Online VOORJAARSVERGADERING Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde

Maandag 22 maart 2021
AGENDA:
1. Opening
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Fijn dat er toch zoveel
mensen aanwezig kunnen zijn bij deze online vergadering, al is er ook het besef dat niet iedereen op deze
manier in staat is om aan de vergadering deel te nemen. Alle bestuursleden zijn, verdeeld over hun eigen
woningen, aanwezig.
Mededelingen:
- Dorpsbelangen bestond in 2020 75 jaar. Het organisatiecomité, bestaande uit oud-bestuurslid Jos M, oudbewoner en bestuurslid Geesje S en huidig bestuurslid Rob B, hadden een mooi programma klaarstaan.
Omdat we graag willen dat echt iedereen op een vrije manier bij het feest aanwezig kan zijn: jong en
oud, is er nog geen nieuwe datum geprikt. We hopen dat het alsnog dit jaar door kan gaan. Zodra we hier
goed zicht op hebben prikken we een nieuwe datum.
- De Historische commissie heeft 4 herinneringsborden laten maken voor aan het nieuwe fietspad over de
dijk die herinneren aan de plekken waar vroeger bruggen over het Eemskanaal waren. Henk V heeft zich
hiervoor ingespannen. Twee van deze borden zijn al geplaatst. Voor de laatste twee loopt op dit moment
de vergunningsprocedure. Dan komt er ook een bord bij het bankje aan het einde van de Geweideweg.
- Noorderzijlvest liet ons weten bezig te zijn met een onderzoek naar een nieuwe manier van slibverwerking
in de Eemshaven. Nu wordt het slib nog door Swiss Combi verwerkt op het terrein van de RWZI. Wij
hebben aangegeven als dorpsbelangen graag betrokken te willen worden bij dit onderzoek en hebben
verzocht bewoners persoonlijk te informeren en betrekken. Dit onderzoek moet tussen nu en de zomer
plaatsvinden, als het goed is volgt hier dus binnenkort meer over vanuit Noorderzijlvest.
- Met het vertrek van Diena T is ook de coördinator van de Hartveilig trainingen vertrokken uit het dorp. We
zijn op zoek naar iemand die deze rol over wil nemen en bijvoorbeeld 1x per jaar een opfristraining regelt
voor het gebruik van de drie AED apparaten in ons dorp. Mocht u dat willen doen, of iemand kennen
voor wie dat misschien iets is, laat het ons dan svp weten. Het hoeft geen grote taak te zijn, je bent dan
contactpersoon voor Hartveilig en regelt in overleg met hen een datum en locatie voor de training e.d.
- Er is een ‘groene burgermeester’ benoemd, dit is een initiatief van de gemeente Groningen. Karin P. is
namens het dorp en Dorpsbelangen afgevaardigde bij de Groene Burgemeester. Dit initiatief moet
allerlei groenplannen gaan bevorderen. Het doel hiervan is dingen die in het dorp spelen onder de
aandacht brengen bij de Groene burgermeester en anderzijds initiatieven en plannen vanuit de
gemeente communiceren met het dorp.
- In december is het concept beleidskader zon van de gemeente Groningen gepubliceerd. Wij hebben, net als
bewoners van Koningsheert vragen gesteld over het zo genoemde ‘groene gebied’ op de kaart, waar
ruimte zou zijn voor kleinschalige zonneparken. Achter de waterzuivering komt al een groot zonnepark.
Wij hebben aangegeven dat we vinden dat het zo genoemde zoekgebied voor kleine parken kleiner moet
worden en dat er meer gebieden moeten worden uitgesloten, in elk geval ook tussen Garmerwolde en
de stad. Omdat er heel veel reactie binnenkwamen gaat de gemeente de komende tijd verder in gesprek
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met bewoners en bewonersorganisaties. Wij zijn hier als Dorpsbelangen nauw bij aangesloten, en ook de
bewonersgroep Koningsheert. Als u nog een specifiek punt heeft over het beleidskader wat u nog niet in
onze inspraakreacties heeft teruggezien dan horen wij dat graag. Onze inspraakreactie is te vinden op de
website van Dorpsbelangen.
Vraag n.a.v. van de mededelingen:
Wat gaat er met Swiss Combi gebeuren?
Dat is iets wat nu onderzocht wordt. Ze hebben ons nu alleen laten weten dat ze dit gaan onderzoeken. Of
dit betekend dat er meer verkeersbewegingen komen is wel een punt van aandacht.
2. Het jaarverslag 2020 is vastgesteld. U vindt deze op: https://dorpsbelangengarmerwolde.nl
In het menu onder vereniging gaat u naar Notulen en jaarverslagen.
Een aantal punten uit het jaarverslag:
- De Fledderboschweg.
Deze zou opgeknapt worden, dus hebben wij aangegeven dat het goed zou zijn als er ook meteen gekeken
zou worden naar de mogelijkheid van een wandelpad. De gemeente gaf aan dat dit wel moest kunnen. Tot
onze verrassing lag er paar maanden later ineens een strook schelpen langs de weg. Dat bleek de opvatting
van de gemeente over een pad. We hebben aangegeven dat wij hier een heel ander beeld van hebben en
dat we hadden verwacht dat we hier nog inspraak in zouden krijgen. De gemeente heeft nu toegezegd dat
we “aan de tekentafel” mogen zitten voordat de Fledderboschweg wordt aangepakt. Zoals het nu lijkt staat
dit gepland voor dit najaar. We hopen dat we er voor kunnen zorgen dat er dan een beter pad wordt
aangelegd.
- Uitkijktoren/ theaterlocatie
Dorpsbelangen heeft met de gemeente gesproken over het plan voor de uitkijktoren en theaterlocatie. Het
Waterschap wil dat er een partij opstaat als eigenaar van dit project. Dorpsbelangen heeft de gemeente
gevraagd of dit in hun vastgoed kan, maar dat wil de gemeente niet. We overwegen nu of we als vereniging
Dorpsbelangen het formele eigenaarschap op ons willen nemen. Als het zover is, leggen we dit uiteraard
aan de leden voor omdat dit wel een grotere verantwoordelijkheid is dan een bankje.
- Dorpenoverleg
Dorpsbelangen Garmerwolde neemt deel aan de bijeenkomsten van het Dorpenoverleg. Daar zitten alle
verenigingen Dorpsbelangen van gebied ten Boer om tafel, samen met de gemeente. Op één van deze
overleggen vorig jaar is de woonvisie van de gemeente en het beleid van Wieder en Borgen besproken. Dat
ging o.a. over het nieuwe beleid om huurwoningen toe te kennen omdat ze dit voor de hele gemeente
gelijk willen trekken. Wij hebben toen als dorpen aangegeven dat we het belangrijk vinden dat bewoners
die een band hebben met een dorp voorrang zouden moeten krijgen. Dit voorstel is overgenomen. Dat wil
zeggen in het nieuwe toewijzingsbeleid wordt in de eerste plaats gekeken naar de soort woning. Dus in een
gezinswoning moet altijd een 2 persoonshuishouden komen. In de tweede plaats geldt daarna het aantal
inschrijfmaanden of punten. Maar dat laatste kan dus overruled worden als er een band is met het dorp.
Dan kan men dus gebruik maken van vrije beleidsruimte zoals dat heet. Wij waren als dorpenoverleg
tevreden dat deze mogelijkheid er nu expliciet is.
3. De financiële verantwoording 2020 en begroting 2021 zijn besproken en vastgesteld.
Opvallend is het verschil in bestuurskosten ten opzichte van de begroting. Dit heeft te maken met het niet
door kunnen gaan van de leden (en deels bestuurs-) vergaderingen. Ympkje W. heeft namens de
kascommissie verslag gedaan. Alle boekhouding was goed op orde.
We bedanken Huub B. en Marjo F. voor de kascontroles de voorgaande jaren.
Stefan J. biedt zich aan voor de kascommissie voor de komende twee jaar.
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4. Nieuwe dorpsvisie
Een aantal dingen uit de oude dorpsvisie (Dijkpark ed) zijn inmiddels afgerond. Dit lijkt een goed moment om
vooruit te kijken. Hier willen we graag input voor op halen uit het dorp. We hebben hiervoor een enquête
ontwikkeld. Hierbij nogmaals de oproep om deze zoveel mogelijk in te vullen.
De enquête zal tot begin april online staan. Hierna worden de resultaten verwerkt en daarna nogmaals met
het dorp besproken. De ideeën die worden toegevoegd en de gemaakte opmerken worden allemaal weer
aan het dorp voorgelegd. Gezien de huidige omstandigheden zal dit waarschijnlijk weer een online
mogelijkheid worden. Mogelijk maken we gebruik van de tool ‘de stem van Groningen’ waar de gemeente
mee werkt. Daar kunnen straks alle dorpen hun dorpsvisie delen en updaten.
Mocht u een idee zien waar u graag aan mee wil werken of waar u ideeën over heeft, laat het dan vooral
weten. Dit kan in de enquête, maar mag ook per mail aan het bestuur.
Geld lijkt niet meteen een probleem, we mogen ‘groot denken’, dit wordt ook aangemoedigd door het
gebiedsteam.
Hieke heeft de enquête voor ons ontworpen en hierbij gebruik gemaakt van foto’s van de fotogroep
Garmerwolde. Hieke heeft ook een ontwerp gemaakt voor een nieuw logo. De reacties hierop zijn erg
positief.
Er wordt opgemerkt dat alleen de kerk wordt getoond in het logo en voorgesteld om hier nog een opvallende
beeltenis aan het dorp aan toe te voegen (zoals het Dorpshuis?).
Vraag n.a.v. de enquête: hoe worden mensen bereikt die niet op de computer kunnen?
Hier gaat het bestuur zich nog over buigen. Mogelijk kan er naast de digitale versie ook een papieren versie
worden rondgebracht.
5. 21.00 uur: Rondvraag en sluiting.

www.facebook.com/DorpsbelangenGarmerwolde
Like onze pagina en blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen die ons dorp aangaan!
En meldt u aan voor de nieuwsbrief via: info@dorpsbelangengarmerwolde.nl
SECRETARIAAT: A. JANSEN OUDE RIJKSWEG 23 TEL : 06-42247417 E-MAIL: INFO@DORPSBELANGENGARMERWOLDE.NL

