Jaarverslag 2019 Dorpsbelangen Garmerwolde, sowieso ’t eerste dörp!
Dit zijn de kenmerken uit de dorpsvisie waarmee we Garmerwolde karakteriseren:
-

diversiteit
alle generaties
groen
agrarisch
bedrijvigheid
kleinschaligheid
naar elkaar omzien
vrijheid en betrokkenheid
rust en ruimte

Dit zijn de onderwerpen en doelstellingen uit de huidige dorpsvisie:
Dorpskarakter
Garmerwolde wil omringd blijven door groen. De gebouwen en plekken die het dorp haar eigen
gezicht geven, moeten behouden blijven.
-In de bestuursovereenkomst tussen de voormalige gemeente Ten Boer en de toenmalige gemeente
Groningen d.d. 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 blijven alert op veranderingen
en ontwikkelingen in het landelijke gebied tussen Garmerwolde en Groningen.
-Cultureel erfgoed een andere bestemming geven is éen van de manieren om erfgoed veilig te
stellen. Een mooi voorbeeld, dat in de afrondende fase zit, is het museale project Feest! In Oost en
West met o.a. een nieuw Kerkhörn en een bijzondere aanpassing van de toren.
-In Garmerwolde is nog geen sprake van een versterkingsoperatie in het kader van de
aardbevingsproblematiek zoals in Ten Post en Woltersum maar er is al wel een inventarisatie
gemaakt van bebouwing (panden en plekken) die karakteristiek zijn voor Garmerwolde en behouden
moeten blijven.
Organisatie
De lijnen tussen het dorp en de gemeente willen we ook na de herindeling kort houden. Samenhang
en samenwerking dragen bij aan een ‘sterk’ dorp. Ook de samenwerking met andere dorpen is
belangrijk.
-Dorpsbelangen zet in op een sterke structuur van themagroepen voor activiteiten en initiatieven in
het dorp. Het bestuur neemt daarbij een coördinerende en faciliterende rol in. Het bestuur zorgt
voor communicatie door een nieuwsbrief, via de website, facebook en een centrale agenda. Deze
manier van (samen-)werken is in 2018 geëvalueerd en wordt voortgezet, met extra aandacht voor
het versterken van deze werkwijze door goede afstemming.

-Dorpsbelangen neemt deel aan het Dorpenoverleg Ten Boer dat gaat dienen als overlegpartner voor
het gebiedsteam en de gemeente. Het Dorpenoverleg is bedoeld om gezamenlijke agendapunten,
wensen en problemen onder de aandacht te brengen en op te pakken.
Wonen en welzijn
Aantrekkelijke en belangrijke voorzieningen en activiteiten voor alle doelgroepen dragen 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.
-Dorpshuis de Leeuw werkt aan een toekomstbestendig gebouw en gebruik.
-Garmerstee, opgericht als spin-off van de pilot Zorgsaam Dorp, is een ontmoetingsplek voor 55+ en
organiseert het hele jaar door activiteiten.
-De vereniging Garmerheerd werkt aan de realisatie van een hofje met levensloopbestendige
woningen wat doorstroming vanuit koop- en huurwoningen zou moeten bevorderen.
-De jongerenwerker van de gemeente Ten Boer organiseert activiteiten voor de jeugd vanaf groep 8.
-OBS Garmerwolde blijkt na jaren van actieve PR en een omschakeling naar gepersonaliseerd leren
een aantrekkelijk alternatief voor mensen uit omliggende dorpen en de randwijken van de stad.
Openbare ruimte
We streven naar een verkeersveilig, duurzaam en aantrekkelijk ingericht dorp.
-Zaken die spelen rondom onderhoud en veiligheid worden door de Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde met de gemeente besproken. Kleine meldingen over stoeptegels en groot zwerfvuil
kunnen online rechtstreeks bij de gemeente worden gedaan.
-De themagroep Duurzaamheid en Openbare Ruimte (DOR) biedt een platform voor initiatieven op
dit gebied. Zo is er aan bewustwording gewerkt rondom rustig rijden op de Dorpsweg en rondom het
gebruik van houtkachels. DOR organiseert ook de klusdagen.
Er zijn daarnaast verschillende werkgroepen op dit gebied actief:
-De werkgroep Garmerwolde Energie Neutraal onderzoekt de mogelijkheden rondom het stimuleren
van duurzame energie. Met de plannen voor een grootschalig zonnepark achter de RWZI waarin
wordt gestreefd naar 50% lokale participatie zijn deze activiteiten eerst op een lager pitje gezet.
Dorpsbelangen is actief betrokken bij de invulling van de lokale participatie.
-Een groep aanwonenden heeft gewerkt aan de herinrichting van het veldje aan de Oude Rijksweg.
-De werkgroep dijkinrichting heeft zich beziggehouden met een aantrekkelijke inrichting van de
Eemskanaaldijk. Het plan ligt al enige tijd klaar en wacht op uitvoering. Met ondersteuning van een
projectleider van Landschapsbeheer wordt nog gekeken hoe het wandelpad op de dijk kan worden
uitgebreid naar een veilig en aantrekkelijk wandelommetje, en hoe gehonoreerde projecten
(gedenktekens, uitkijktoren en zandstrand/aanlegkade) uit het Plusfonds Dijkpark gerealiseerd
kunnen worden.

Vereniging Dorpsbelangen
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde gebruikt de dorpsvisie als leidraad voor
haar werkzaamheden. De dorpsvisie geeft aan wat we als dorp willen behouden en welke plannen
we hebben. Het bestuur streeft daarbinnen naar een coördinerende, informerende en
vertegenwoordigende positie, door informatie te delen en waar nodig zaken onder de aandacht te
brengen bij betrokken partijen.
Algemeen
De Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde behartigt de belangen van het dorp Garmerwolde. Zo’n
70% 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.
Samenwerking en coördinatie
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. Er vallen een aantal commissies onder de Vereniging Dorpsbelangen, zoals de
feestcommissie, de oranjecommissie, de historische commissie en Garmerstee. Het bestuur heeft
een coördinerende en vertegenwoordigende rol. 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. We bouwen aan een
breed netwerk. Op de website van de vereniging staat een gemeenschappelijke agenda voor alle
initiatieven in het dorp. Inwoners worden opgeroepen om geplande data van activiteiten te melden
via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl.
Subsidies
De financiële middelen waarmee we initiatieven uit het dorp organiseren of ondersteunen komen uit
contributiegelden en subsidies. We verdelen de vaste gemeentelijke subsidie, we vragen extra
subsidies voor initiatieven van het bestuur of van anderen. We geven tips en suggesties ten aanzien
van andere fondsen.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden. Er zijn vaste taken voor de voorzitter, penningmeester en
secretaris. Kijk op de website van de vereniging voor de meest recente bestuursleden.
Activiteiten en resultaten van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde in 2019
• We hebben samen met Dorpshuis de Leeuw een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd die in
het teken stond van de overgang naar de nieuwe gemeente. Er is heerlijk gekookt en
feestelijk geproost.
• We hebben een nieuwe website ontwikkeld. Na het nodige brainstormen, de inhoud
opschonen en nieuwe tekstjes maken, is op één lange avond programmeren onder het genot
van bier en pizza de basis voor een nieuwe website uit de grond gestampt door Huub Bouma
en collega’s, waarvoor onze grote dank! We zijn er erg blij mee en kunnen zo weer lange tijd
vooruit.
• We waren actief betrokken bij de oprichting van Dorpenoverleg Ten Boer waar wij een vaste
stem en zetel in hebben: het Dorpenoverleg is een samenwerking tussen alle dorpen van de
voormalige gemeente Ten Boer. Nadat in een zorgvuldig proces de statuten zijn vastgesteld,
is het overleg na de zomer officieel van start gegaan. Aan het einde van 2020 wordt de eerste
periode geëvalueerd om te kijken of het overleg oplevert wat de bedoeling was.
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Met betrekking tot de plannen rondom de ontwikkeling van een groot zonnepark in de
Fledderboschpolder, tegenover Zevenhuisjes (tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal)
heeft het bestuur besloten dat de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde geen
zelfstandige partner zal zijn in de overeenkomst met Bronnen van Ons (Energiecoöperatie
Ten Boer is hierin als ‘mandaat-gever’ namens de omgeving opgetreden, Dorpsbelangen is
wel lid van de ECTB) omdat wij dit buiten de scope van onze vereniging vinden vallen. Wel is
afgesproken dat wij geïnformeerd blijven en dat, zodra het zeker is dat het park er komt, wij
een stem hebben in hoe de opbrengsten van de 50% participatie de omgeving ten goede
komen.
Verder zijn er op verschillende momenten diverse onderhoudszaken besproken met de
gemeente, waterschap en Rijkswaterstaat, waaronder: het wit omlijnen van de
driehoeksdrempel bij het begin van de Dorpsweg, aandacht voor veiligheid bij de inrichting
van de Lageweg, (wederom) de begroeiing bij de Stadsweg, het wit verven van
drenkelingentrapjes bij de Eemskanaaldijk, het onderhoud van de stoep aan de Dorpsweg,
en aandacht voor de veiligheid en aantrekkelijkheid van de Fledderboschweg nu naast de
RWZI, Swiss Combi, en de nieuwe industriewaterzuivering er ook een vergunning is verleend
voor de komst van een bedrijfsverzamelgebouw in het oude kassencomplex.
Op het gebied van financiën hebben we de gemeentelijke subsidie toegekend, o.a. aan
paaseieren zoeken, de Historische Commissie, de zomerspelen, Sinterklaas, het toneelstuk
van Wester en de container waarin spullen voor festiviteiten zijn opgeslagen. Ook hebben we
geld aangevraagd voor Oud en Nieuw waarvan dit jaar voor het eerst een gezellig samenzijn
bij het schoolplein is georganiseerd met om 19.00 uur een vuurwerkshow, met dank aan de
vrijwilligers. We ontvingen een gift van de stichting die het ledengeld van het voormalige
Groene Kruis Ten Boer beheerde en hebben daarvan een bijdrage geleverd aan het
onderhoud van twee AED’s (één die tijdelijk bij Het Geweidehof hangt en die bij GEO).
We hebben aan de bel getrokken over de hoeveelheden puin, ijzer en plastic die op de
Eemskanaaldijk belandde na de ophoging en verbreding van de dijk. De aannemer van het
Waterschap heeft enkele opruimacties gehouden maar de dijk blijft ‘werken’ dus er is
afgesproken in het voorjaar van 2020 nog eens te schouwen. De inrichting van de dijk is
vertraagd doordat om onderhoudsredenen van het waterschap het talud nog weer moest
worden aangepast waarvoor grond moet worden aan- of afgevoerd. Vanwege de pfasregelingen duurt één en ander nog veel langer dan ‘normaal’.
We hebben overleg gehad met de werkgroep voor de inrichting van het veld aan de Oude
Rijksweg in verband met afspraken met de gemeente over onderhoud en verzekeringen van
de speeltoestellen. Het veld moet nog drogen en inklinken; in het voorjaar van 2020 kan het
veld in gebruik worden genomen.
Er is overleg geweest rondom het eigenaarschap en vergunningaanvragen van de geplande
toren bij de dijk. Ook voor de informatieborden die de Historische Commissie heeft laten
ontwikkelen en die op vier plekken van voormalige bruggen over het Eemskanaal komen,
speelt de kwestie van vergunningen.
We hebben overleg gehad met de provincie over de inrichting van de ovonde bij de
Fledderboschweg. Er zijn twee hegjes aangeplant om op termijn hinder van autolichten te
blokkeren en er is besloten de inrichting verder te beperken tot een speciale lamp en een
kruidenrijk grasmengsel.
We hebben met het Waterbedrijf, dat druk is met het aanleggen van de waterbuizen rondom
Garmerwolde, kunnen regelen dat de Garmerhof drainage krijgt.
We hebben een update gemaakt van de brochure met de dorpsvisie en de adressenlijst.
We namen afscheid van bestuurslid Simon Spanninga en hebben via een tussentijdse
benoeming Joop van der Meché mogen verwelkomen als nieuwe penningmeester.
We verstuurden elf nieuwsbrieven en enkele facebookberichten.
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We organiseerden twee ledenvergaderingen met in het voorjaar een update over het
geplande zonnepark Fledderbosch en met als gast de nieuwe wethouder voor het gebied Ten
Boer Inge Jongman. In het najaar was er een volle agenda voor de najaarsvergadering in Het
Geweidehof waar o.a. Bronnen van Ons, de ECTB en de gemeente spreektijd hadden en de
laatst stand van zaken rondom de verbouwing bij de kerk werd gedeeld. Voorafgaand
hadden velen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een rondleiding te krijgen over de
bouwplaats. Ook hebben diverse werkgroepen kort verslag gedaan.
We hebben deelgenomen aan de klusdagen samen met het dorpshuis, de school en de
plaatselijke commissie van de kerk. Er is geklust bij de Garmerhof, het dorpshuis, de school,
het veldje aan de Oude Rijksweg, de jeu de boules-baan en rondom de kerk en begraafplaats,
met dank aan de vrijwilligers. En deze keer met een subsidie van NLDoet.
En ten slotte woonden we diverse bijeenkomsten bij, waaronder: een informatieavond over
glasvezelkabel in het buitengebied, bijeenkomsten over de inrichting van de Lageweg, over
de Omgevingsvisie, 75jaar vrijheid, de inloopavonden van de themagroep Festiviteiten, Sport
en Cultuur en Duurzaamheid en Openbare Ruimte en de algemene bestuursvergadering van
Dorpshuis de Leeuw.

