het Trefpunt in Thesinge.  
Hierbij de oproep aan een ieder om aandachtspunten/ideeën/knelpunten kenbaar te maken 
(via bestuur Dorpsbelangen) voor dat de bijeenkomst in Thesinge plaatsvindt. De tekening 
die er nu ligt is vooral gericht op de asfaltlaag die er komt, niet op factoren als veiligheid,  
overlast voor aanwonenden etc. De werkzaamheden zijn vertraagd omdat er teerhoudend 
asfalt is gebruikt, waarbij speciale relgels gelden.  
Dorpsbelangen zal zodra dit bekend is de datum van de bijeenkomst delen op haar website 
en Facebook. 

- 24 november is de Sinterklaas intocht in Thesinge, kinderen uit Garmerwolde zijn hier ook 
voor uitgenodigd.  

- Oud & nieuwfeest in café Jagermeister. De bedoeling is dat het café al eerder op de avond  
open gaat. 

- De gemeente heeft per dorp een budget beschikbaar gestelt voor het organiseren van een 
feest in eigen dorp in het kader afscheid gemeente Ten Boer. Dorpsbelangen is in gesprek 
met het dorpshuis om op 11 januari een nieuwjaarsfeest te organiseren in het dorpshuis. 

- Activiteiten in het kader van de herindeling: vorig jaar is er een oproep gedaan in het dorp 
om ideeen voor activiteiten te melden. Deze ideeën zijn doorgegeven aan de gemeente, 
waarna het stil bleef. Het bestuur van Dorpsbelangen is hier nog paar keer achteraan gegaan. 
De inbrengers van de ideeën hebben ook nooit een terugkoppeling gehad. Nu komt de 
gemeente dus met hiervoor genoemde budget per dorp om een feest te organiseren. De 
gemeente geeft aan dat het geen schoonheidsprijs verdiend. 

- Kerstverlichting. Er wordt duurzame kerstverlichting aangeschaft. Dit komt in plaats van de 
kerstboom bij de Agrishop. Het bestuur van Dorpsbelangen heeft hiervoor een 
subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente. Lukt dit niet, dan wordt het uit eigen middelen 
van de vereniging betaald. 

- Woensdag 21 november zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. 



 

 

 
3. Notulen Voorjaarsvergadering 2018 zijn vastgesteld.  

De notulen staan op de website van de Vereniging: www.dorpsbelangengarmerwolde.nl 
onder tab ‘vereniging’ en dan map ‘ledenvergadering’.   
 

4. Windregels. Alfred Hamstra geeft namens de gemeente een presentatie. Gemeente Ten Boer 
heeft gevraagd naar een verkenningsonderzoek over windenergie. Het gaat nu niet om een 
concreet plan, maar mocht er ooit sprake zijn van windenergie is er alvast gekeken hoe, waar.. 
De presentatie is ook terug te zien op: www.aardgasvrij-tenboer.nl 
Er is gekeken onder welke voorwaarden er eventueel windenergie kan worden opgewekt in onze 
gemeente. Hiervoor zijn 10 windregels opgesteld.  
Om daar te komen hebben de onderzoekers meerdere dingen gedaan: gesproken met een 
werkgroep, enquêtes afgenomen, brieven verstuurd naar alle inwoners van Ten Boer. 537 
personen hebben gereageerd op de enquete, waarvan 389 ook de hele lijst hebben ingevuld.  
Er kwam een vraag uit de zaal over de validiteit van de enquete. Alfred gaf hierop aan dat hij 
welliswaar niet valide is, maar dat de uitkomst als indicatie wordt beschouwd. Het overgrote deel 
van de mensen die de lijst hebben ingevuld geeft aan duurzame energie belangrijk te vinden. Er 
is ook gevraagd waar eventuele windmolens zouden moeten komen te staan. Hier komen vooral 
de Eemshavenweg en het Eemskanaal uit.  
Als er windenergie in onze gemeente komt, komt dit voort uit een proces. Dit proces gaat nog 
minimaal een jaar/anderhalf jaar duren. Dan pas zal er duidelijkheid komen of er windenergie zal 
komen in onze gemeente. Als er windenergie komt, is dit onder regie van de gemeente.  
Er zal gestart worden met verder verkennend onderzoek aan het Eemskanaal en de 
Eemskanaalweg, dit betekend niet dat daar windmolens komen. Onderzoek richt zich in eerste 
instantie op de grotere molens, maar er zal ook gekeken worden naar kleinere.  
Er wordt gekeken hoe om te gaan met bijvoorbeeld obstakelverlichting: kan dit zo gestuurd 
worden dat het alleen aangaat als er een vliegtuig aan komt? Ook onderzoek naar vogels: kan de 
turbine uit wanneer er een grote groep vogels aan komt? Dit wordt nu onderzocht in de 
Eemshaven. 
Als hier wind komt, is het van de voormalig gemeente Ten Boer. Inkomsten kunnen deels terug 
naar de bewoners. Dat gaat de gemeente dan verder ontwikkelen met de inwoners. 
Vanuit de zaal komt de vraag wie er beslist of er windmolens komen? Dit is nog niet duidelijk. Het 
is aan de regio (Provincie Groningen) om het aanbod voor duurzame energie op kaart te zetten.  
Uit de zaal komt de opmerking dat we te maken hebben met een zwakke dijk: wat is de 
consequentie als hier windmoelens geplaatst gaan worden? Dit wordt nadrukkelijk meegenomen 
in het onderzoek. 
 

5. Zonneparktraject: Michiel Mulder is verhinderd.  
De voorzitter geeft kort een update hoe Dorpsbelangen betrokken is bij het zonnepark. Het gaat 
allemaal op een hoog tempo. Gemeente Ten Boer had hierom alvast een beleidskader zonne-
energie gemaakt. Regie voor dit park lag niet bij gemeente, een projectontwikkelaar en het 
Waterschap kwamen met een plan en kregen als een van de voorwaarden dat ze de omgeving 
erbij moeten betrekken. De partijen kwamen hierom naast de keukentafelgesprekken met 
omwonenden ook bij het bestuur van Borpsbelangen uit.  
Hoe kun je de impact voor de omgeving zo positief mogelijk maken? Wij als bewoners en 
besturen van de dorpen hebben geen invloed op de omvang en dergelijke van het park. Het 
beleidskader lag er al. In het beleidskader staat een minimale opbrengst voor de omgeving 
beschreven. Wij hebben aangegeven dat die opbrengsten veel groter moeten zijn. Daarvoor 
kwam de natuur- en milieufederatie meepraten, welke hulp erg belangrijk is. 
Bronnen voor Ons probeert de opbrengsten voor de omgeving zo groot mogelijk te laten zijn. Er 
zijn heel veel manieren om dit in te vullen, maar allereerst moet je aan tafel komen. BvO claimt 
nu een derde in het Waterschap namens de omgeving. Nu is het nog de vraag hoe je dit allemaal 
vastlegt. De initiatiefnemers hebben al een vergunningsaanvraag bij de gemeente neergelegd. 
Het vergunningstraject is nog niet gestart, want er moet eerst een intentieovereenkomst komen. 
Deze groep behartigd ook de belangen namens meerdere dorpen. Er ligt nu een ontwerp 
overeenkomst. De bedoeling is dat de overeenkomst op korte termijn wordt getekend en dat er 

http://www.dorpsbelangengarmerwolde.nl/
http://www.aardgasvrij-tenboer.nl/


 

 

een vergunningstraject wordt gestart. De partijen moeten dan een samenwerkingsovereenkomst 
opstellen. 
Er wordt geprobeerd het fonds zo groot mogelijk te maken, dan wel zo veel mogelijk mensen te 
laten profiteren van goedkope energie.  
Het bestuur van Dorpsbelangen zal hier regelmatig op terugkomen en ook input vanuit het dorp 
opvragen. 
 

6. Waterbedrijf Groningen: Mario Post geeft een korte update en is in de pauze aanwezig voor 
vragen. Er is een bijeenkomst geweest in juli. De aanvraag van de bouwvergunning van de 
waterzuivering wordt medio december ingediend. Het Waterbedrijf zal dit dan kenbaar maken 
via het bestuur van Dorpsbelangen. Ook zullen ze er voor zorgen dat de gemeente de plannen ter 
inzage openbaar maakt. 
Tegelijk met het vergunningstraject zal ook de definitieve aanbesteding worden opgestart met de 
aannemer. De aanvoer van het materiaal zal veelal via water gaan. 
Medio februari wil het Waterbedrijf weer een inloopavond organiseren. Dan zal er samen met de 
aannemer een presentatie worden gegeven over hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Het is de verwachting dat er in maart 2019 zal worden gestart met de aanvoer van 
bouwmaterialen. Inname punt is westelijk van de waterzuivering.  
Het plan is dat er voor de directe omgeving een aparte avond wordt georganiseerd om met de 
aannemer wensen kenbaar te maken.  
Dit project gaat straks automatisch mee naar de nieuwe gemeente Groningen. 

 
20.50 uur: PAUZE  
 
7. Presentatie van stichting oude Groninger kerken over landelijk project ‘Feest! Weet wat je viert’ 

over de invulling en de bouwplannen door architect Marnix van der Scheer. 
De kerk van Garmerwolde wordt sinds een aantal jaren beheerd door de stichting Groninger 
kerken. De kerk wordt omgebouwd tot een expositie, aanvankelijk alleen voor 
basisschoolkinderen bedacht, maar nu ook voor volwassenen. Het doel van deze expositie is dat  
het een gespreksaanleiding wordt over de verschillende grote wereldreligies. Scholen door heel 
het land worden aangeschreven. 
De aannemer laat via een virtuele toer zien hoe de kerk en Kerkhorn eruitzien na verbouwing. 
Een aantal beelden uit deze presentatie zijn ook te zien op zijn website: www.mx13.nl onder het 
kopje ‘projecten’.  
Kerkhorn wordt opnieuw gebouwd en krijgt de functie van ontvangstruimte en opslag. Er wordt 
nog gezocht naat een uitbater die daar een koffie kan schenken ook wanneer er geen groepen 
schoolkinderen komen. Kerkhorn krijgt ook een terras, grenzend aan het kerkhof. De kerk word 
beschouwd als een centrale plek in het dorp. Met de verbouwing worden de lijnen/contouren 
van de vleugel die er ooit stond weer terug in het zicht gebracht, in de grond van het kerkhof. Bij 
de ingang komt een maquette te staan van de oorspronkelijke kerk.  
Aan het monument zelf wordt niks verandert. Er komt een route door de toren, helemaal tot in 
de nok. In de nok komt een raam met uitzicht over het landschap. Er komt een andere trap naar 
beneden. Onderweg komen de kinderen spelobjecten tegen over islamitische en christelijke 
feesten. 
 
 

8. Bijgepraat worden door de themagroepen; korte terugblik en nieuws. 
 
Dorpsbelangen: communicatie en coördinatie  
- Dorpsbelangen krijgt een nieuwe website. Huub B. heeft met een aantal collega’s in een 

avond een website voor Dorpsbelangen gebouwd. De website moet nu verder worden 
ingericht en komt dan hopelijk binnenkort live. 

- Bruikleenovereenkomst veldje Oude Rijksweg. Er is een bureau bezig met het aanvragen van 
subsidies. Hiervoor was een ‘rechtspersoon’ nodig. Dorpsbelangen heeft hierom een 
bruikleenovereenkomst getekend.  

http://www.mx13.nl/


 

 

- Dorpenoverleg. Er is een overkoepelend dorpenoverleg. Dit overleg heeft direct contact met 
het gebiedsteam (voormalig gemeente Ten Boer wordt een gebiedsteam in de nieuwe 
gemeente).  

FSC:  Karin P. geeft een update namens de themagroep. 
- Feestweek: afgelopen jaar is er een pubquiz georganiseerd. Er ligt een plan om een feest met 

een bandje organiseren, dit wordt waarschijnlijk in februari. De feestweekcommissie is nog 
maar met 5 personen en kan wel wat meer mensen gebruiken. Belangstellenden kunnen zich 
bij de commisie melden. 

- Er is een zeecontainer aangeschaft, deze staat bij de ijsbaan. Daar komen allemaal spullen in 
te staan die gemeenschappelijk kunnen worden gebruikt. Er komt nog een bericht hoe dit 
geregeld zal gaan worden.  

- Op 21 januari komt FSC weer bijeen. De bijeenkomsten zijn altijd met een grote groep, 
waarbij alle clubs de agenda’s voor het komende half jaar op elkaar afstemmen.  

- Oranjecomité: Boukje H. vertelt dat afgelopen jaar koningsnacht is georganiseerd. 
Koningsdag was in 2018 voor de eerste keer bij de kerk. Dit was een groot succes. Komend 
jaar valt 27april op een zaterdag in de meivakantie. De commissie is nog aan het 
onderzoeken wat ze gaan organiseren. Ideeën zijn welkom en kunnen worden gemeld bij de 
commissie. 

- Historische Commissie; Henk V. geeft aan dat de Historische commissie dit jaar tien jaar 
bestaat. Afgelopen jaar was er weer een foto- en praat middag. Op 23-03-2019 wordt dit 
weer georganiseerd met als thema 75 jaar bevrijding. Op 14 september is er, gezamenlijk 
met de open monumentendagen, weer Pronte Pracht. 
Er zullen informatieborden voor de verdwenen bruggen worden geplaatst langs het fietspad 
wat nu wordt aangelegd op de dijk.  
De historische commissie kan nog versterking gebruiken. De commissie komt een paar keer 
per jaar bij elkaar om vergaderen. Belangstellenden kunnen zich bij de commissie melden. 

 
 
Wonen en welzijn 
- Garmerheerd: Joke de J.  geeft een update. Er gebeurt een boel, maar er is nog geen 

zekerheid of de Garmerheerd door kan gaan. Ze zijn intensief in gesprek met de gemeente 
Groningen. De gemeente legt een aantal eisen op tafel t.a.v. bouw en locatie. Het bestuur 
van de Garmerheerd doet haar best het project sociaal, betaalbaar en haalbaar te maken 
voor iedereen. Op woensdag 28 november is er weer een bijeenkomst voor aspirant-
bewoners. Men hoopt op korte termijn te horen of en hoe ze door kunnen. Gemeente Ten 
Boer steunt de plannen.  

- Fotogroep Garmerwolde en fotogroep Ten Boer hebben foto’s gemaakt in het kader van 
afscheid van de gemeente Ten Boer. Er hangt nu een expositie in het gemeentehuis van Ten 
Boer, welke tot midden januari te bezichtigen is. 

- Garmerstee: Hillie R. Vertelt dat er elke maand een bijeenkomst voor 55 plussers wordt 
georganiseerd. In 2018 waren dit onder andere een lezing over natuurlijk tuinieren, uitleg 
over het erfrecht en een bezoek aan het gevangenismusseum. In december wordt er weer 
een etentje georganiseerd. Iedereen die mee wil eten kan zich tot 1 december aanmelden. 
De derde donderdag in januari komt Bertha Jager uit Hooghalen bij de nijjoarverziede. Ook in 
2019 wordt er weer elke maand een activiteit gepland. Zo is er de laatste donderdag voor 
Pasen weer notenschieten (11 april). 

- Dorpshuis: Karin L. vertelt over stand van zaken van de verbouwing. Ze lopen tegen veel 
regelgeving enzo aan. Het gaat langzaam vooruit. In april is het besluit genomen dat de grote 
zaal eraf gaat en opnieuw wordt gebouwd. De tekeningen zijn zo goed als klaar. Als de 
tekeningen af zijn kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. In het laaste gesprek 
werd duidelijk dat het traject om geld te krijgen van de NAM waarschijnlijk versneld kan 
worden. Het is de verwachting dat er komend jaar verbouwd gaat worden.   

 
Openbare ruimte:  



 

 

- DOR: Karin P. geeft aan dat de klusdag ook in 2019 weer 2 keer per jaar georganiseerd wordt. Op 
22 januari is de volgende inloopavond van de themagroep DOR, iedereen is hierbij van harte 
welkom. 

- Dijkpark: Kees Z. geeft een update namens de werkgroep ‘inrichting Dijkpark’. Een jaar geleden 
heeft Dorpsbelangen het initiatief genomen voor de oprichting van een werkgroep die zich bezig 
houdt met de inrichting van het nieuwe dijkpark. De werkgroep heeft inmiddels 5 bijeenkomsten 
gehad. In september is er in overleg met de direct omwonenden een plan voor de inrichting van 
de dijk besproken. Elmer Schraa is de voorzitter en projectleider van deze groep. 
Uit de plannen kwamen 2 ideeën het sterkst naar voren: het laten grazen van schapen op de dijk  
of het aanleggen van een wandelpaadje. Uiteindelijk kreeg het wandelpaadje de voorkeur. Er 
komt een kronkelpaadje met boompjes en een bankje. Met de direct aanwonenden wordt 
overlegd waar de bomen en de bankjes precies moeten komen.  
Vanuit de zaal komt de opmerking dat toen de bomen omgingen er is gezegd dat er nieuwe 
bomen zouden komen. Verbaasd dat er nu geen nieuwe bomen komen. Kees geeft aan dat dit 
een beslissing is van het Waterschap.  
 

9. 22.15 uur Rondvraag en sluiting.  
- Harm Derk T.  Geeft aan dat de rasters van de Stadsweg nogal glad schijnen te zijn. Daarom 

lopen de ruiters op het fietspad. Kan er niet een bericht naar de gemeente worden gedaan? 
Het bestuur van Dorpsbelangen geeft aan dat dit nog loopt. Dorpsbelangen heeft dit expliciet 
bij de gemeente onder de aandacht gebracht. De begroeiing slaat niet aan omdat er niet de 
goede ondergrond is gestort. Gladheid is een nieuw punt, zullen we weer onder de aandacht 
brengen. Er zou een afspraak komen met de gemeente en Dorpsbelangen om samen te 
kijken hoe het weer groener gemaakt kan worden.  

- Dina: ik dacht dat er dit jaar gestart zou worden met de rotonde, hoe zit dat? DB gaat hier 
achteraan. 

 
 

 
 


