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Algemeen 

De Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde behartigt de belangen van het dorp Garmerwolde. 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, wat we willen versterken 

en welke plannen we hebben. Het bestuur heeft daarbij een stimulerende, coördinerende, 

informerende en vertegenwoordigende positie, o.a. door informatie te delen en waar nodig zaken 

onder de aandacht te brengen bij betrokken partijen. 

 

Ruim 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 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 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 vragen gemeentelijke subsidie aan voor een aantal 

standaardactiviteiten en extra subsidies voor specifieke 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 2020 
Ondanks dat veel bijeenkomsten en activiteiten niet doorgingen of vertraging opliepen is er toch nog 

wel het één en ander gerealiseerd dit jaar. Eén van de hoogtepunten zou het feest ter gelegenheid 

van 75-jaar Dorpsbelangen worden. De datum stond vast, het programma was bijna rond, maar 

helaas.  

Echter, wat in het vat zit verzuurd niet…zodra het weer veilig kan, is dit één van de dingen die we 

zeker nog willen vieren! 

En wat gebeurde er verder: 

 We bespraken met vertegenwoordigers van het gebiedsteam ons verzoek aan de gemeente 

om de geplande uitkijktoren/theaterlocatie in het vastgoed van de gemeente onder te 

brengen; hiervoor vonden we geen gehoor. We zijn in overleg met de initiatiefnemers van de 

toren over een eventuele rol voor Dorpsbelangen; 

 We bespraken ook de wens om, met de toegenomen drukte, veiliger langs de 

Fledderboschweg te kunnen lopen; de gemeente zegde toe dat een pad met halfverharding 

mogelijk was. Tot onze verrassing werden er enige tijd later zonder nader overleg schelpen 

naast de weg gestort, wat niet leidde tot een pad zoals wij het voor ogen hadden. Inmiddels 

is er de toezegging dat we bij de renovatie van de Fledderboschweg vanaf de tekentafel 

kunnen meepraten over een veilig en aantrekkelijke manier om de Fledderboschweg op de 

Grasdijkweg en het dijkommetje te laten aansluiten. 

 We voerden overleg over de bordjes bij de openbare boomgaarden van Garmerwolde; 

 We bespraken de wens om een voetpad van de kerk naar de Stadsweg te laten aanleggen; 

inmiddels is er een aansluiting naar de bushalte en wordt de aansluiting op de Stadsweg nog 

onderzocht; 

 We hebben in klein comité een voorstel voor Toukomst ingediend met daarin alle bestaande 

en nieuwe plannen voor het dorp. Het voorstel dient tevens als aftrap voor de nieuw te 

ontwikkelen dorpsvisie. Hiermee gaan we in 2021 verder. 

 We zijn gestart met de voorbereidingen voor die nieuwe dorpsvisie. Er ligt een voorlopige 

inventarisatie van plannen; we zoeken nog naar een goede manier deze met iedereen te 

delen, te verbeteren en te prioriteren. Er is een groot bedrag beschikbaar als 

aardbevingscompensatie voor het gebied Ten Boer waarvan wij hopen te kunnen profiteren; 

 We waren vertegenwoordigd in het Dorpenoverleg Ten Boer. In dat verband is met Wierden 

en Borgen een gesprek geweest over wensen en verwachtingen ten aanzien van 

huurwoningen. Dit moet nog een vervolg krijgen. Er is input geleverd voor de woon- en 

omgevingsvisie van de gemeente. Er is aan de bel getrokken over de gang van zaken rondom 

de hondenbelasting.  

 We bleven aangesloten op de ontwikkelingen rondom het zonnepark in de 

Fledderboschpolder en bespraken verkennend over de manieren waarop inwoners zouden 

moeten kunnen gaan profiteren van dit park. Deze gesprekken worden in 2021 voortgezet en 

geïntensiveerd. Het park staat gepland om in 2023 te worden gebouwd.  

 Op het gebied van financiën hebben we van de gemeentesubsidie een deel besteedt aan 

bestuurskosten, en verder aan de Paasactie, aan het testen van de waterkwaliteit van het 

Damsterdiep, aan de Sinterklaasspeurtocht en aan de Kerstactie; 

 We namen afscheid van bestuurslid Sacha la Bastide. Annemiek Jansen en Willard Wigboldus 

hebben hun termijn in het bestuur verlengd; 

 We droegen Karin Prins voor als contactpersoon voor de “Groene Burgemeester” (ter 

bevordering van groene bewonersinitiatieven in de gemeente). Karin vertegenwoordigt 

Garmerwolde, namens de vereniging Dorpsbelangen;  



 We sloten het jaar 2019 officieel af via een nieuwsbrief en met de conceptstukken online, 

waarbij er de mogelijkheid was de financiën ter plekke in te zien. Na de reactietermijn 

hebben we de stukken vastgesteld; 

 We leverden input voor de Omgevingsvisie en het Beleidskader Zon; 

 We waren vertegenwoordigd bij de coronaproof klusdag; 

 We verstuurden 7 nieuwsbrieven en enkele facebookberichten; 

 We woonden diverse bijeenkomsten bij, waaronder: de inloopavond van de themagroep 

Festiviteiten, Sport en Cultuur, de vergadering van het algemeen bestuur van Dorpshuis de  

Leeuw, de opening van de kerk/toren/ontvangstruimte en diverse online overleggen.  



 

Dorpsvisie 
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 

 

 

Uit de dorpsvisie van 2016 zijn al verschillende zaken gerealiseerd. Dit zijn de onderwerpen en 

doelstellingen uit de huidige dorpsvisie die nog actueel zijn: 

 

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 in elk geval 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, of het 

nu gaat om woningbouw of om industriële ontwikkelingen.  

-Cultureel erfgoed een andere bestemming geven is éen van de manieren om erfgoed veilig te 

stellen. Een mooi voorbeeld is het museale project Feest! In Oost en West, in de kerk; 

herbestemming blijft een belangrijk doel voor karakteristieke panden. 

-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; we blijven geïnformeerd over de ontwikkelingen in de andere dorpen. 

 

Organisatie 

De lijnen tussen het dorp en de gemeente proberen we kort te houden. Samenhang en 

samenwerking dragen bij aan een ‘sterk’ dorp. Ook de samenwerking met andere dorpen is 

belangrijk. Het gebiedsteam Ten Boer en het Dorpenoverleg Ten Boer zijn nu belangrijke lijnen. 

-Dorpsbelangen zet in op een sterke structuur van thema- en werkgroepen voor activiteiten en 

initiatieven in het dorp. Het bestuur heeft daarbij een coördinerende en faciliterende rol. 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 dient 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 heeft met een toekomstbestendig gebouw alle voorwaarden voor een 

levendige ontmoetingsplek. 

-Garmerstee is een belangrijke 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; 

deze doelgroep .  

-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 GROEN biedt een platform voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid en 

biodiversiteit; vanuit de themagroep is een contactpersoon voor de ‘Groene Burgemeester’ 

aangesteld. 

-In het verlengde van de inrichting van de Eemskanaaldijk en vanuit de compensatiegelden voor de 

versterkings- en baggerwerkzaamheden van het Waterschap liggen er vergevorderde plannen voor 

een theaterlocatie/uitkijktoren; ook een zwemstrandje/aanlegkade bij het Damsterdiep is een lang 

gekoesterde wens; de plaatsing van de herinneringsborden voor de voormalige bruggen over het 

Eemskanaal is in de afrondende fase.  

-Het uitbreiden van veilige en aantrekkelijke wandelommetjes blijft op de agenda staan. 

 

  


