Jaarverslag van de Vereniging Dorpsbelangen Westernieland
over de periode 23 mei 2015 tot 19 mei 2016

Bestuur
Het bestuur bestond in deze verslagperiode uit de volgende personen: Theo Wijma
(voorzitter), Sandra Bouwman (secretaris), Gerben Edens (penningmeester), Agnes Spaans,
Erik Zwart (havenmeester).
Sjoerd van der Weide heeft halverwege het seizoen zijn taak als bestuurslid neergelegd.
Hierdoor is er naast de vacature die er al was, nog een vacature ontstaan.
Ledental
Het ledental bedroeg in dit verslagjaar in totaal 93 adressen. Ter vergelijking, het vorige jaar
was dat 94 adressen.
Algemeen
Het bestuur heeft in zijn geheel 4 keer vergaderd. Daarnaast zijn diverse besprekingen
geweest in werkgroepsverband en is het dagelijks bestuur een paar keer bij elkaar geweest
voor meer spoedeisende besprekingen. Extern vond overleg plaats met:
● B&W van de gemeente De Marne, Dorpenronde
● Gemeentelijke ambtenaren
● Veilig door de Marne (verkeersveiligheid overleg)
● Fietsstampijgroep den Andel (fietspad)
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.
Addingapark en speeltuin
In het Addingapark is 2 keer een onderhoudsdag georganiseerd. In november tijdens de
Natuurwerkdag zijn veel klussen gedaan, ook de vogelhuisjes die door kinderen geverfd
waren, zijn toen opgehangen.
In maart met de NL Doet zijn de picknicktafels in de speeltuin voorzien van tegels om zo het
onderhoud op deze plaats te vergemakkelijken. Dit project is tot stand gekomen met
subsidie van het Oranjefonds.
Een verfonderhoudsbeurt in de speeltuin is uitgevoerd door ambtenaren van de gemeente in
het kader van de gemeentelijke pitstopdag.
Graag zouden we willen dat de perken in het Addingapark wat dichter worden door het
bijplanten van extra struiken.

Werkgroep duurzaamheid
Dorpsbelangen heeft de hulp ingeroepen van Cata uit Assen om mogelijke subsidie binnen
te halen voor het duurzaamheidsproject. Cata heeft nu nog één aanvraag lopen voor
subsidie waarover nog geen uitsluitsel is. Mocht deze aanvraag ook negatief zijn dan zal de
werkgroep bij elkaar worden geroepen om zich te beraden hoe nu verder te gaan.
Een volgende mogelijkheid is het z.g.n. postcoderoos gebeuren.
Hierover komen we dan terug.
4 mei project 2015
Elke 5 jaar wordt er 4 mei herdenking georganiseerd. In 2015 was Dorpsbelangen gevraagd
deze te organiseren. Er is een 4 mei comité gevormd bestaande uit Sientje Huisman, Aafke
Loos, Geertje Wijma en Koos Eising. Op het kerkhof vonden kransleggingen plaats door
burgemeester Wiersma en Theo Wijma bij de gevallen Engelse vliegeniers. Sientje Huisman
en Aafke Loos legden een krans bij verzetsheld Dirk Wierenga. Het programma in de kerk
werd opgeluisterd met orgelspel van Sandra Bouwman. Burgemeester Wiersma en Wiebe
Zorge hielden een overdenking en Bram Severs droeg een gedicht voor. Naderhand was er
koffie in het dorpshuis.
Begroting was € 450, De onkosten zijn door gemeente de Marne betaald.
Kerst en oud en nieuw 20152016
Dit seizoen zijn er, net als het voorgaande jaar 2 kerstbomen in het dorp geplaatst. De
verlichting van de kerk brandde vanaf 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. Hier wordt altijd
flink gebruik van gemaakt. Ieder jaar blijkt weer dat de container te klein is. Er wordt veel
naast de container opgebrand met als gevolg een grote brandplek die tot ver in het jaar
zichtbaar is. Dit vinden we als bestuur erg jammer. In overleg met de gemeente wordt
gekeken of er een andere oplossing is voor dit jaarlijks terugkerend probleem. Voorstel is
een plek in het park te gaan verharden en dat deze zowel als brandplaats kan dienen en als
een basketbalveldje gebruikt zou kunnen worden. Financiële haalbaarheid wordt later in
2016 onderzocht.
De Nijlandster Krant
De Nijlandster Krant is in deze verslagperiode 3 keer uitgebracht, te weten in september,
december en april.
De krant wordt huis aan huis verspreid in het dorp. Daarnaast wordt de digitale versie via de
mail verstuurd aan diverse (politieke) organisaties, belanghebbenden en oudbewoners.
Hiermee houden we organisaties op de hoogte van zaken die in Westernieland van belang
zijn.
Verkeersveiligheid
In 2015 zijn er in de hele gemeente de Marne snelheidsGPS metingen verricht en daaruit
bleek dat Westernieland het dorp was waar de meeste snelheidsovertredingen
plaatsvonden.
In het gemeentelijk overleg van januari 2015 is Dorpsbelangen overeengekomen dat we
gezamenlijk gaan kijken waar er mogelijk obstakels komen in het dorp om de rechte lijn eruit

te halen. Als voorbeeldproject nemen we de situatie in Zuurdijk, waar op diverse plekken
verzwaarde aardappelkratten geplaatst die als bloembakken kunnen fungeren. Hierdoor
worden er een aantal slingers in de weg gevormd.
Voor de situatie aan de Schaapweg, waar door het (zware) verkeer soms erg hard gereden
wordt, zetten we in op het plaatsen van een 3tal verkeersdrempels als afremmende
maatregel. Deze drempels kunnen alleen geplaatst worden waar geen huizen staan om
trillingsoverlast te voorkomen.
De verkeersgroep van Dorpsbelangen zich heeft aangesloten bij de groep “Wij willen
fietspad” uit Den Andel voor het realiseren van een fietspad langs de weg
WesternielandRasquert. Behalve dat we gezamenlijk actieborden langs de weg geplaatst
hebben, hebben we een 3 tal besprekingen gevoerd met gemeente Winsum over de aanleg
van een fietspad. Gemeente Winsum heeft vervolgens een bureau ingeschakeld die een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd heeft over mogelijkheden van een fietspad dan wel
fietsstroken. Het uiteindelijke advies aan de gemeente Winsum zijn fietsstroken langs de
weg en een 5 tal snelheidsremmende maatregelen voor het autoverkeer op dit traject. Dit
plan zal worden opgenomen in de kadernota van de gemeente voor de begroting van
volgend jaar. De gemeenteraad Winsum zal hier in 2016 over stemmen.
Westernielandrun
In september is voor de tweede keer de Westernielandrun gehouden. Alles was goed
geregeld. Toch waren er minder deelnemers dan het voorgaande jaar.
Culturele Commissie
De Culturele Commissie heeft ook dit jaar allerlei culturele activiteiten georganiseerd. In juni
was er de jaarlijkse boekenmarkt. In november werd een optreden cabaretgroep Flexwerk
georganiseerd en nieuwjaarsnacht het jaarlijkse kloksmeren.
Dorpsschouw 2016
De dorpsschouw wordt één keer per jaar gelopen. De dorpsschouw 2016 is medio maart
gelopen en de bevindingen zijn kenbaar gemaakt bij de gemeente.
Erik en Theo hebben alle zichtbare problemen in kaart gebracht.
● Onderhoud van de wegen.
● Onderhoud van de bermen.
● Onderhoud van de trottoirs.
● Onderhoud van de betonpaden e.d.
● Onderhoud steiger haven.
● Groen onderhoud.
Ook de opmerkingen die via de mail van een aantal inwoners binnen zijn gekomen zijn
meegenomen. Van alle zichtbare mankementen zijn foto’s gemaakt. Hiervan is een
rapportage gemaakt een doorgestuurd naar Peter Batema van gemeente De Marne. Aan de
hand hiervan zal de gemeente een herstelplan opstellen. Normaliter krijgen we een melding
van gedane werkzaamheden en welke nog in de planning zitten.
De zichtbare verkrotting hier en daar in het dorp daarvan is de gemeente op de hoogte.

Koningsdag 2016
Ook dit jaar vierden we als dorp weer Koningsdag, vanwege het slechte weer waren dit jaar
de activiteiten niet in de speeltuin maar in het dorpshuis. Een versierde kinderfietsoptocht
door het dorp, daarna van 10.0013.00 uur koffie met een plantjes en vrijmarkt in het
dorpshuis. Voor kinderen werd een groot springkussen gehuurd.
Organisatie namens Dorpsbelangen: Agnes Spaans en Jet Lakeman.
Dorpsfilm Westernieland
Initiatief
. 30 Jaar geleden, in 1985, is er een dorpsfilm gemaakt van Westernieland. Vrijwel
alle activiteiten, die er in dat jaar in het dorp plaats vonden, zijn gefilmd. Het tijdsbeeld in
verhouding tot 30 jaar geleden is drastisch veranderd: nieuwe media hebben hun intrede
gedaan, NoordGroningen heeft te maken gekregen met een krimpend aantal inwoners en
aardbevingen. In Westernieland zijn de sporen van het nieuwe tijdsbeeld zichtbaar door het
verdwijnen van voorzieningen, woningen en een verminderde en gewijzigde samenstelling
van de bevolking. De bewoners brengen zelf letterlijk in beeld of de wijzigingen ook
gevolgen hebben voor de vitaliteit van de dorpsgemeenschap nu en in de toekomst. Door de
veranderingen en het toekomstperspectief zelf te registreren worden onderlinge verbanden
en verhoudingen versterkt ten behoeve van de kracht van de leefgemeenschap.
Doel en middelen.
Het doel is de vitaliteit van de dorpsgemeenschap te versterken en te
vergroten. Dat gebeurt door: het leren omgaan met en het gebruik te maken van nieuwe
media, met behulp van nieuwe media samen inzicht te geven in de ontwikkelingen van een
dorpsgemeenschap in de afgelopen 30 jaar, de huidige situatie te registreren en ideeën te
schetsen voor de toekomst.
Werkwijze.
Inwoners van het dorp plaatsen een jaar rond op verschillende media, waaronder
de website van Westernieland, individueel of in samenwerking, korte zelf gemaakte filmpjes
vanuit diverse thema`s. Thema`s die in de volle breedte betrekking hebben op
Westernieland en omgeving. Na afloop van het te filmen jaar wordt er een kortdurende
samenvatting (van ongeveer een half uur) gemaakt vanuit het gefilmde materiaal. Er wordt
een beeld geschetst van de vitaliteit van het dorp.
Organisatie.
Dorpsbelangen Westernieland heeft de werkgroep “Westernieland in Beeld” in
het leven geroepen De werkgroep heeft als taak mee gekregen draagvlak onderzoek te
doen en bij voldoende draagvlak de uitwerking, financiering en uitvoering ter hand te nemen.
De werkgroep bestaat uit Theo Wijma (voorzitter Dorpsbelangen), Koos Eising (actief
betrokken inwoner) en Wiebe Zorge (betrokken nietinwoner).
Draagvlak en deelnemers.
Via de dorpskrant, een flyer, sociale media en via de lokale pers

is de bedoeling van het project “Westernieland in Beeld” uitgelegd en is er een uitnodiging
gedaan om een verkennende bijeenkomst te bezoeken en een oproep gedaan om mee te
doen. De belangstelling was relatief groot. Er zijn twee vervolgbijeenkomsten geweest. Het
resultaat is dat 20 mensen daadwerkelijk hun medewerking gaan verlenen, individueel of als
vertegenwoordiger van 7 verenigingen. Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd. De
conclusie is dat er groot draagvlak is om het project ten uitvoer te brengen. De verwachting
is dat er gedurende het project meer deelnemers zullen komen.
Betrokkenen.
Onder de vleugels van Dorpsbelangen Westernieland is een werkgroep in het
leven geroepen die samen met inwoners, instanties en organisaties het project uit gaan
voeren.
● Werkgroep Westernieland in Beeld (Theo Wijma, Koos Eising, Wiebe Zorge)

●
●
●

20 Inwoners van Westernieland die gaan filmen.
7 Deelnemende verenigingen.
Dorpsondersteuner gemeente De Marne.

Aanpak.
De aanpak is gerelateerd aan de doelstelling. De uitvoering zal bijna geheel door
de inwoners gebeuren. Professionele hulp is nodig om vaardigheden aan te leren. De
samenvatting zal door een professionele filmer gemaakt worden.
● De werkgroep coördineert, organiseert, beheert de website en selecteert de items
voor de samenvatting van de eindfilm.
● De deelnemers filmen volgens afspraak het hele jaar rond, individueel of samen,
bepaalde thema`s.
● Door de deelnemer gemaakte korte filmpjes worden geplaatst op de website van
Westernieland.
● Er komen zes workshops waarin de leden van de werkgroep en de deelnemers
geschoold worden in het technische gebruik van filmapparatuur, het filmen zelf, het
verwerken van films, het plaatsen van films en het gebruik van sociale media.
Afstemming werkzaamheden. D
e werkgroepleden en de deelnemers stemmen de
werkzaamheden op elkaar af. De workshops zullen voornamelijk in het eerste half jaar van
het project gestart worden. Het resulteert in de volgende globale planning van de
bijeenkomsten:
● Werkgroep bijeenkomsten maandelijks tot einde project.
● Filmdeelnemersbijeenkomsten met werkgroepleden.

Sandra Bouwman, secretaris
Vereniging Dorpsbelangen
Westernieland, mei 2016

