
Jaarverslag van de Vereniging Dorpsbelangen Westernieland 
 
over de periode 20 mei 2016 tot 19 mei 2017

Bestuur
De bestuurssamenstelling was dit jaar als volgt:
Theo Wijma - voorzitter
Sandra Bouwman - secretaris
Gerben Edens - penningmeester
Erik Zwart - bestuurslid/havenmeester
Agnes Spaans – bestuurslid
Jet Lakeman- bestuurslid
Claudia Bakkelo- bestuurslid
 
Claudia en Jet hebben halverwege het seizoen hun bestuurslidmaatschap opgezegd.

Ledental
Het ledental bedroeg in dit jaar 100 adressen. Hiermee zien we vanaf  2012 een stijgende lijn.

Algemeen
Het bestuur heeft in zijn geheel 5 keer vergaderd. Daarnaast zijn diverse besprekingen geweest in 
werkgroepsverband en is het dagelijks bestuur een enkele keer bij elkaar geweest.
voor meer spoedeisende zaken.
Extern vond overleg plaats met:
B&W van de gemeente de Marne, Dorpenronde
Gemeentelijke ambtenaren
Veilig door de Marne (verkeersveiligheid)
Fietspadstampijgroep Den Andel (fietspad route Westernieland-Rasquert))
Tocht om de Noord

Daarnaast is er op 22-9-2016 een voorlichtingsavond georganiseerd over het Fleur de Ville project in het 
Dorpshuis waar ca. 60 bewoners aanwezig waren.

Binnengekomen stukken zijn gescand en per email verzonden, zodat alle bestuursleden direct over actuele 
informatie konden beschikken. Veel intern en extern overleg vond plaats via de mail.

Dorpsschouw 2017
In voorjaar 2017 is er een dorpsschouw uitgevoerd, Theo en Erik hebben weer een ronde door het dorp gedaan 
en aan de hand van ingekomen meldingen, punten van voorgaande jaren die zijn blijven liggen en eigen inzicht 
heeft Erik een verslag gemaakt met foto’s en naar de Gemeente de Marne gestuurd. Eind zomer zal de Gemeente 
de eerste terugkoppeling doen welke punten er zijn opgepakt.

Kerst en Oud & Nieuw
Dit seizoen zijn er, net als de voorgaande jaren 2 kerstbomen in het dorp geplaatst.
De verlichting van de kerk brandde van het najaar tot aan de zomertijd.
Tijdens de jaarwisseling is in overleg met de gemeente en de brandweer een brandcontainer geplaatst in de hoek 
van het Addingapark ten noorden van de Addingalaan. Er is dit jaar nadrukkelijk gevraagd om geen grote 
hoeveelheden aan te leveren. Dit had als resultaat dat er wel iets minder werd aangebracht maar nog altijd lag er 
veel brandmateriaal buiten de container. De schade aan het park is dan weer aanzienlijk. Medio mei is er nog 
steeds een zwartgeblakerd grote plek waar de container stond.
 

Addingapark en speeltuin
Er is dit jaar weer veel gebeurd in de speeltuin en het Addingapark.
De speeltoestellen in de speeltuin hebben een grote onderhoudsbeurt gekregen, ze zijn opnieuw geschilderd door 
de bestuursleden van Dorpsbelangen. De draak en de picknicktafels zijn op een ondergrond van betontegels 
gezet. 
Er wordt door de kinderen in ons dorp maar ook van kinderen buiten ons dorp graag gebruik gemaakt van de 
speeltuin en het speelbos erachter. Er worden verschillende verjaardagen gevierd en er is een hoop te beleven.



We hopen volgend jaar met Koningsdag  er weer een leuke dag te organiseren, de speeltuin bestaat dan alweer 5 
jaar. Het bestuur is ondertussen op zoek gegaan naar ouders van kleine kinderen om een nieuwe 
speeltuincommissie te gaan vormen, die dan voor onderhoud en kinderactiviteiten zorg kunnen dragen.
In het Addingapark zijn er op NL-doet bollen gepoot en dode fruitbomen vervangen.
Betreffende het onderhoud van Addingapark zijn met de gemeente de volgende afspraak gemaakt:
De gemeente De Marne, lees Ability, doet het maaiwerk en het schoffelwerk in het park en speeltuin. Daar 
tegenover staat dat Westernieland zelf d.m.v. een bosmaaier het gras maait waar de grote grasmaaier niet kan 
komen. De bosmaaier wordt ter beschikking gesteld door de gemeente.

Haven
De haven ligt er rustig bij, er zijn geen boten waar liggeld voor wordt geïnd. 
Er waren bijna 2 roeibootjes naar de bodem gezonken maar die zijn weer boven water gehaald. Verder is er een 
deel van de steiger gerepareerd. Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor een noodtrapje.

Werkgroep Westernieland Duurzaamheid
Activiteiten van deze werkgroep Westernieland Duurzaamheid stonden in 2016 op een laag pitje. Zo is het project 
zonnepanelen na de informatieavond van maart 2015 even in de ijskast gezet.
Leden van de werkgroep, Gerben en Theo hebben wel eens gebrainstormd om eens serieus te kijken om een 
kleine windmolen coöperatief aan te schaffen. Bij boerderijen in Groningen verrijzen opeens veel kleinere 
windmolens. Een groep jonge techneuten produceert onder de naam E.A.Z. Wind in Hoogezand een kleinere 
molen met houten bladen. Tien kleine windmolens draaien nu bij Groningse boerderijen. 
Windmolens van E.A.Z. Wind hebben een ashoogte van 15 meter. De tiphoogte (inclusief wieken) is 21 meter. Een 
molen kost € 37.500, is volgens de aanbieders onderhoudsvrij, wordt afgeschreven over twintig jaar en geleverd 
met tien jaar productgarantie. Bij jaarlijks gemiddelde windsnelheden van 5 meter per seconde kan de windmolen 
30.000 kilowattuur per jaar leveren. De rotordiameter is 12 meter.
De verwachting in Groningen is een terugverdientijd van de EAZ-Twaalf van zes tot tien jaar. “Het piekvermogen 
van de windmolen is 10 kilowatt. Daardoor is het niet nodig om de bestaande aansluiting te verzwaren.”
Door de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoosregeling), krijgen leden van een coöperatie een 
energiebelastingkorting voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. De molen mag in een nabijgelegen 
postcodegebied geplaatst worden dan waar de investeerders wonen.

De Nijlandster Krant
De Nijlandsterkrant is 3x per jaar verschenen op de vaste tijdstippen: begin april, september en december. 
Informatie waarbij bewoners op de hoogte gesteld worden van de diverse projecten die in het dorp spelen worden 
afgewisseld met een interview met een bewoner en agenda items.

Verkeersveiligheid
In 2016 is het Fleur de Ville project opgestart. Het project houdt in in dat er een reeks bloembakken gepland staat 
voor de doorgaande weg de Dirk Wierengastraat en de Westernielandseweg. De bloembakken moeten het dorp 
een fleurig aanzien gaan geven. Daarnaast zullen ook de drie dorpsentrees opgefleurd worden met planten. Een 
Fleur de Ville zal het dorp aantrekkelijker maken voor de bewoners en er bovendien voor zorgen dat mensen 
positief aan Westernieland terugdenken als ze er doorheen zijn gereden.
In de krant van september 2016 is het project aan de bewoners gepresenteerd en 23 september is een 
bewonersavond georganiseerd in het Dorpshuis. Deze avond werd druk bezocht. Ruim 60 bewoners hebben elk 
hun mening kunnen geven over de verkeerssituatie in het dorp en over het plan. De meningen waren nogal 
verdeeld over het plaatsen van de bloembakken en de verkeersdrempels op de Schaapweg. Een groep agrariërs 
maakte hun zorg kenbaar over de doorstroming van het landbouwverkeer.
Na dit overleg besloot het bestuur om eerst het effect van de bloembakken als verkeersremmende maatregel 
nader te willen onderzoeken door middel van een proefproject met 4 bakken. De uitvoering van deze pilot zou dan 
medio 2017 plaats moeten vinden waarna een evaluatie zou plaatsvinden. Voor deze pilot zocht het bestuur 
contact met ondermeer het LTO, en gemeente. Ondertussen hebben agrariërs hun bezwaar bij de gemeente 
aangekaart en op 18 mei 2017 staat een overleg gepland met betrokken agrariërs, het bestuur van 
Dorpsbelangen, de gemeente en een adviserende partij op dit terrein Cumela.



Korte toelichting bijeenkomst van 18-05-2017 in het Dorpshuis over de bloembakken-pilot
Aanwezig waren: Cumela (Hero Dijkema en Gerben Zijlstra), gemeente de Marne (de betrokken ambtenaren 
Stientje Pol en Peter Bakema), agrariërs (Amsing, Westerdijk en Oudman) en Dorpsbelangen (Theo Wijma en 
Gerben Edens). Cumela is een branche-organisatie voor agrariërs en infrastructuur en had bij dit overleg een 
adviserende taak.

De agrariërs kwamen met groot materieel aanzetten om een test uit te voeren in het dorp waar Dorpsbelangen  6 
markeringen had aangebracht als mogelijke pilot opstelling van de bloembakken volgens Plan A. 
In het oostelijke wegdeel waar 4 markeringen waren, was het manoeuvreren lastig omdat hier ook diverse auto’s 
geparkeerd stonden. Conclusie van Cumela was dat daar enkel bloembakken geplaatst zouden kunnen bij een 
parkeerverbod in dit deel van de Dirk Wierengastraat hadden i.v.m. de doorstroming.

Na wat testritten en rondgang door het dorp om de 2 verschillende locaties zijn we in het dorpshuis rond de tafel 
gegaan voor de evaluatie.
Er is toch veel ontevredenheid rond dit bloembakken-plan en bovendien bleek uit de voorlichtingsavond in 
september 2016 dat het draagvlak globaal 50% voor en 50% tegen is. Dit samen met de problemen van 
doorstroming van het grote verkeer heeft Dorpsbelangen besloten om Plan A als onvoldoende te bestempelen. 
Dorpsbelangen heeft vervolgens een alternatief plan B voorgesteld.
De deelnemende partijen waren wel positief over dit Plan B. Wij zullen dit plan ook op de jaarvergadering 
toelichten en binnenkort hierover een bestuursvergadering over beleggen. 
Met de gemeente is de afspraak gemaakt dat Dorpsbelangen Plan B verder gaat uitwerken en op schrift gaat 
stellen. Plan B zal dan aan de bewoners en gemeente worden voorgelegd.

Westernielandrun
Op zaterdag 10 september 2016 werd de derde editie van de Westernielandrun gehouden.
Deze dag was weer een groot succes, niet alleen naar aanleiding van het aantal deelnemers namelijk 80 aan de 5 
en 10 km-run en 29 kinderen bij de kinderloop, het was zeker ook te danken aan alle Westernielanders die hebben 
bijgedragen om van deze dag een succes te maken. Alle vrijwilligers van de inschrijving tot aan de finish en ook 
niet te vergeten alle hulp troepen langs onze prachtige route. Verder dank aan de boeren die de route mogelijk 
maakten en al onze sponsoren groot en klein zonder wie het voor ons onmogelijk zou zijn deze dag te 
organiseren. Als laatste maar niet onbelangrijk dank aan de vele enthousiaste supporters jong en oud die zeker 
ook een bijdrage hebben geleverd aan deze geslaagde dag.
Op zaterdag 9 september 2017 hopen wij opnieuw een mooie loop te realiseren. 

Culturele Commissie
Activiteiten die in 2016 georganiseerd werden door de culturele commissie:
1 januari - kloksmeren
14 mei - orgeldag
20-21 mei - schilderworkshop kerk
4 juni - boekenmarkt
4 juni - 1e week juli: expositie schilderijen schilderworkshop
13 september -  open monumentendag
21 december - concert koor Aig'n wies

Dorpsfilm Westernieland- ‘t Nijlaand in de Picture
Zo begonnen we: Dertig jaar geleden maakten een aantal inwoners van Westernieland een dorpsfilm. De film 
geeft een compleet beeld van het dorpsleven in 1985. Er is sindsdien veel veranderd in het dorp. We plaatsten 
een oproep om met ons mee te doen om een nieuwe dorpsfilm te maken. Niet meer zoals in 1985 met één 
filmcamera maar met de mogelijkheden die er nu zijn. Bijna iedereen kan zelf filmpjes maken en samenstellen en 
de filmpjes zijn op verschillende media te plaatsen en te zien.
Het lag in de bedoeling in om 2016 net als in 1985 zoveel mogelijk het dorpsleven op film vast te leggen en te 
bewaren voor de toekomst. Er is veel gefilmd, waarvoor dank aan de deelnemers. Van alle thema`s worden korte 
filmpjes gemaakt van ongeveer tien minuten. Herman en Joan maakten een versie van activiteiten in en om de 
kerk. Zij vertoonden hun filmpje in een deelnemersbijeenkomst.  

Er zijn nog wat losse eindjes gebleven. Daarom heeft de werkgroep besloten om het eerste halfjaar van 2017 te 
gebruiken om het filmmateriaal aan te vullen.
Zo zijn er nog een paar interviews afgenomen. Jannes heeft verteld wat er veranderd is in het dorp en Joan en 
Fred hebben verteld over hun “oversteek” van het westen van het land naar De Marne en in het bijzonder naar 
Westernieland.
Als slotakkoord zal er een niet al te lange overzichtsfilm gemaakt worden van de activiteiten. In de tweede helft 
van 2017 ronden we de werkzaamheden af. 



Westernieland is een levend dorp waar altijd wel wat veranderd en waar later misschien van gezegd wordt: 
“Hadden we het maar vastgelegd”. Wat te denken van de schuur van de Rixtumaheerd die na een lange 
dienstperiode plaatst maakt voor een nieuwe schuur of de Tocht om de Noord die dit najaar door het dorp zal 
gaan?

Website Westernielandweb
Er is mede door het filmproject een podium gecreëerd http://www.westernielandweb.nl/
In 2016 is deze website voor Westernieland van Wouter Wieringa overgenomen en door Parma communicatie 
opnieuw opgebouwd als dorpswebsite. Een platform welke niet alleen te gebruiken is voor filmpjes, maar ook voor 
aankondigingen van activiteiten van alle verenigingen. Bovendien een plek waar informatie te downloaden valt, 
zoals oude nummers van de Nijlandsterkrant en verschillende bundels met de door Dorpsbelangen ontwikkelde 
projecten. Theo Wijma draagt zorg voor het beheer van de website.

Sandra Bouwman, secretaris 
Vereniging Dorpsbelangen

Westernieland, mei 2017

http://www.westernielandweb.nl/

