
  

Nieuwsbrief vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit! 

Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van dit jaar. Het is al weer even geleden dat er een 
nieuwsbrief is geweest (juli 2021).Graag willen we u van het laatste nieuws en de 
ontwikkelingen  op de hoogte brengen. We wensen dat 2022 voor u allen veel voorspoed 
en gezondheid zal brengen. 

Algemene vergadering 

2021 was wederom een jaar vol Corona perikelen en dat heeft zijn weerslag gehad op bijvoorbeeld de 
activiteiten die nog wel of juist niet meer konden plaatsvinden.  
Nadat we in 2020 geen ledenvergadering konden houden door Corona, kon dit in 2021 wel; niet in het 
voorjaar zoals gebruikelijk maar wel in het najaar. De opkomst was goed en de sfeer tijdens de vergadering 
ook. 
De nieuwe bestuursleden zijn met algemene stemmen gekozen zodat we nu een voltallig bestuur hebben 
van 9 leden. Hierdoor kunnen de werkzaamheden beter verdeeld worden en heeft ieder bestuurslid een 
portefeuille. Ook de jaarrekening en begroting zijn goedgekeurd en de vereniging staat er financieel gezond 
voor. Door nieuwe wetgeving in de loop van de jaren na de oprichting van de vereniging en zeker ook de 
nieuwe wet op openbaarheid van bestuur waren we genoodzaakt onze Statuten te herzien. De Statuten 
wijziging heeft plaatsgevonden en is goedgekeurd door de algemene vergadering. Kortom de vereniging 
Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit, is financieel en reglementair op orde. Over geld gesproken: u kunt eind 
april de automatische incasso voor het lidmaatschapsgeld à €10,00 van ons verwachten. 

Windmolens/ energietransitie/ snel internet/ Samenwerkende Schilddorpen 

Vorig jaar werden we geconfronteerd met berichtgeving over een windmolenpark dat 
hier in/ bij de Schilddorpen mogelijk geplaatst gaat  worden. Dit riep meteen weerstand 
op. De diverse dorpen werken samen op dit gebied tussen Noordbroek, Hellum en 
Siddeburen en hebben een werkgroep opgericht. Namens Dorpsbelangen Siddeburen 
vooruit zit Patries van de Kamp in deze werkgroep. Zij houdt voor ons de ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten. Inmiddels zijn er brieven gestuurd naar de gemeente MIdden-
Groningen en de Provincie. U kunt het ook allemaal nalezen op de website van 
Dorpsbelangen. Klik op de link die leidt naar een hiervoor speciaal aangemaakte 
Facebook pagina : "Nee tegen windmolen in het Duurswoldgebied!" 
 
Verder werken we samen met de ons omringende dorpen. De zogeheten Schilddorpen rondom het 
schildmeer (Schildwolde, Hellum, Steendam, Tjuchum, Steendam en Siddeburen) willen samen werken op 
onderwerpen die ons allen aangaan en waardoor we een sterker verband hebben naar de gemeente toe. 
Denk hierbij aan onderwerpen  als recreatie, infrastructuur, verkeersveiligheid, energietransitie, snel 
internet (glasvezel buitengebied), etc.  

Aardbevingsproblematiek 

Een ander onderwerp dat de gemoederen hier aardig bezig houdt is 
natuurlijk de aardbevingsproblematiek. Het is inmiddels een  hoofdpijn 
dossier aan het worden als je ziet hoe de instanties en overheden met 
de uitvoering van de regels (denk aan het recente subsidie debacle) en 
versterking omgegaan wordt. Er is veel onduidelijkheid over de hele   

gang van zaken, mensen weten vaak niet meer waar ze aan toe zijn, en instanties spreken elkaar tegen of 
laten het afweten. Ook de laatste bijeenkomst die op aandringen van Dorpsbelangen werd georganiseerd 
en helaas digitaal werd gehouden, bracht niet veel helderheid en leverde geen/niet afdoende antwoorden 
op, op de gestelde vragen. Ons bestuurslid Kees Kemper heeft dit dossier en hij houdt alle ontwikkelingen 
en Kamerdebatten hierover nauwlettend in de gaten. We zullen  in de communicatie met de gemeente ook 
vasthoudend zijn en er op aandringen dat er  1 vast aanspreekpunt komt.  
 

https://www.facebook.com/groups/410155590819323


  
Woningbouw en bestemming oude (school)gebouwen 

We zijn regelmatig in gesprek met de gemeente over het bouwen van nieuwe 
betaalbare woningen met name voor de startersgroep en voor ouderen 
(zogeheten levensloopbestendige bouw). De plannen die er liggen van diverse 
partijen liggen stil en ook de gemeente toont geen initiatieven om 

bouwplannen te ontwikkelen ondanks dat het ooit in de dorpsvisie van de gemeente heeft 
gestaan. Verder wordt er gesproken over de herbestemming van de oude schoolgebouwen. 
Ook hiervoor heeft Dorpsbelangen aangegeven dat er dringend behoefte is aan invulling voor 
woningen. Voor deze gebouwen moet eerst een bouwkundig rapport komen, ook i.v.m. de eventuele 
aardbevingsschade, en pas daarna weten we welke invulling het bewuste gebouw kan krijgen.  

Kindcentrum 

De bouw van het nieuwe kindcentrum vordert gestaag. De verhuizing 
staat gepland in de week van 18 tot en met 22 april. Na de verhuizing 
zal het oude gebouw van de school met de Bijbel worden afgebroken. 
Dat moet ruimte creëren voor een nieuwe toegangsweg vanaf de 
Hoofdweg. We zijn in overleg met de gemeente over de 
verkeersveiligheid van de nieuwe aanvoerroutes naar het Kindcentrum. 
Ook aan de Hoofdweg zal het een en ander aan de verkeerssituatie 
worden aangepast.  We zullen deze ontwikkelingen nauwlettend in de 

gaten houden. Verder zijn we betrokken bij de invulling  van de groenstrook die overblijft  nadat de 
toegangsweg is aangelegd. Hiervoor is subsidie aangevraagd, we zijn in afwachting van de toekenning 
voordat we deze ruimte kunnen gaan inrichten. 

Activiteiten  

Naast al deze serieuze onderwerpen is er natuurlijk ook ontspanning nodig en daarvoor hebben we onze 
onvolprezen activiteitencommissie. Zij proberen in deze moeilijke tijden met allerlei beperkingen qua 
regelgeving en uitvoering, toch voor de nodige ontspanning en vertier te zorgen.  
Vele activiteiten zijn enthousiast bezocht of konden zich verheugen op grote deelname. 
Men heeft zich ingezet om de feestweek en dan met name Lichtjesavond en Ketelmuziek tot een succes te 
maken. Bij de lichtjesavond waren dan ook prijzen te verdienen zoals een heuse straat BBQ! Die eer ging dit 
keer naar de Wendakker. Men is zo enthousiast dat de eerste aanmelding voor dit jaar er al is. Het thema 
voor 2022 is DISCO, dus leef je uit.  
De Ketelmuziek was voorzien van een mooie lichtshow verzorgd door Ràul de Vries, 
ook dat viel in goede aarde. 
 
De spooktocht kende een dusdanig grote belangstelling dat er een aanmeldingsstop 
moest worden ingesteld, 200 deelnemers was de max. De datum voor dit jaar is al 
bekend, schrijf 5 november alvast in de agenda! 
 

Uiteraard was er de traditionele intocht van Sinterklaas waar 
zowel de Ondernemersvereniging als Dorpsbelangen ondersteuning aan hebben 
gegeven. Een enthousiaste Sinterklaasclub had een leuk programma gemaakt met dit 
keer de Sint die op z'n trouwe viervoeter Ozosnel intrede deed in ons mooie dorp. Het 
ging vooraf met een boerentrekker met bijpassende muziek. Vanwege de Corona kon er 
geen bijeenkomst zijn en de cadeautjes werden ook dit keer door de bezorgpieten aan 
huis gebracht. De prijswinnaars van de tekenwedstrijd kregen een extra prijsje 
uitgereikt door de Sint zelf. 

 
We gingen knallend het jaar uit met de Oliebollenbingo. Wederom een succes met vele leuke prijzen. 
 
 



  
Activiteiten 2022 

Voor dit jaar hebben we al een aantal activiteiten gepland,  
noteer de data in de agenda en geef je op tijd op.  
 
Publicaties van activiteiten zal via Facebook, Instagram en affiches plaatsvinden. We 

werken nog aan een groot publicatiebord in het dorp zodat iedereen altijd de juiste informatie kan vinden. 
 
 
 
28 januari Pubquiz: dit gaat geheel digitaal en wordt verzorgd door een bedrijf.  
 
 
 
 
 

 
 
24 februari Lasergame: deelname is gratis voor jeugd vanaf 6 jaar. Opgave is 

niet nodig. Binnenkort geven we meer informatie over evt. groepsindeling 

naar leeftijd en bijbehorende tijden. Hou de socials in de gaten!    

 
 

 

 

 

Al deze zaken  worden met behulp van  vrijwilligers geregeld en uitgevoerd, wij willen 

hierbij dan ook grote dank uitspreken voor hun inzet! 
 
 

Voor elkaar, met elkaar, door elkaar: voormekaar! 

 
 
Nico Marinus   voorzitter  
Jolanda Huisman  secretaris  
Karin Hofman   penningmeester 
Martine Entjes  ledenadministratie &  
   activiteiten 
 
 

 
Hans Bulthuis  hoofd activiteiten 
Kees Kemper   aardbevingszaken 
Greet ter Laan   leefbaarheid  
Patries van de Kamp  windpark /   
   energietransitie 
Joey Bruinsma  alg. bestuurslid &  
   activiteiten

 

 

 

Kijk ook op de volgende links: 

Website: www.dorpsbelangensiddeburen.nl 

Facebook: Dorpsbelangen-Siddeburen 

Instagram: Dorpsbelangensiddeburenvooruit 

 

Website:%20www.dorpsbelangensiddeburen.nl
https://www.facebook.com/Dorpsbelangen-Siddeburen-1974835595898380
https://www.instagram.com/dorpsbelangensiddeburenvooruit/

