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Notulen najaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde maandag 18 november 2019
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet onze gasten van vanavond welkom: Lynn de Jong
(onderzoeksstudent Hanze Hogeschool), Ronald Rooijakkers (gebiedsteam), Michiel Mulder (Bronnen
van Ons), Jan Borket (ECTB) Mario post en Wiejanda Moltmaker (Waterbedrijf), Wietske vd Meulen
en Hans de Vries (RWZI), Christiaan Velvis en Agmar van Rijn (beiden: Kerk)
Er zijn afmeldingen van Wietske vd Molen en de Oranjecommissie
De agenda wordt zonder verdere aanvullingen vastgestelt.
Mededelingen:
- Er komt drainage in het Garmerhof. Het waterbedrijf gaat dit aanleggen als onderdeel van
hun werkzaamheden voor de industriewaterleidingbuizen. We hopen daarna nieuwe
fruitbomen aan te kunnen planten die dan hopelijk niet weer verdrinken.
- Dorpsbelangen heeft met de provincie en aannemer meegekeken naar het ontwerp voor de
ovonde. Er is al toegezegd iets met de begroeiing te doen tegen het schijnsel van de
koplampen waar woningen aan de Dorpsweg last van hebben. Eind november zitten
provincie en aannemer om tafel om over vervolg te spreken hoe dat er precies uit komt te
zien.
- In augustus heeft een deel van het bestuur samen met de projectleider van Noorderzijlvest
het stuk dijk tussen Geweideweg en RWZI geïnspecteerd ivm het puin in de toplaag. Er is
afgesproken over een half jaar nogmaals samen de dijk te inspecteren en indien nodig nog
eens op te ruimen.
- Tijdens de voorjaarsvergadering is er een vraag gesteld aan over de drenkelingentrapjes in
het Eemskanaal, of deze voor de zichtbaarheid wit gemaakt kunnen worden. Dit is door
Dorpsbelangen inmiddels aangekaart bij het Rijskwaterstaat. Dit zal meegenomen worden in
de meerjarenonderhoudsplanning. Mogelijk komt hier meer vaart achter als er meerdere
meldingen vanuit het dorp worden gedaan.
- Het Dorpenoverleg Ten Boer is op 29 augustus officieel opgericht. De statuten komen
binnenkort ook ter inzage op de website van Dorpsbelangen. Vooral bedoeld voor allerlei
overkoepelende zaken die voor alle dorpen in de voormalige gemeente Ten Boer gelden. Het
Dorpenoverleg komt 6x per jaar bijeen. De onderwerpen die nu spelen zijn de woonvisie en
de omgevingsvisie. Als er specifieke zaken zijn o.a. op het gebied van nieuwbouw en/of
huurwoningen kunt u dit doorgeven aan Dorpsbelangen, die zal dit namens u inbrengen. Er
komen ook nog openbare bijeenkomsten. Dorpsbelangen zal dit communiceren zodra de
data bekend zijn. Een tip is om u ook te abonneren op de nieuwsbrief van de gemeente
(gebiedsteam Ten Boer). Op de website van Dorpsbelangen staat een link naar deze
nieuwsbrief.
- Sinterklaas komt zaterdag 23 november aan in Thesinge. Dit is een gezamenlijke intocht van
Thesinge en Garmerwolde in Thesinge. Dorpsbelangen deelt net als vorig jaar voor de helft in
de kosten.
- Er is een klein commité bezig om een feest te organiseren rond oud en nieuw. Dit is een
samenwerking tussen school en de kerk, waarbij waarschijnlijk een deel van het schoolplein

-

gebruikt wordt om een gezellig samenzijn te organiseren op 31 december. Café Jägermeister
zal wel gewoon open gaan ’s nachts (01:00 uur) maar kiest ervoor om niks extra’s rondom de
jaarwisseling te organiseren.
Nu er zoveel projecten gerealiseerd worden, leek het ons tijd weer vooruit te kijken. Daarom
gaan we volgend jaar aan de slag met een nieuwe dorpsvisie. Een dorpsvisie helpt om
wensen of knelpunten in beeld te krijgen, samenhang aan te brengen, en is belangrijk voor
financierders. Als het in de dorpsvisie staat wordt dat gezien als belangrijke graadmeter voor
draagvlak. We willen graag volgend jaar hierover met elkaar te brainstormen. U zult in de
loop van komend jaar hiervoor worden uitgenodigd.

2. Notulen Voorjaarsvergadering 2019 zijn vastgestelt.
De notulen staan op de website van de Vereniging: www.dorpsbelangengarmerwolde.nl
onder tab ‘vereniging’ en dan map ‘ledenvergadering’.
3. Agmar van Rijn en Christiaan Velvis geven een update over de bouwwerkzaamheden bij de kerk.
Er wordt gestart met een filmpje van OogTV waarin Inge Basteleur van stichting Groninger
kerken vertelt over het project en alvast een rondleiding geeft door de toren.
Er is een ‘mind-map’ gemaakt die kort weergeeft wat het project ‘feest, weet wat je viert’
inhoud, deze wordt onder de aanwezigen uitgedeeld.
Garmerwolde heeft straks de eerste schoolkerk in Nederland. Er is een website:
www.schoolkerk.nl waar men zich aan kan melden voor de nieuwsbrief. De website zal nog
verder worden gevuld.
De schoolkerk zal op 28 februari worden geopend. De schoolkerk blijft een plek van en voor het
dorp. Het is de bedoeling dat het een toeristische plek wordt en in de weekenden een museale
functie krijgt. Er is een plaatselijke ondernemer ‘AvecPlezier’ uit Thesinge die de uitbater van de
horeca zal worden. Geinteresseerden die een rol willen spelen in het project (hand-en
spandiensten, rondleidingen, meedenken ed) kunnen zich melden bij het bestuur van de kerk.
Er komt een vraag uit de zaal hoe men eventuele parkeerproblemen denkt op te lossen? De
schoolgroepen zullen vervoerd worden met een bus, hier worden afspraken mee gemaakt waar
deze bus zal parkeren. Het zal dan gaan om 1 of 2 bussen per dag. Voor de buitenschoolse
bezoekers moet er afgewacht worden hoeveel dit er zullen zijn en of dit problemen op zal
leveren. Er wordt gedacht aan eventueel afspraken met GEO of andere voorzieningen. Hier zal
t.z.t. met het dorp over verder worden gesproken. Feedback wordt meegenomen.
Bouwkundig is er al heel veel gedaan: er is een nieuw houtenskelet gebouw geplaatst, er is een
warmtepomp aangebracht die in het midden van de kerk een klein gedeelte van de vloer
verwarmd, er is een grote staalcontructie geplaatst en het uitkijkglas zit al in de toren. Het
project zit nu in de afbouwfase. De gangen in de toren worden gevuld met de presentaties over
de wereldreligies. In de kerk zelf komt geen presentatie. Wel is er een audio-guide, die zal ook
iets vertellen over de kerk. De kerk behoudt zijn kerkfunctie. Eind van dit jaar hoopt men het
bouwkundige deel af te hebben, dan kan begin van volgend jaar de schilder er nog in voordat het
in februari open zal gaan.
4. Wietske van der Meulen praat ons bij over de stand van zaken van het Dijkpark.
Binnen de kaderversterking lopen er 3 projecten:
1. het aanbrengen stabiliteitsschermen aan de binnenzijde,
2. verbreding van de dijk vanaf het Wieringa’s bosje tot aan Woltersum en
3. de inrichting van het Dijkpark.
Ten aanzien van de inrichting van het Dijkpark: in oktober is er een inloopavond geweest. De
aannemer is inmiddels gestart, maar dit is tijdelijk on hold gezet. Er moeten nog wat taluuts
worden opgehoogd waar grond voor nodig is. Door nieuwe wetgeving moet deze grond
onderzocht worden op de aanwezigheid van PFAS. Dit zijn stoffen die o.a. in tafelpannen en
kleding zitten en veronderstelt worden giftig te zijn. Er zijn nu strenge normen gestelt aan de
hoeveelheid in de grond mag zitten. Dit onderzoek neemt tijd in beslag, de labaratoria zijn
overbelast.

Zodra het mogelijk is zullen ze proberen de dijk open te houden. Aanstaand weekend is er een
roeiwedstrijd, dan zal de dijk tijdelijk even open zijn. Vanuit de zaal komt de vraag of de dijk niet
gewoon open kan tot aan het trapje vlakbij de Waterzuivering. Wietske geeft hierop aan dat door
een van de andere projecten, het aanbrengen van stabiliteitschermen, dit niet mogelijk is. Dit
project is vandaag gestart en er worden vanaf het water damwanden over het fietspad
heengetild. Dan is het echt niet veilig om de dijk open te houden.
Wat betreft het verbreden van de dijk: achter de rioolwaterzuivering is een depot. De bagger in
de depot is nagenoeg gerijpt. Dit kan vanaf april worden toegepast in de kade. Naar verwachting
is eind 2020 dit depot leeggereden en het depot ontmanteld.
5. Ronald Rooijakkers van de gemeente (Stadsbeheer) praat ons bij over projecten in de omgeving.
- Werkzaamheden aan de Lageweg: dit duurt nog tot einde van het jaar. De weg zal in deze
periode afwisselend open en dicht zijn.
- Werkzaamheden aan de Stadsweg: er zijn nu werkzaamheden gaande voor de aanleg van
een glasvezelkabel. Dit zal ook nog tot einde van dit jaar duren. De rasters langs de weg
zullen in het voorjaar worden ingezaaid.
- Asfalteren Oude Rijksweg: de Oude Rijksweg krijgt in delen nieuw asfalt. Het eerste deel
(vanaf de paal tot einde) zal vanaf 19 november worden aangepakt. Dat deel van de straat is
dan een aantal dagen afgesloten. De weg aan de andere kant van het paaltje volgt zodra de
verbouwing van het Dorpshuis af is. Wanneer deze werkzaamheden zullen starten wordt aan
Dorpbelangen gemeld en de aanwonenden zullen persoonlijk bericht ontvangen.
- De Fledderbosweg: wegdek zou ook worden opgeknapt. Dit wordt pas in 2021 gedaan. Op de
vraag vanuit de zaal of er in tussentijd wel gaten in het wegdek worden gedicht wordt
bevestigend geantwoord. Vanuit Dorpsbelangen is gevraagd om te onderzoeken of er ook
een voetpad naast de Fledderbosweg kan worden aangelegd. Verkeerstechnisch is dit
mogelijk, maar dan zal er wel budget voor moeten worden gevonden.
- Verlichting fietsenstalling tegen over Agrishop: was een vraag die tijdens de
voorjaarsvergadering aan de gemeente is gesteld. De gemeente geeft aan dit niet aan te
gaan brengen, zij hebben het beleid om fietsenstallingen niet te verlichten. Het dorp kan dit
zelf met Enexis oppakken om te onderzoeken wat hierin mogelijk is.
- De boomgaard op de hoek van de Oude Rijksweg en Fledderbosweg is een openbare
boomgaard waar iedereen mag komen en vruchten mag plukken en dergelijke. Er zal een
bordje komen zodat dit ook voor iedereen duidelijk is. Verzoek om wel rekening te houden
met de direct aanwonenden, omdat dit veldje meteen aan hun tuin grenst.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de stoep langs de Dorpsweg erg slecht onderhouden is. Dit
wordt genoteerd. Ook wordt het verzoek gedaan om vanwege de veiligheid op de kruising van de
Fledderbosweg met de Grasdijkweg een spiegel te plaatsen. Wordt opgeschreven en doorgezet
naar collega.

6. Michiel Mulder (Bronnen van Ons) en Jan Borkent (ECTB) geven een update over het zonnepark.
In juli is de vergunning afgegeven. Bijbehorende eis was een transport indicatie van Enexis, dus
dat het bedrijf aangesloten kan worden bij een netwerkbeheerder. Voor de zomervakantie wordt
duidelijk of de subsidie er komt. Als de subsidie wordt afgegeven is er een heel grote zekerheid
dat het park er komt. Dan is het ook de bedoeling dat er verschillende werkgroepen worden
gevormd. De bedoeling is dat 50% van dit park door de omgeving wordt ingevuld.
ECTB: Dorpsbelangen is lid. Oproep aan de zaal om ook individueel lid te worden. Overweging
om in te stappen: zorgen voor maximaal profijt voor de omgeving van het zonnepark.
Vraag vanuit de zaal: hoe gaat het zonnepark uitvoeren? (hoogte van de panelen). Staat nu op
1,80 m. Er gaan nog intensivere gesprekken gevoerd worden met de omgeving, iedereen is van
harte uitgenodigd om hierover mee te praten. Er ligt een participatie voorstel, hiervoor is input
vanuit het dorp nodig.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat Dorpsbelangen gemist is bij de bijeenkomst met
omwonenden. Dorpsbelangen geeft aan agendalid te zijn om zo geinformeerd te blijven, maar
zeker de intentie te hebben aanwezig te zijn wanneer de agenda’s dit toe laten.

7. Mario Post van het Waterbedrijf Groningen geeft een korte update. In augustus is er een korte
inloopbijeenkomst geweest. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Er wordt een drinkwater
transportleiding aangelegd deze ligt al klaar om ingegraven te worden. Op woensdag 27
november zal de nieuwe leiding worden aangesloten. Op 27 en 28 november is hierdoor tijdelijk
een verminderde waterdruk. Hier krijgt iedereen nog een brief over.
De inlaat is klaar, hier gaan ze de komende weken mee verder. Volgende week wordt zullen de
werkzaamheden geluidshinder geven omdat er materialen worden ingetrild. Dit zal tussen 7.30
uur en 18.00 uur plaatsvinden en duren tot en met januari. (in de kerstvakantie ligt het werk
even stil). De buizen worden aangevoerd over het water om verkeershinder zo veel mogelijk te
beperken. Er is nog steeds een 2 wekelijks inloop spreekuur.
Avies is om bij klachten/ op- of aanmerkingen het telefoonnummer uit de brief te gebruiken.
Mario is in de pauze aanwezig voor vragen.
PAUZE
8. Het bestuur van Dorpsbelangen vraagt haar leden om toestemming voor een bestuursmaatregel
om in deze vergadering een kandidaat voor het bestuur voor te dragen en te benoemen. Er komt
geen bezwaar uit de zaal.
Het bestuur benoemd Joop van de Meché als nieuw bestuurslid in de functie van
penningmeester. Dit wordt door de zaal met applaus ontvangen.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur heel blij is dat Joop het bestuur wil komen versterken en
ook de taak van penningmeester erbij wil doen. Joop zal per direct in het bestuur toetreden en
vanaf 1 januari het penningmeesterschap op zich nemen.

9. Bijgepraat worden door de themagroepen; korte terugblik en nieuws.
Dorpsbelangen: communicatie en coördinatie
- Voorstel om voorlopig geen vaste inloopavond meer voor DOR te organiseren. Organisatie
klusdag blijft bij Simone T. We stellen voor om bij het opstellen van de nieuwe dorpsvisie
ook te kijken hoe we hiermee verder willen. Als mensen ideeën of wensen hebben op t
gebied van OR kunnen ze ons benaderen voor een oproep in de nieuwsbrief of tijdens deze
vergaderingen. De FSC bijeenkomsten blijven wel doorgaan .
FSC: Gerrie Z. geeft korte update themagroep FSC. Doel van de themagroep is min of meer
verwante verenigingen bij elkaar te brengen en te informeren (afstemming). Er is een grote
groep verenigingen die hierbij aangesloten is zoals onder andere: de Garmerstee, koffieochtend
Kerkhorn, toneelvereniging Wester, Presto, Rondje Nostalgie, GEO, historische commissie,de
Trekpadbloazers, Sinterklaasviering en vele andere. Vanuit FSC wordt een gezamenlijke
jaaragenda gemaakt. Op de volgende vergadering van de themagroep is Dirk Jasper Keegstra van
het gebiedsteam Ten Boer uitgenodigd.
- Container: deze staat op het terrein van de ijsbaan. De container doet dienst als opslagruimte
voor de gezamenlijke verenigingen uit het dorp en is aangeschaft van subsidie van loket
leefbaarheid. Het restant van de subsidie wordt gebruikt voor de aanschaf van o.a. statafels.
Tijdens de klusdag is de container geverft en het oude dak van Kerkhorn is als afdak
geplaatst. Als verenigingen materialen willen gebruiken kunnen ze zich melden bij Gerrie.
-

Het Rondje Nostalgie zal plaatsvinden op 24 mei 2020

-

Feestweek: Karin P. geeft een update. Begin november is eeb pubquiz georganiseerd in het
café. Er was een grote opkomst (90 personen) en was een groot succes. Verder heeft de
feestweekcommissie niet veel zelf georganiseerd, maar ze hebben wel meegedaan aan
evenementen zoals Openbare Monumentendag (pannenkoeken gebakken). Oproep: de
feestweekcommissie kan nieuwe leden gebruiken! Dus wie het leuk vindt om af en toe iets
organiseren kan zich melden bij Karin!

-

-

-

-

Historische Commissie. Hillie R. geeft een korte update.
In maart was er een foto en praatmiddag. Tijdens Openmonumentendag is er een wandeling
door 1834 georganiseerd, hier hebben veel mensen gebruik van gemaakt. De borden bij
Eemskanaal zijn bijna klaar en worden waarschijnlijk voor de kerst geplaatst.
De commissie is ook bezig met 75 jaar vrijheid. In sept is er een extra praatmiddag geweest,
met verhalen uit de oorlog. Deze verhalen moeten nog op schrift worden gezet en het plan is
om hier een boekje van uit te geven. Het is nog niet duidelijk of dit gaat lukken. De
commissie heeft een kleine subsidie gekregen. Mogelijk wordt er ook een expositie ingericht
over de bevrijding (samen met school). Daarnaast werkt de commissie mee aan Rondje
nostalgie.

Openbare ruimte
DOR
Vanuit de themagroep wordt er één vast evenement per jaar georganiseerd en dat is de klusdag
die twee keer per jaar plaatsvindt.
Verder merkte commissie dat het niet zinvol lijkt om op de huidige manier invulling te geven aan
de themagroep. Het idee is om verder te gaan als project organisatie: als iemand een idee heeft
kunnen zij kijken wie willen meedenken en helpen. Er kan dan bijvoorbeeld via de nieuwsbrief
van Dorpsbelangen een oproepje worden gedaan.
Ook zijn er ideeen om de naam ‘DOR’ te veranderen en wordt er gedacht om een een
Facebookgroep op te richten. Karin, Andries, Lut, Simon, Johan en Simone zijn nog steeds
beschikbaar voor projecten op dit gebied. Er zal een stukje in de volgende nieuwsbrief van
Dorpsbelangen komen met de contactgegevens van Karin.
Veldje aan de Oude Rijksweg: Rogier V. geeft een update over de stand van zaken. Rogier vertelt
dat na eerdere mislukte pogingen om iets te organiseren op het veldje (zoals de ijsbaan), het
veldje alweer een aantal jaren braal lag. Een aantal aanwonenden heeft hierom een plan uit
gewerkt zodat het het vedlje weer een functie voor het hele dorp zou krijgen (jong en oud). Dit is
in samenspraak met de gemeente gegaan en Donkergroen heeft het verder uitgewerkt.
Dorpsbelangen heeft het veld in bruikleen gekregen, mede zodat subsidies konden worden
aangevraagd. De subsidies zijn inmiddels binnen en na de zomer is Donkergroen gestart met de
aanleg. De kabelbaan en nestschommel zijn inmiddels geplaatst. Het JOP blijft bestaan. Verder
komen er fruitbomen welke volgende week worden geplant. Hoogstam bomen nemen teveel
ruimte in en laagstam werd afgeraden. Hierom is gekozen voor halfstam bomen. Het gaat om
oud Groninger appelrassen en er wordt nu nog gekeken welke rassen het best passen bij de
ondergrond. Eigenlijk is het veld dus bijna klaar. De aansprakelijkheid en onderhoud en beheer
moeten nog worden geregeld, dit ligt bij de gemeente. Ook is de bodem door de
werkzaamheden dusdanig overhoop gehaald dat het nu niet beloopbaar is, dit heeft tijd nodig
om weer in te klinken. De achterste helft van het veld blijft zoals het is en kan als trapveldje
gebruikt worden. De gemeente blijft dit onderhouden.
In het voorjaar zal er een officieel openingmoment zijn.
Er wordt gevraagd waarom er gekozen is voor fruitbomen en niet voor bloeiende bomen. Hierop
wordt aangegeven dat het de bedoeling is dat het veldje meer gebruikt wordt voor activiteiten
en dat er dan bijvoorbeeld ook jam of appelmoes gemaakt kan worden.

Wonen en welzijn
Garmerheerd: Yvonne van der W. (uit Thesinge) geeft een update.
Garmerheerd wordt een meergeneratiehof. Vanuit de gemeente heeben ze extra ondersteuning
gekregen. Ook hebben ze zelf financiele expertise ingeschakeld om te kijken naar
subsidiemogelijkheden. Vanuit stichting knarrehof zijn met alle aspirant bewoners gesprekken
gevoerd. Een klein deel is akkoord gegaan, dit is lang niet genoeg om het hof te vullen. Nu wordt
er ook in Groningen gekeken naar aspirantbewoners. Het liefst heeft men mensen uit
Garmerwolde en Thesinge.

Ze hopen in 2020 duidelijkheid te krijgen over wanneer bouw kan starten. Belangrijkste stap is de
bestemmingsplan wijziging. Ook over grondaankoop zijn onderhandelingen gaande.
-

-

Garmerstee: Hilly R. geeft een update. Iedere 2e donderdag van de maand wordt er een
bijeenkomst georganiseerd. In december is het beroemde etentje, hiervoor zijn al aanmeldingen
binnen maar er is nog ruimte. In januari is de Nijjoarsvisite, ze zoeken nog naar invulling. Het
afgelopen jaar is er weer een afwisselend programma geweest, zo was er een dietist, een film
over de Baltische staten, in april het jaarlijkse neutenschaiten, een cursus valpreventie en
museumbezoek. Ook werd er dit jaar voor het eerst in de zomerperiode elke twee weken gebruik
gemaakt van de jeu des boulesbaan door een groep van vijf tot dertien.
Dorpshuis: Karin L. vertelt over stand van zaken van de verbouwing.
Er wordt heel hard gebouwd door de firma Havenga aan het Dorpshuis. Op 18 december is er
een verassingsfeest voor Diena T. georganiseerd. Diena bedankt iedereen, ze was erg verrast.
Karin geeft aan dat alle partijen die normaal gesproken gebruik maken van het Dorpshuis dit nu
naar volle tevredenheid in het Geweidehof doen.
Wat momenteel speelt is dat de 6 Dorpshuizen in de gemeente Ten Boer nu aan het
onderzoeken zijn of en hoe zij kunnen aansluiten bij Groningen. Hier wordt een
accomodatiebeleid op geschreven. Dorpshuizen zijn gewend hun eigen broek op de houden, dit
is bij de buurthuizen in Groningen niet het geval. Ze zijn nu aan het verkennen waar de 6
Dorpshuizen zouden willen instappen. De dorpshuizen hebben gezamenlijk een brief aan de
gemeente geschreven waarin ze hebben gevraagd om een meerjarig onderhoudsplan.
De verbouwing gaat voorspoedig. In het begin waren er een paar tegenvallers, zo liepen ze
vetraging op doordat er meer asbest aanwezig bleek dan in het onderzoeksrapport stond en
bleek de kap niet niet stevig genoeg. De kap is inmiddels herstelt en de dakpannen zijn
vervangen. Het Dorpshuis heeft een aanvraag gedaan bij het restaurantiefonds voor de
hypotheek. Ze kunnen daar aanvragen doen voor dingen die ze van plan zijn. Zo worden aan de
aan de hand van oude foto’s teksten op voorhuis teruggebracht. Ook worden de 3
oorspronkelijke schoorstenen terug geplaatst.
Noodkreet: het Dorpshuis zoekt nieuwe bestuurders! Karin neemt afscheid van haar
bestuursfunctie en Henk V. heeft het penningmeesterschap voor 1 jaar op zich genomen.

10. Rondvraag en sluiting.
Frouwke: in plaats van de gezinsbode ontvangen we nu de Noorderkrant. Deze wordt erg
onregelmatig bezorgd, dit wordt herkent in de zaal. Het advies is om dit zelf te melden bij de
Noorderkrant.
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.

