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Notulen voorjaarsvergadering van Dorpsbelangen 21 maart 2022 
 

AGENDA: 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle gasten welkom. In het bijzonder een 

welkom aan de gasten: Mario Post en Wiejanda Moltmaker van het Waterbedrijf namens 

wie het gebakje bij de koffie is aangeboden en Baukje Reitsma en Michiel van Eerden die 

namens het gebiedsteam Ten Boer aanwezig zijn.  

Er zijn afmeldingen ontvangen van het RWZI en van de leden J. Mocking en A. Boekholt. 

 

2. Ingekomen stukken & mededelingen 

- Er is positief gereageerd op de oproep wie de AED trainingen wil coördineren. B. 

Harkema en O. Hardieck zullen dit gaan oppakken en samen met Hartveilig de 

trainingen nieuw leven in blazen. Een ieder die de training wil volgen kan dit alvast 

kenbaar maken door naam en e-mailadres of telefoonnummer achter te laten op de 

interesselijst op de bar. Zodra er meer duidelijk is over de training zal dit door de 

coördinatoren gecommuniceerd worden. 

- Werkzaamheden Dorpsweg: Enexis is bezig met nieuwe aansluitingen voor de nieuwe 

boerderij Wigboldus en netverbetering voor de hele Dorpsweg. 

- School: de verbouwing verloopt volgens verwachting. Rond de zomer vakantie (vlak 

ervoor of vlak erna) zal de school weer terugverhuizen.  

- Garmerheerd: het hofje voor levensloopbestending wonen gaat in de vorm zoals was 

bedacht met de vereniging Knarrenhof niet door. Het bestuur heeft zichzelf hierna 

opgeheven. De gemeente heeft inmiddels de grond aangekocht en staat open voor 

een herstart. Initiatiefnemers kunnen zich bij de gemeente melden. De resterende 

verenigingskas is aan de school geschonken. 

- Dorpsbelangen heeft recent de subsidie ontvangen om de overleden bomen in de 

Garmerhof te kunnen vervangen. De nieuwe bomen zullen in november geplant 
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worden. Het terrein is gedraineerd door het Waterbedrijf, waardoor nieuwe bomen 

een grotere kans van slagen hebben. 

- Toren/ theater locatie: het bestuur heeft onlangs overleg gehad met de 

initiatiefnemers van de toren en theaterlocatie bij de Dijk. Dit plan is zeer weerbarstig 

gebleken (qua eisen, vergunningen, eigenaarschap) en uiteindelijk met het 

inlaadpunt van het waterbedrijf, voelde de toren steeds minder als een haalbaar 

project. Er is gezamenlijk besloten de stekker uit dit initiatief te trekken. Op dit 

moment worden alternatieven onderzocht, zoals alleen een tribune (er is al ruimte 

gemaakt in de dijk hiervoor) en een betonplaat ervoor, zodat het organiseren van 

voorstellingen op die plek nog steeds een mogelijkheid is. Ook zal  het idee dat al heel 

lang speelt om de zwemrecreatie rondom de brug/café/dorpshuis te verbeteren 

verder onderzocht worden. Er staat nog steeds een bedrag gereserveerd bij 

gemeente voor de realisatie van deze plannen.  

- Oproep: het bestuur zoekt iemand die het leuk vind om de nieuwsbrief te schrijven 

en samen te stellen. Wie vindt het leuk om dit met enige regelmaat te doen? Graag 

melden bij bestuur. 

 

3. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2021. U vindt deze in de map Notulen en 
jaarverslagen - Dorpsbelangen Garmerwolde onder Vereniging: 
https://dorpsbelangengarmerwolde.nl/vereniging/notulen/    
De voorjaarsvergadering van 2021 was door de Corona maatregelen een online 
vergadering, welke door ongeveer 20 personen is bijgewoond.  
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen, welke hierbij zijn vastgesteld.  
 

4. Vaststellen jaarverslag 2021. U vindt deze op de website. In het menu onder Vereniging 
gaat u naar notulen en jaarverslagen.  
Het jaarverslag is zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld.  
 

5. Financiële verantwoording 2021 en begroting 2022, verslag kascommissie en oproep en 
vaststellen nieuwe kascommissieleden voor twee jaar. 
Begin maart heeft de kascontrole plaatsgevonden voor de Garmerstee, de 
feestweekcommissie en vereniging Dorpsbelangen. De kascontrole is gedaan door Y. 
Westerdijk en S. Jansen. Tijdens de kascontrole zijn er steekproeven gedaan, bonnetjes 
gecontroleerd en de kasbladen bekeken. Alles zag er keurig uit en was in orde. 
Oproep aan de zaal wie volgend jaar samen met S. Jansen de kascontrole wil doen. P. 
Veenstra biedt zich aan. 
Toelichting op de uitgaven en begroting door de penningmeester: Dorpsbelangen heeft 
dit jaar een schenking gehad van een stichting in Ten Boer die zichzelf heeft opgeheven. 
De vereniging Dorpsbelangen heeft in 2021 weinig bijeenkomsten gehad door Corona, 
veel bestuursvergaderingen hebben online plaatsgevonden waardoor er minder kosten 
zijn gemaakt door het bestuur.  
De vereniging heeft van de vaste subsidie van de gemeente Groningen weer meebetaald 
aan een aantal activiteiten in het dorp, zoals het paaseieren zoeken, de Zummerspelen en 
de Historische commissie. Ook is er een bijdrage geleverd aan het escape dorp.  
Het feest en het kloksmeren met oud en nieuw kon door Corona weer niet doorgaan. Van 
de aangevraagde subsidie hiervoor is er door de kerk en Dorpsbelangen samen een 
attentie in de vorm van een kaart en kerstster huis aan huis rondgebracht.  
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De begroting voor 2022 is besproken. Het ledenbestand is redelijk stabiel. Dorpsbelangen 
zal weer een subsidie aanvragen voor kloksmeren en een feest op oud en nieuw.  
 

6. Bestuursverkiezing 
Nynke Kloppenburg treedt af als voorzitter en heeft zich niet herkiesbaar gesteld.  
Het bestuur draagt Peter Vermaas voor als algemeen bestuurslid.   
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld bij het bestuur. De voordracht van Peter 
Vermaas wordt door de zaal met applaus ontvangen.  
Het bestuur roept nogmaals op om bij interesse in een bestuursfunctie contact op te 
nemen met het bestuur en vrijblijvend een bestuursvergadering bij te wonen.  
Nynke wordt door het bestuur en de aanwezige leden bedankt voor haar betrokkenheid 
en inzet.  
 
 

7. Waterbedrijf Groningen: Mario Post blikt namens het Waterbedrijf terug op de aanleg 
van de industriewaterfabriek bij de RWZI (Rioolwaterzuivering) en de samenwerking met 
het dorp. Als dank hebben ze heerlijke gebakjes van de bakker bij zich. Mario geeft aan 
dat hij samen met Wiejanda vanaf 2016 namens het Waterbedrijf te gast is geweest in de 
ledenvergaderingen van Dorpsbelangen. Vanaf dat het plan er lag om op het terrein van 
Noorderzijlvest een waterfabriek te bouwen, wisten ze dat ze hiermee overlast gingen 
veroorzaken. Het Waterbedrijf wilde graag korte lijnen onderhouden met de 
aanwonenden en het dorp. Voor de dichtstbijzijnde bewoners is toen een klankbordgroep 
opgericht. Sinds de Coronapandemie was het lastiger om face-to-face contacten te 
onderhouden, ze hebben toen vooral gebruik gemaakt van hun website, nieuwsbrieven 
en contact met de klankbordgroep. In 2021 is de fabriek gerealiseerd. Het idee was om 
dit groots te vieren met een openingsfeest, maar wederom door de Coronamaatregelen 
heeft de opening zonder aandacht plaatsgevonden. Ze hadden graag het dorp willen 
bedanken en zijn trots op de uitvoering en het resultaat. De waterfabriek levert een 
goede bijdrage aan de economische activiteiten in de Eemshaven. Het Waterschap is 
bezig om het afvalwater wat zij leveren om te zetten naar water wat bruikbaar is voor de 
industrie. Het Waterbedrijf bedankt het dorp hartelijk voor de samenwerking en het 
begrip. Ze nemen nu afscheid en kijken goed terug. Ze horen graag nog tips, wat had 
anders/ beter gekund en zijn hiervoor in de pauze beschikbaar. Aanspreekpunt voor die 
dingen die gebeuren op het terrein van het Waterschap is vanaf nu weer het Waterschap 
zelf. Vooraankondiging: op zaterdag 25 juni zal het Waterbedrijf samen met 
Noorderzijlvest een open dag organiseren. Dit is dan ook alsnog de feestelijke opening 
van de Waterfabriek. Iedereen is van harte uitgenodigd. De officiële uitnodiging volgt 
nog.    
 
PAUZE 
 
 

8. Hoe verder met nieuwe projecten? Gebiedsteam geeft o.a. toelichting op ‘de Stem van 
Ten Boer’. 
In 2021 heeft Dorpsbelangen een enquête uitgedaan om nieuwe ideeën in het dorp op te 
halen voor de Dorpsvisie. Het idee was om vervolgens een bijeenkomst te organiseren 
om dit terug te koppelen en te bespreken met het dorp. Dit is door Corona niet gebeurd. 
Samen met het gebiedsteam zullen we dit op 9 mei alsnog doen, de uitnodiging hiervoor 
volgt binnenkort.  
Baukje Reistma en Michiel van Eerden van het gebiedsteam geven een toelichting op ‘de 
Stem van ten Boer’: In 2016 zijn voor alle dorpen dorpsvisies opgesteld, maar er was geen 
uitvoeringsagenda. Eind 2019 is het gebiedsteam weer met de verschillende 



Dorpenoverleggen in gesprek gegaan. Door corona is dit niet gelukt om dit met de 
dorpen te doen. Ze zijn toen op zoek gegaan naar een digitaal alternatief. Dit werd ‘de 
Stem van Ten Boer’. (https://stemvan.groningen.nl/ Dan onder ideeën klikt u door naar 
Ten Boer. Onder aan die pagina kunt u naar Garmerwolde). 
Alle ideeën uit de enquête staan hier nu in. De bedoeling is om dit elk jaar in alle dorpen 
te laten terugkomen; wat is de stand van zaken van de projecten, wat is er nog nodig om 
ze te realiseren? 
Het gebiedsteam wil het platform ‘de stem van Ten Boer’ gebruiken in de gesprekken met 
de dorpen, willen dit minimaal 2x per jaar doen (in groter of kleiner gezelschap).  
Opmerking uit de zaal over de Fledderbosweg: de omwonenden hebben het gevoel te 
weinig te zijn betrokken. Ook de bomen die er zouden komen, komen er nu toch niet. 
Reactie gebiedsteam: dat is inderdaad erg slordig, de klikmelding is te laat gedaan. 
Bieden hier hun oprechte excuses voor aan. De kwestie is door hun ook al besproken met 
Eric Mooij (gebiedsmanager). Hij heeft toegezegd dat er samen met het dorp 
(bijeenkomst van 9 mei) gekeken kan worden waar in Garmerwolde er dan bomen 
kunnen komen. De wens voor een ommetje in aansluiting op de dijk lag er al lang. Vorig 
jaar was de Fledderbosweg aan vervanging toe, de gemeente heeft toen besloten om 
meteen het wandelpad aan te leggen. Ze hebben geprobeerd om dit samen met de 
bewoners te doen. Dit ging achteraf allemaal iets te snel omdat het onderhoud al op 
korte termijn gepland stond. In de bermen komt nog een gras-klavermengsel na overleg 
met de omwonenden. De berm ziet er nu nog niet fraai uit, er moest gewacht worden 
met zaaien tot dit voorjaar, als het minder drassig is. 
Vraag vanuit de zaal: kan de trap vervangen worden door een pad zodat rollators/ 
rolstoelen ook de dijk op kunnen? Het gebiedsteam zegt toe dit met het Waterschap te 
zullen bespreken.  
 
 

9. Bijgepraat worden door de verschillende clubs en themagroepen; korte terugblik en 
nieuws. 
Historische commissie: H. Ramaker neemt het over van  H. Vliem die helaas door ziekte 
verhinderd is. Op dit moment bestaat commissie uit 7 personen. Er zijn afgelopen jaar 4 
borden geplaatst op de plekken van de verdwenen bruggen. Ook is er een wandeltocht 
georganiseerd met informatiebordjes langs huizen en bijzondere plekken. De commissie 
heeft ook het boekje ‘Garmerwolde verteld’ uitgegeven met verhalen over Garmerwolde 
in de 2e wereldoorlog. Daar aan vooraf zijn een aantal foto- en praatmiddagen 
georganiseerd om de verhalen op te halen. Voor dit jaar staat er iets met de 
Kinderkruistocht van 1994 op de agenda en worden er wandel en fietsroutes uitgezet.  
 
Feestcommissie: De feestcommissie bestaat momenteel uit 6 leden. Het afgelopen jaar is 
er weinig georganiseerd door Corona. Wel is er een wandeling georganiseerd en een 
activiteit voor de jeugd. De feestcommissie is benaderd door dorpshuis om samen te 
gaan. Voor beide partijen is het lastig om individueel alles rond te krijgen, bijvoorbeeld op 
het gebied van vrijwilligers. Ze zullen nu verder gaan als activiteitencommissie onder het 
dorpshuis, waarbij ze gebruik blijven maken van de open ruimtes is het dorp.  
De commissie wil een avond organiseren voor alle vrijwilligers die zich vorige week 
hebben aangemeld om te bespreken wat de plannen zijn voor 2022. Het plan is om eens 
per kwartaal een wandeling te organiseren. Afgelopen najaar was hier veel animo voor. 
Nieuwe ideeën zijn welkom en mogen worden aangeleverd via 
feestciegarmerwolde@outlook.com  
 
Garmerstee: W. van der Molen licht toe. De Garmerstee is er voor een groep 55 plussers. 
Ze komen eens per maand (meestal de 2e donderdag) bij elkaar voor een gezellige 
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middag. Voor Corona hebben ze nog een neijoarsviside gehad, een training valpreventie 
in de gymzaal, en filmmiddagen. In 2020 is de jeu-des-boules baan zelfstandig geworden 
onder leiding van P. Pops en M. Menger. De leden hebben een banketstaaf gekregen 
omdat er door de maatregelen rond Corona weinig mogelijk was.  
Dit jaar staat er in april notenschieten op het programma en in mei een reisje, 
bestemming nog onbekend. 
 
Dorpshuis: JW. Geffen verteld dat het dorpshuis 2 jaar geleden is heropend en daarna 
meteen weer dicht kon door corona. Inmiddels vinden er wel weer wat activiteiten 
plaats. Ze willen dit graag uitbreiden, de samenwerking met de feestcommissie gaat hier 
hopelijk aan bijdragen. Het bestuur is wat verjongd. Oud bestuursleden K. Luchtmeijer en 
H. Vliem hebben er mede voor gezorgd dat de verbouwing gerealiseerd is. De wens van 
het huidige bestuur is dat het dorpshuis een belangrijke rol blijft spelen in het dorp.  
Afgelopen week is er een vrijwilligersavond georganiseerd, welke gezellig druk was. Het 
dorpshuis is nog altijd op zoek naar meer vrijwilligers.  
 
Themagroep FSC: G. Zeedijk licht toe dat FSC een aantal jaar geleden op initiatief van 
Dorpsbelangen is opgericht als themagroep met als doel de agenda’s van de verschillende 
activiteiten door de verschillende clubs uit het dorp op elkaar af te stemmen, maar ook 
gezamenlijkheid (hulp door vrijwilligers). Afgelopen 2 jaar is er weinig gebeurd, dus er viel 
weinig af te stemmen. De bedoeling is dat er deze week een uitnodiging uitgaat aan alle 
vertegenwoordigers van de verschillende partijen om binnenkort bijeen te komen, om de 
activiteiten kalender te vullen ed. 
 
Werkgroep GROEN: A. Hof vertelt dat de werkgroep voorheen de naam ‘DOR’ had, wat 
een wat negatieve bijsmaak gaf. ‘GROEN’ is nu de werktitel, de werkgroep zoekt nog naar 
een passende naam. De werkgroep bestaat nu uit 2 personen: A. Hof en K. Prins. De 
werkgroep houdt zich bezig met alles wat met natuur of natuurbeheer te maken heeft, te 
denken aan maaibeleid, het planten van bomen ed. Door corona heeft alles wat stil 
gelegen. Daarvoor was de werkgroep bezig met isolatie van woningen, voorlichting hoe je 
dit het best kan doen. Dit is nu weer actueel en wordt door de werkgroep weer opgepakt. 
Er is veel vraag naar volkstuinen. Namens de werkgroep is A. nu bezig om te onderzoeken 
of er voldoende draagvlak is om een gebied aan te wijzen waar dit kan. 
Ook houden ze zich bezig met wegbermen, deze worden nu periodiek gemaaid. De vraag 
is of dit wel gunstig is voor de biodiversiteit. Aan de Lageweg loopt nu een experiment en 
wordt zaaimengsel aangebracht. 
Lichtvervuiling: de natuur schijnt hier last van te hebben. Groene straatlantaarns kunnen 
een positief alternatief zijn. Ook komt er veel licht van de lichtmasten van GEO en de  
lichtreclame. De werkgroep GROEN wil graag samenwerken met de werkgroep uit 
Thesinge die zich bezighoudt met vergelijkbare onderwerpen. Er is veel versplintering 
over provincie als het gaat om werkgroepen die zich bezig houden met natuur. Thesinge 
is hier al wat verder mee gevorderd. GROEN gaat nauw samenwerken met de werkgroep 
in Thesinge en zullen zorgen voor goede publiciteit via de website en de G&T.  
K. Prins verteld dat 2 jaar geleden door de gemeente Groningen een groene 
burgemeester is aangesteld. De groene burgemeester houdt zich bezig met een aantal 
duurzaamheidsprojecten en wil ophalen wat er in de dorpen speelt. Er is een online café 
wat je kunt bezoeken. Website: https://www.groeneburgemeester.nl   
 
Plaatselijke commissie kerk: A. Sturing noemt dat er is vorig jaar een nieuwe commissie 
is, de oude commissie is afgetreden. De commissie organiseert activiteiten in en om de 
kerk in samenwerking met de Schoolkerk, het atelier en de Stichting Oude Groninger 
Kerken. Voor dit jaar staan er weer veel activiteiten op de rol, waaronder concerten.  
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Veur Altied is een theater voorstelling bij de kerk (in en om) welke op 8 oktober dit jaar 
gaat  plaatsvinden. Ze zijn nog op zoek naar spelers, muzikanten, bouwers enz. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij H. Havinga, A. Sturing of via 
info@groningerkerken.nl  
 
Oranjecommisie: Y. Westerdijk geeft een update. Er zijn een aantal mensen uit de 
commissie gestapt, er zijn nu nog 3 organisatoren over. Het idee voor dit jaar is om een 
rommelmarkt te organiseren voor jong en oud. Komende donderdag heeft de commissie 
een eerste overleg hierover. Aanvullende ideeën zijn welkom. 
 
Klusdag: was erg succesvol. Komende klusdag zal in oktober plaatsvinden. 
 

10. 22.00 uur: Rondvraag en sluiting.  
- Wat is de status van het skatepark?  

Dit is 1 van de dingen die op 9 mei besproken kan worden op de gezamenlijke avond 
met het gebiedsteam.  

- In hoeverre is het dorp betrokken bij de opvang van vluchtelingen?  
Dorpsbelangen weet dit niet, dit is een vraag voor de gemeente. Het gebiedsteam 
geeft aan dat ze zullen gaan ophalen wat er al speelt in de gemeente. Ze zullen hier 
via het Dorpenoverleg op terug komen. Als de wens is om gezamenlijk met andere 
dorpen iets te organiseren kan er een oproepje op het Dorpenoverleg worden 
gedaan. Er wordt opgemerkt vanuit de zaal dat het dorp Brunnen een voorbeeld is 
van een heel dorp dat samen een huis huurt voor vluchtelingen.  

- Wie wordt de nieuwe voorzitter van Dorpsbelangen? 
Het bestuur heeft besloten om eerst met een technisch voorzitterschap te gaan 
werken, hiermee is ervaring opgedaan bij het dorpenoverleg. Daarnaast blijft de 
oproep aan de leden om je te melden als bestuurslid.  

- Wat is de stand van zaken ten aanzien van het zonnepark?  
Wat Dorpsbelangen hiervan weet is dat het nu in onderhandeling is hoe het 50% 
eigenaarschap zoals was afgesproken gerealiseerd kan worden. Ook voor Bronnen 
van Ons is het erg lastig om daar de financiën voor te vinden. Er wordt nu naar 
andere manieren gezocht om dit toch voor elkaar te krijgen. Zoals Dorpsbelangen 
heeft begrepen zal er nu snel een beslissingen worden genomen. Volgend jaar moet 
er gebouwd gaan worden. 

- Op dit moment worden er veel honden uitgelaten in nieuwe dijkpark, maar er wordt 
maar weinig poep opgeruimd. Kunnen er geen palen met zakjes oid komen zodat de 
eigenaren de poep op kunnen ruimen?  
het gebiedsteam gaat navragen welke ervaringen hiermee zijn in de andere dorpen. 
Er wordt opgemerkt dat er ook mensen wandelen met paarden, dit geeft ook veel 
overlast. Oproep aan het dorp: wandel je daar met je paard, neem dan ook een 
schepje mee. 

- Fietspad op de dijk: er zijn fietsers die niet doorhebben dat je er ook mag wandelen, 
waardoor je als wandelaar van de sokken wordt gereden. Misschien is het een idee 
om er bordjes te plaatsten dat het een gedeeld pad is?  
Ook dit is een onderwerp om met elkaar op 9 mei over door te praten.   

- Er is sowieso weinig ruimte om met de hond te wandelen, alles is bedoeld als 
(snel)fietspad. Dit wordt gemist.  
Vragen rondom honden zijn ook opgenomen in de Stem van Ten Boer. 

- De drenkelingen trapjes in het Eemkanaal zijn niet zichtbaar.  
Dit is door zowel Dorpsbelangen als door mensen in het dorp al meerdere keren 
aangekaart bij Rijkswaterstaat. Ze hebben beloofd dat ze bij de eerstvolgende 
schilderbeurt dit mee zouden nemen. 
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- Komt er een fietspad bij de Kardingermaar?  
Zou inderdaad nog gerealiseerd worden. Niet bekend wanneer.  

 

Oproep: kom allemaal naar de bijeenkomst op 9 mei, dan kunnen vragen zoals bovenstaande  

meteen worden omgezet in acties! 

 

Meldt u aan voor de nieuwsbrief via: info@dorpsbelangengarmerwolde.nl en volg ons op Facebook: 

www.facebook.com/DorpsbelangenGarmerwolde  
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