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Algemeen
De Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde behartigt de belangen van het dorp Garmerwolde. Ca.
80 % van de inwoners is lid van de vereniging. Wij zijn het aanspreekpunt voor dorpsbewoners,
gemeente, provincie en andere partijen. We proberen voortdurend onze ogen en oren open te
hebben, naar binnen en naar buiten.
Samenwerken
Voor alle plannen, wensen en ambities is het belangrijk samen te werken als het mogelijk is.
Dorpsbelangen biedt een platform voor die samenwerking via de themagroepen en de
ledenvergaderingen. We dragen bij aan een actief en levendig dorp, door het ondersteunen van het
verenigingsleven. Zo vallen een aantal commissies onder dorpsbelangen, zoals de feestcommissie,
de oranjecommissie, de historische commissie en Garmerstee.
Subsidies
We innen contributie en ondersteunen initiatieven die vanuit het dorp komen. Financieel door het
verdelen van de gemeentelijke subsidies. En door het geven van tips en suggesties ten aanzien van
andere fondsen. We bouwen aan een breed netwerk.
Coördinerende rol
Het bestuur heeft een meer coördinerende rol aangenomen. Het bestuur is aanspreekpunt en deelt
relevante informatie met het dorp, via email-nieuwsbrieven, facebook en directe afstemming met
themagroepen of andere initiatiefnemers en biedt desgevraagd ondersteuning. Op de website van
dorpsbelangen staat een gemeenschappelijke agenda voor alle initiatieven in het dorp. Inwoners
worden opgeroepen om geplande data van activiteiten te melden via
info@dorpsbelangengarmerwolde.nl.
Activiteiten van de vereniging dorpsbelangen in 2017
• Brochure dorpsvisie ontwikkeld.
• Bij gemeente en provincie alternatieven aangedragen voor het opheffen van de bushalte
Zevenhuisjes. Niet gehonoreerd.
• Petitie en brief aan provincie i.v.m. 60 km zone N360. Petitie is massaal ondertekend waarna
de provincie heeft besloten de 60 km zone op de N360 tussen de beide kruisingen
permanent te maken.
• Leden voor de werkgroep Inrichting Eemskanaaldijk aangedragen. Bij gemeente helderheid
gevraagd over kostenverantwoordelijkheid m.b.t. de inrichting van de dijk. Zitting genomen
in de werkgroep en daarbij zorgdragen dat het hele dorp bij de plannen wordt betrokken.
• Met de provincie aangepaste kruising (Oude) Rijksweg/Dorpsweg bekeken. Bord op
middenberm dat zicht voor overstekende fietsers belemmerde is vervangen door kleiner
bord; voor grote voertuigen functioneert de afslag nog niet goed, alternatief aangedragen.
• Bij provincie aangegeven dat rasterbegroeiing Stadsweg niet in orde is en dat de kruising en
drempels Stadsweg/Lageweg nog niet goed zijn. Nog over in gesprek.
• Enquête opgesteld om expertise in het dorp te inventariseren. In verband met zeer lage
respons dit initiatief niet voortgezet.
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Acht nieuwsbrieven en diverse facebookberichten opgesteld en gedeeld.
Buurkracht en ECTB als gastsprekers op de ledenvergadering in het voorjaar en de Stichting
Oude Groninger Kerken op die in het najaar.
Bijwonen van diverse bijeenkomsten waaronder: informatiebijeenkomst Ovonde
Rijksweg/Fledderboschweg, start Sleutelbewaardersproject kerk en school, 4 en 5 meiviering, Sterk Vrijwilligerswerk, Gebiedsgericht werken, Versterkingsoperatie, diverse
bijeenkomsten in het kader van de herindeling.
En verder: zwemwatertest, kerstboom familie Zoethout en oud- en nieuwviering met dank
aan de plaatselijke commissie van de kerk en café Jägermeister.

De dorpsvisie: voortgang
Het bestuur van dorpsbelangen gebruikt de in 2016 geformuleerde dorpsvisie als leidraad. De
dorpsvisie geeft aan wat we als dorp willen behouden en welke plannen we hebben. Het bestuur wil
daarin een coördinerende en informerende rol spelen. Garmerwolde staat voor:
diversiteit
alle generaties
groen
bedrijvigheid
kleinschaligheid
naar elkaar omzien
vrijheid en betrokkenheid
rust en ruimte
En waar staan we nu?
Dorpskarakter
Garmerwolde moet omringd blijven door groen en de gebouwen en plekken die het dorp haar eigen
gezicht geven moeten behouden blijven.
-In de bestuursovereenkomst van februari 2017 is vastgelegd dat er tot 2040 niet wordt gebouwd in
het groene gebied tussen de stad Groningen en dorpen van de gemeente Ten Boer. We zullen alert
blijven op veranderingen en ontwikkelingen in het landelijke gebied tussen Garmerwolde en
Groningen.
-Cultureel erfgoed een andere bestemming geven is één van de manieren om erfgoed veilig te
stellen. De Stichting Oude Groninger Kerken en de plaatselijke commissie heeft op de
najaarsvergadering en via lokale media het dorp geïnformeerd over het museale project Feest! In
Oost en West dat met name in de toren en het gebouwtje Kerkhörn gaat plaatsvinden.
-Een inventarisatie van de cultuurhistorische bebouwing van de dorpen van de gemeente Ten Boer is
vastgelegd in een rapport dat een leidraad moet bieden aan de gemeente voor de
versterkingsopgave in verband met de aardbevingsproblematiek, waarbij de afweging is: versterking,
sloop of vervangende nieuwbouw.
Organisatie
De lijnen tussen het dorp en de gemeente zijn kort. Eén aanspreekpunt binnen de nieuwe gemeente.
Samenhang tussen activiteiten en samenwerking dragen bij aan een ‘sterk’ dorp. Ook de
samenwerking met andere dorpen is belangrijk.
-Dorpsbelangen werkt aan een sterke structuur van themagroepen voor activiteiten en initiatieven in
het dorp. Het bestuur verzorgt een nieuwsbrief, deelt berichten op facebook en beheert de centrale
Google-agenda. Deze manier van (samen-)werken wordt in 2018 geëvalueerd.
-Dorpsbelangen neemt deel aan het dorpenoverleg van de gemeente Ten Boer. Binnen het
dorpenoverleg staat een goede vertegenwoordiging binnen de nieuwe gemeente hoog op de
agenda.

Wonen en welzijn
Aantrekkelijke en belangrijke voorzieningen en activiteiten voor alle doelgroepen draagt bij aan de
leefbaarheid. Met een gevarieerde bevolkingssamenstelling blijft Garmerwolde toekomstbestendig.
-De themagroep Festiviteiten, Sport en Cultuur (FSC) komt in januari en september bij elkaar en biedt
een platform aan bestaande clubs en geïnteresseerde bewoners om in samenwerking (nieuwe)
activiteiten te organiseren en te coördineren.
-Garmerstee, opgericht als spin-off van de pilot Zorgsaam Dorp, is een ontmoetingsplek voor 55+ en
heeft het hele jaar door activiteiten georganiseerd.
-De vereniging Garmerheerd werkt aan de realisatie van een hofje met levensloopbestendige
woningen.
-De jongerenwerker van de gemeente Ten Boer organiseert activiteiten voor de jeugd vanaf groep 8.
We streven ernaar ‘t JOP (de Jongeren Ontmoetingsplek) op het speelveld aan de Oude Rijksweg te
behouden waarbij de overlast beperkt wordt.
-OBS Garmerwolde doet al jaren aan actieve PR met name in de randwijken van de stad. Dit jaar is de
school overgegaan op gepersonaliseerd leren, met extra aandacht voor ict en techniek. Deze manier
van werken past goed bij een kleine school en kan een interessante optie zijn voor nieuwe ouders.
Openbare ruimte
Een verkeersveilig, toekomstbestendig, duurzaam en aantrekkelijk dorp.
-De themagroep Duurzaamheid en openbare ruimte (DOR) is dit jaar 4 x bij elkaar gekomen en biedt
een platform voor initiatieven op dit gebied. DOR organiseert de klusdag en er zijn verschillende
werkgroepen actief:
-De werkgroep Garmerwolde Energie Neutraal onderzoekt de mogelijkheden rondom duurzame
energie. Er is een enquête gehouden en er is overleg met partijen als Buurkracht en de
Energiecoöperatie Ten Boer.
-Een groep aanwonenden werkt aan plannen voor de herinrichting van het speelveldje aan de Oude
Rijksweg.
-Er is een werkgroep die zich met de inrichting en beplanting van de Eemskanaaldijk bezighoudt. De
werkgroep krijgt ondersteuning van een projectleider van Landschapsbeheer om de mogelijkheid te
onderzoeken om in aansluiting op de inrichting van de dijk een wandelommetje te realiseren, als ook
om de gehonoreerde projecten (gedenktekens, uitkijktoren en zandstrand/aanlegkade) uit het
plusfonds dijkpark te integreren.
Aansluiten? Ja graag!
Ben je actief binnen het dorp, of wil je dat worden? Heb je ideeën en wil je kansen pakken? Sluit je
dan aan bij een themagroep! Dat is dé plek voor nieuwe initiatieven samenwerking tussen
organisaties en verenigingen. De themagroepen hebben een open karakter. Zie voor
contactpersonen en vergaderdata de nieuwsbrief van dorpsbelangen! Je kunt je voor de nieuwsbrief
aanmelden via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl.

