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1. Bestuurssamenstelling
Afgelopen zomer heeft Sandra Lambeck afscheid genomen van ons bestuur. Sandra heeft zich
jarenlang zeer ingezet voor Aduard en het bestuurswerk van Dorpsbelangen Aduard en was jarenlang
secretaris.
Ursula Veldsema heeft na een drukke periode een time-out van het bestuurswerk van
Dorpsbelangen Aduard genomen. Eind van het jaar heeft Ursula aangegeven niet meer terug te
komen naar het bestuur. Zij blijft wel actief op het gebied van Jeugdwerk.
Rogier van’t Land heeft met ingang van januari 2019 het bestuurswerk neergelegd om
belangenverstrengeling met zijn politieke carrière in gemeente Westerkwartier te voorkomen. Rogier
was de afgelopen jaren penningmeester van Dorpsbelangen Aduard.
We danken Sandra, Rogier en Ursula voor hun inspanningen voor Dorpsbelangen Aduard. Ondanks
hun druk leven hebben zij zich de afgelopen jaren zeer ingezet voor ons dorp.
Met het aftreden van drie bestuursleden waren er vacatures binnen ons bestuur ontstaan. Wij zijn
ontzettend blij dat Martin Eikelboom en Fred den Haring zitting in het bestuur willen nemen. We
vragen de leden dan ook of zij kunnen instemmen met de kandidaat leden.

2. Bestuurlijk overleg met het college van B&W Zuidhorn
In het najaar 2018 was het laatste overleg met B&W van Gemeente Zuidhorn. Op onze vraag hoe het
bestuurlijk overleg in 2019 met de nieuwe Gemeente Westerkwartier gaat verlopen kwam geen
duidelijk antwoord. Diverse mogelijkheden en constructies worden nog onderzocht. We wachten af.
Tijdens het overleg zijn de volgende punten aan bod gekomen:
- Ontwikkelingen rondweg, herinrichting weg
- Stand van zaken m.b.t. herindeling gemeente, onder ander ook gebruik maken van MFC de
Meeden door de gemeente (soort loket) en aanspreekpartner voor burgers in de nieuwe
gemeente. Verder ook het continueren van het overleg tussen Dorpsbelangen en de
gemeente
- Stand van zaken Aduard 825 park
- Woningbouw ontwikkeling
- Ontwikkeling bij De Lindt
- Gaswinningsplan en aardbeving (impact hiervan is in Aduard kleiner dan in andere dorpen
van gemeente Zuidhorn, maar wel genoemd)
- Inventarisatie AED’s en beschikbaarheid van een buiten AED (24/7)
- Meldpunt openbare ruimte
- Handhaving (snelheid, parkeren)

3. Verkeer in Aduard
3.1 Herinrichting doorgaande weg
In samenwerking met Gemeente Zuidhorn worden ontwerpen ontwikkeld voor de herinrichting van
de doorgaande weg. In het kader van de verplaatsing van de huidige brug en het aanleggen van de
rondweg wordt de huidige doorgaande weg aangepast. Hiervoor zijn er drie klankbordgroepen
ingericht (Hereweg, Burg Seinenstraat/ Burg van Barneveldweg en Albert Harkemaweg). In alle drie
klankbordgroepen was Dorpsbelangen Aduard ook vertegenwoordigd.
De ontwerpen voor de Hereweg en de Albert Harkemaweg zijn klaar en op een informatieavond aan
de omwonenden getoond. De resultaten worden breed gedragen door de aanwonenden. Voor het
stuk Burg Seinenstraat/ Burg van Barneveldweg zijn de ondernemers aan de klankbordgroep
toegevoegd en wordt het ontwerp verder uitgewerkt.
Voor meer details zie de website van gemeente Westerkwartier.

3.2 Rondweg
Voor aanleg van de rondweg is veelvoudig overleg geweest met gemeente Zuidhorn en Provincie
Groningen. Hierbij is ook gesproken over de aansluitingen op de weg, fietspaden en aanleg van de
ventweg. In het kader van de nieuwe ontsluiting is ook gesproken met vertegenwoordigers van Q-bus
over het aantal en de locatie van de bushaltes in Aduard.

4. Bouwplan Kleiweg/voormalige boerderij van Lijssen
Het plan heeft jarenlang stilgelegen. Dorpsbelangen heeft infomeel geprobeerd invloed uit te
oefenen op de herstart van het bouwproject. Een woningbehoefteonderzoek voor de hele gemeente
is verschenen. In Aduard horen circa tien woningen per jaar te worden gebouwd als
vervangingsbehoefte. Dat heeft ook jarenlang stilgelegen na de gemeentelijke herindeling.
Bouwbedrijf GEVEKE heeft het project gekocht en gaat daar ongeveer 30 koophuizen bouwen. De
plannen worden in 2019 gepresenteerd.

5. De Lindt
Door de overleggen over de herinrichting van de doorgaande weg kwam een mooi burgerinitiatief
voor het weer opengraven van De Lindt en het herstel van de brug tot stand. Een onderzoek werd
uitgevoerd door twee studentes van de Hanzehogeschool. Aanwonenden zijn geïnterviewd. Er is
breed draagvlak voor in het dorp. De gemeente heeft het plan overgenomen. Circa 1 mln. euro. Het
wordt opgenomen in het landschapsplan ter compensatie van de aanleg van de nieuwe
hoogspanningslijn.

6. Aduard 825 Park
Het Aduard 825 Park is een natuur-beleef- en beweeg-park voor alle bewoners van Aduard. Het park
zal gelokaliseerd worden op het parkeerterrein naast MFC de Meeden. De ijsbaan zal deels worden
verhard ten behoeve van parkeerplaatsen en door de verharding zal er tijdens vorstperiodes eerder
geschaatst kunnen worden. Hierbij zal rekening gehouden worden met verdere
gebruiksmogelijkheden, onder ander voor de Abdijruiters (ondergrond). In het park zal een
multifunctionele sportkooi en bewegingstoestellen geïntegreerd worden.
Het Aduard 825 Park is een plek waar alle inwoners van Aduard op een prettige en sociaal veilige
manier terecht kunnen om te bewegen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Dit is niet alleen goed
voor de gezondheid van alle inwoners, maar ook voor de leefbaarheid van het dorp. Daarnaast
stimuleren we met het Aduard 825 Park de recreatie en het toerisme in ons dorp.
De werkgroep Aduard 825 Park wordt ondersteund door gemeente Zuidhorn (Marlies Westerhof,
beleidsmedewerker Groen, en Roeland Farjon, tijdelijk beleidsmedewerker Groen). Verder door
Gabrielle Kuijer van Huis voor de Sport Groningen (subsidie vanuit provincie Groningen) voor
procesbegeleiding.
Het ontwerp voor het Aduard 825 Park is gemaakt door Kees van Bohemen van bureau Hollema. Op
14 en 21 februari is de eerste schetspresentatie van het Aduard 825 Park aan de aanwonenden en de
inwoners gegeven. De suggesties ingebracht door de inwoners zijn meegenomen en zover mogelijk
verwerkt in het definitief ontwerp. In het vervolgtraject heeft verder overleg plaatsgevonden met de
direct omwonenden van het Aduard 825 Park. Hun zorgen zijn meegenomen in de verdere
besluitvorming.
Overleg met de provincie Groningen heeft tot enige afstemming geleid bij de herinrichting van het
terrein van de huidige brug naar een soort balkon met uitzicht over het van Starkenborgh-kanaal,
zodat het park en de nieuwe inrichting naar dit balkon goed op elkaar aansluiten. Ook gemeente
Zuidhorn heeft hierover overleg met de provincie (terugkoppeling naar de werkgroep vanuit
gemeente Zuidhorn).
Er zijn diverse subsidies en financieringsmogelijkheden aangevraagd, onder ander bij provincie
Groningen (Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit, Landschap), Rabobank, Oranjefonds etc. De aanvragen zijn
deels goedgekeurd en deels afgekeurd.
Vertegenwoordigers van gemeente Zuidhorn, voetbalclub VVAduard 2000 en de werkgroep Aduard
825 Park hebben overlegd over de plannen van het park en (aanleg van) parkeermogelijkheden en de
herbouw van de voetbalkantine. Voor- en nadelen zijn besproken van zowel de locatie van
parkeerplaatsen als de locatie van de nieuwe voetbalkantine. Daarbij is benadrukt dat beide
projecten onafhankelijk van elkaar zijn qua planning. Uiteindelijk heeft de voetbalclub besloten de
nieuwe kantine achter de huidige kantine aan de zuidkant van de voetbalvelden te bouwen.
De jeu de boules club is opgeheven. Het terrein is overgedragen aan de gemeente. Tijdens overleg
met de gemeente is door de werkgroep aangeboden om het terrein zo ver mogelijk door vrijwilligers

uit Aduard op te ruimen in ruil voor verdere ondersteuning bij de aanleg van het park. Om
verzekeringstechnische redenen heeft de gemeente het terrein zelf ontruimt en voorbereid voor het
aanleg van een multifunctionele kooi/ beweegtoestellen.

7. Jeugdwerk Aduard
Jeugdwerk Aduard richt zich op activiteiten en speelvoorzieningen voor de jeugd in Aduard. Ze zet
zich in om een gevarieerd en jaar vullend activiteitenprogramma te bieden. Jeugdwerk Aduard
stimuleert ook de jongeren zelf om mee te denken en activiteiten zelf uit te voeren. Jeugdwerk
Aduard heeft hiervoor een groep actieve vrijwilligers die zich regelmatig inzet bij activiteiten.
-

Maandelijks worden er op woensdagmiddag activiteiten georganiseerd voor de
basisschooljeugd van Aduard zoals knutselmiddagen, sport en spel.
Ook organiseert jeugdwerk Aduard activiteiten op bijzondere landelijke (feest)dagen zoals
Halloween, Kerst en de Buitenspeeldag.
Afgelopen zomer heeft Jeugdwerk Aduard wederom een prachtig timmerfestijn
georganiseerd in de zomervakantie. Drie dagen lang timmeren, knutselen en afgesloten met
een gezamenlijk pannenkoeken eten in de hutten.

Het kernteam van Jeugdwerk Aduard bestaat uit Iris Wierenga, Jolanda Dijk-Hulshof, Mirjan
Rozendom, Petra Ridder-Slopsema, Ursula Veldsema-Saib, Willem Peters van Nijenhof en Yinra
Zuidema en wordt ondersteund door buurtjongerenwerker Berjan Jansen van Sociaal Werk De
Schans.
8. Sinterklaas
Het Sinterklaas comité heeft dit jaar geregeld dat Sinterklaas per koets arriveerde op het Kaakheem.

9. Heemkakel/dorpsnieuws
Een overleg is gestart tussen Dorpsbelangen en de buurthuiskamer om de wederopstanding van de
Heemkakel te onderzoeken. Hetzij op papier, hetzij via de moderne media, of misschien een
mengvorm.

10. Monniksroos
Geïnitieerd door Dorpsbelangen Aduard: de oprichting van de Aduarder energie-coöperatie De
Monniksroos. In 2018 is er een startsubsidie toegekend. In 2018 is een begin gemaakt met het
zoeken en inspecteren van geschikte daken voor het plaatsen van zonnepanelen.

11. Manifest toekomstbestendig dorp
Op 1 januari 2019 gaat de gemeente Zuidhorn op in de gemeente Westerkwartier. Om de huidige
goede samenwerking tussen de gemeente en de dorpen goed over te dragen, heeft de Raad het
project 'Manifest Toekomstbestendig Dorp' in het leven geroepen. Elk dorp mag, met begeleiding
van Groninger Dorpen, zijn eigen Dorpsmanifest opstellen. Een overdrachtsdocument c.q.
gebruiksaanwijzing van het dorp, met dorpsbrede toekomstplannen en wensen t.a.v. de
samenwerking met de nieuwe gemeente.
In Aduard heeft Dorpsbelangen in samenwerking met Anton Bardie op 11 oktober 2018 een avond in
MFC de Meeden georganiseerd voor alle organisaties van Aduard. Als belangrijkste punt werd
benoemd de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en
maatschappelijke instellingen. Er zou op bepaalde gemeenschappelijke belangen voor het dorp beter
kunnen worden samen gewerkt. De wensen en behoeftes van Aduard werden in kaart gebracht. Dit
werd gedaan aan de hand van een aantal hoofdthema’s, namelijk: bestuurszaken, organiseren,
vrijwilligers, communicatie/informatie en het thema ‘Wat is er al?’.
De aanwezigen konden per thema aangeven welke sterke en mindere sterke punten ze hadden en
welke kansen en bedreigingen ze zagen. Zo ontstond er een goed beeld van de speerpunten die
gezamenlijk zouden kunnen worden opgepakt. Naast een gezamenlijk spullenlijst, samen
fondsenwerven en energie waren de twee belangrijkste speerpunten informatievoorziening en
vrijwilligers. Met deze punten gaat Aduard in 2019 als eerste aan de slag. De punten staan in het
manifest toegelicht. Daarnaast is er afgesproken een dergelijk gezamenlijk dorpenoverleg minimaal 1
keer per jaar te organiseren. Enerzijds om elkaar te ontmoeten en anderzijds om kennis en
informatie uit te wisselen.

12. ZorgSaam Aduard/ Komkaart
ZorgSaam Aduard is een gezamenlijk project van Dorpsbelangen, Buurthuiskamer, Aduard Helpt, GKV
Ontmoetingskerk, Protestantse gemeente Aduard en Platform Kerken Westerkwartier. In een
werkgroep geven deze organisaties samen vorm aan ZorgSaam Aduard.
Aduard is een dorp waar onderlinge hulp hoog in het vaandel staat. Maar het kan waarschijnlijk nóg
beter door een goede samenwerking en door voortdurende aandacht voor elkaar.
ZorgSaam Aduard is van, voor en door (alle) dorpsbewoners. Het project brengt hulpvragen en het
hulpaanbod van dorpsbewoners op een simpele manier bij elkaar en zorgt ervoor dat dorpsbewoners
prettiger en langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het leidt tot een nog sterkere
dorpsgemeenschap waarin de bewoners iets voor elkaar betekenen.

Om hulpvraag en aanbod in kaart te brengen is de Komkaart ontwikkeld. Deze kaart
inventariseert vraag en aanbod.
ZorgSaam Aduard zoekt bij de binnengekomen hulpvragen een vrijwilliger die kan helpen. Loes
Lestestuiver, de buurtwerker van Sociaal Werk De Schans, coördineert dit.

ZorgSaam Aduard is een project dat voor langere tijd gaat lopen. De werkgroep van de
samenwerkende organisaties volgt de successen en de knelpunten en blijft eraan werken dat de
dorpsbewoners elkaar makkelijk vinden in de onderlinge hulp.

