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1. Bestuurssamenstelling
Afgelopen jaar heeft Katharina Bosch afscheid genomen van ons bestuur. Katharina was de
afgelopen jaren voorzitter van Dorpsbelangen Aduard. Zij blijft in het dorp Aduard betrokken
in haar rol als lid van de Aduard 825 Park werkgroep. Ook hebben wij afscheid genomen met
Gerard Kloosterman, die voor een korte tijd lid was ons bestuur. We danken Katharina en
Gerard voor hun inspanningen voor Dorpsbelangen Aduard. Ondanks hun drukke leven
hebben zij zich de afgelopen jaren met energie ingezet voor ons dorp.
Met het aftreden van deze twee bestuursleden ontstonden er vacatures binnen ons bestuur.
Martin Eikelboom heeft de rol van voorzitter op zich genomen en Fred den Haring de rol van
penningmeester.
Wij zijn ontzettend blij met de komst van twee nieuwe bestuursleden. Wij verwelkomen
Esther van der Leij en Ingeborg Schroor - van Loenen. Zij hebben al heel wat digitale
vergaderingen bijgewoond.
Alle bestuurswisselingen zullen bij de eerstkomende openbare ALV aan de leden voorgesteld
worden.

2. Ledenbestand Dorpsbelangen Aduard
Het ledenbestand van Dorpsbelangen vraagt uw aandacht. We hebben rond de 340 adressen
als lid maar slechts 125 adressen hebben hun contributie betaald. In 2021 gaan we alle leden
weer schriftelijk benaderen voor hun lidmaatschap. Wij denken dat een vereniging voor
dorpsbelangen goed en belangrijk is voor een dorp. Wij zijn nu een van de 41 dorpskernen in
de gemeente Westerkwartier. We merken dat je flink moet investeren in raadsleden,
ambtenaren en wethouders om onder de aandacht te blijven en de belangen van het dorp
goed te vertegenwoordigen. Dat is de voornaamste taak van onze bestuursleden.
Ook zijn er ideeën om de contributie te innen via automatisch incasso, maar dat plan moet
nog verder uitgewerkt worden.

3. Bestuurlijk overleg met college van B&W Westerkwartier
In 2020 is geen bestuurlijk overleg geweest met de nieuwe gemeente Westerkwartier. Wel is er
overleg geweest met onze dorpswethouder Hielke Westra. Een verslag van deze bijeenkomst is
te vinden op de website van onze vereniging.
Enkele punten die besproken zijn:
- We hebben de gemeente Westerkwartier op het hart gedrukt om meer huizenbouw te
realiseren in Aduard. Dorpsbelangen houdt de komende tijd vinger aan de pols.
- Verschillende projecten en onderwerpen in Aduard kwamen aan bod zoals het Aduard 825
Park, de Tennet compensatiegelden en de herinrichting van wegen en initiatieven die gericht
zijn op corona (o.a. boodschappen bezorgen door middenstand en hulp vanuit ZorgSaam
Aduard).

4. Leefbaarheidsadviseur
Dorpsbelangen kan leefbaarheidsadviseur Rita Hulst inschakelen over lopende zaken.
Dorpsbelangen heeft de leefbaarheidsadviseur meerdere malen rechtstreeks benaderd voor
informatie. Ook heeft zij een actieve rol gespeeld in de realisatie van het Aduard 825 Park.
Belangrijk om te melden is dat inwoners van Aduard hun eigen klachten of aandachtspunten
het beste kunnen melden via de website van de gemeente Westerkwartier.

5. Verkeer
5.1

Albert Harkemaweg

In 2020 is de Albert Harkemaweg bijna helemaal gereviseerd en verfraaid. Er kwamen meer
parkeerplaatsen en ook obstakels om de snelheid uit het verkeer te halen zijn geplaatst.
Voor de bewoners was het periode van afzien, maar gelukkig is de rust wedergekeerd.
5.2

Heereweg

Ook werd in 2020 gewerkt aan de herinrichting van de Heereweg. Het begon met het
grondwerk (nutsleidingen) en werd vervolgd door een geheel nieuw wegdek en inrichting.
De entree van Aduard vanaf de Friesestraatweg is hiermee een stuk verbeterd.
5.3

De Lindt

Plannen voor het opengraven van De Lindt zijn nog in de planfase. De gemeente
Westerkwartier is nog in gesprek met de provincie Groningen over het project. In de loop
van 2021 is de verwachting dat het projectplan klaar is.
5.4

Brug

De oude brug van Aduard is in 2019 verwijderd en de beide brughoofden zijn verwijderd. In
2020 werd het talud, ter plaatse van de oude brug, afgewerkt. Er komen aan beide zijden
van de oude brug banken te staan, gemaakt door lokale kunstenaar Reinier van den Berg.
Ook zal aan de Aduard-zijde een informatiebord komen over de oude brug. Eenzelfde bank
zal ook geplaatst worden bij de hoek van Starkenborghkanaal-Aduarderdiep.

6. Nieuwbouw (Lindehoeve)
De 24 woningen in de Lindehoeve zijn vlot verkocht. De opleverdatum is maart 2021. In het kader
van het woningtekort zal in Aduard in de nieuwste gemeentelijk planning veel huizen erbij moeten
krijgen. De gemeente heeft al een woonvisie opgesteld en zal Dorpsbelangen betrekken bij de
plannen.

7. Aduard 825 Park
Na de vertraging door de gemeentelijke herindeling en corona leken de ontwikkelingen van de
beweegroute vast te lopen. De werkgroep is met raadsleden van verschillende politieke partijen in
gesprek geweest en heeft bij de gemeenteraad van gemeente Westerkwartier voorgesproken.
Hierdoor kwam weer beweging in beweging. De doorontwikkeling van het multifunctionele
sportterrein en de beweegroute rondom MFC de Meeden kon doorgaan.
De leefbaarheidsadviseur van gemeente Westerkwartier, Rita van Hulst, heeft met de werkgroep aan
tafel gezeten en heeft het werk gefaciliteerd. In verband met vergunningen en mogelijk bezwaar zijn
de plannen van de beweegroute aangepast: Er is geen omheind plein (geen hekwerk in verband met
mogelijk geluidsoverlast; geen laag muurtje omdat dit een vergunning plichtig bouwwerk is), maar
een open plein, omheind door een haag. Dit geeft een natuurlijke en open/ uitnodigende uitstraling.
Deze natuurlijke uitstraling is ook leidend geweest voor de keuze van het sport (calisthenics) toestel:
er is gekozen voor de leverancier Sicuro, op basis van sportassortiment, natuurlijke uitstraling en
prijs.
Financiering van de Aduard 825 beweegroute is mogelijk door geld uit meerdere fondsen en
subsidies (provincie Groningen, Rabobank Noordenveld, Impulsloket en Emmaplein Foundation).
Naast de toegekende fondsen loopt er nog een aanvraag bij het KNHM fonds en hebben
Dorpsbelangen Aduard en Gemeente Westerkwartier financiële bijdragen toegezegd.
Per 1 januari 2021 heeft het bedrijf HAK het terrein van de voormalige jeu-des-boules baan
ontruimd. Samen met lokale aannemers en veel vrijwilligers is het terrein gereedgemaakt voor
aanleg van het sporttoestel (calisthenics combinatie) en het multifunctionele (sport) plein. De
ondergrond onder het sporttoestel is voorzien van valdempend zand.
Inmiddels zijn calisthenics toestel en plein met bankjes aangelegd, langs de beweegroute liggen
boomstammen en zijn beweegaanleidingen op de grond te vinden. Om het sportplein heen is door
vrijwilligers en de werkgroep een haag aangelegd en gras gezaaid.
Blik in de toekomst:
Langs de route (vooral langs het kanaal) worden nog een aantal trimtoestellen, zwerfkeien en een
battle rope geplaatst, er wordt een trap van de parkeerplaats van MFC de Meeden richting oude
brughoofd aangelegd. Bij alle beweeg aanleidingen en toestellen komen borden met mogelijke
oefeningen. In samenwerking met de buurtsportcoach van gemeente Westerkwartier wordt een
activeringsplan uitgewerkt.
Op 3 juli 2021 hopen wij de Aduard 825 beweegroute officieel te kunnen openen (met inachtneming
van alle dan geldende corona-maatregelen).

8. Aduard 825 Park: Natuur-beleef park
Na de realisatie van fase 1 van het Aduard 825 Park (de beweegroute) komt de realisatie van fase 2
weer in beeld: het natuur-beleef park. De oorspronkelijke locatie op het huidige parkeerterrein is om
financiële redenen niet mogelijk. Verharden/ asfalteren van de ijsbaan en verwijderen van het asfalt
van het huidige parkeerterrein is te kostbaar. De (interim) ambtenaar groenontwikkeling van
gemeente Westerkwartier heeft een plan voor een alternatieve locatie ontworpen. Het door de
gemeente aangedragen plan omvat een wandelroute om het voetbalveld heen, met een vertakking
in drie routes: noordkant voetbalveld, ijsbaan en doorsteek naar het Aduard 800 pad langs het
kanaal. Deze route zal niet alleen een wandelpad zijn, maar aangekleed worden door inbedding van
natuur-beleef elementen, zoals in het oorspronkelijke plan geschetst. Onder ander natuurbeleving,
educatie en eetbare planten (voedselbos) zijn wensen, die hierbij meegenomen kunnen worden.
Dit plan wordt in de nabije toekomst verder uitgewerkt, in samenwerking met gemeente
Westerkwartier en Landschapsbeheer Groningen. Realisatie zal (indien mogelijk) in de aanstaande 35 jaar plaatsvinden.

8. Sinterklaas
In 2020 heeft Sinterklaas Aduard niet bezocht, in verband met de corona-pandemie mocht
hij Spanje niet uit. Wij hopen hem in 2021 weer te verwelkomen.

9. Dorpsvisie Aduard
In 2020 is de dorpsvisie 2015 - 2025 halverwege. We gaan daar apart aandacht aan besteden: Wat
vonden we belangrijk in 2015, wat is er ondertussen gerealiseerd en wat zou er de komende vijf jaar
aan bod moeten komen?

10.

Tot slot…

Financieel staat Dorpsbelangen er goed voor (zie financieel jaarverslag, apart te openen). Diverse
nieuwe initiatieven in het dorp kregen een startsubsidie van ons.
Het jaar stond in het teken van de coronacrisis en zijn wij Aduarders meer op onzelf gaan leven.
Dorpsbelangen hoopt dat 2021 een jaar is waarin wij elkaar weer meer kunnen ontmoeten, het dorp
nog mooier maken en leuke festiviteiten organiseren. Met de steun van alle leden moet dat lukken.

