
  

 

Nieuwsbrief vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit! 

De eerste 3 maanden van 2022 zijn alweer voorbij. Middels deze 2e nieuwsbrief van dit jaar, 
willen we u van het laatste nieuws en de ontwikkelingen  op de hoogte brengen.  
 

Grote gebeurtenissen 

Het begin van het jaar wordt gemarkeerd door de verschrikkelijke oorlog in de 
Oekraïne. In het buurdorp Hellum is begin maart een hulpactie gestart door Boeren 
Jongens en Helpende Handen. Inzamel- en coördinatiepunt is de boerderij van Henk 
de Haan aan de Hoofdweg 38 in Hellum. Goederen als kleding, levensmiddelen, 
medische hulpartikelen, persoonlijke verzorgingsartikelen worden ingezameld en 
zaken waar men specifiek om vraagt zoals bijv. zaaigoed dat bestemd is voor 

particulieren die niet gevlucht zijn. Soms  gepaard gaande met een ludieke actie. Er zijn directe lijnen met o.a. 
Kees Huizinga, boer in de Oekraïne en zoon van de voormalig huisarts Huizinga in Hellum, waardoor de goederen 
ook echt daar komen waar ze nodig zijn. Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit start geen eigen actie maar 
ondersteunt Hellum in persoon en daad. Wij publiceren hun acties en verlenen hulp waar nodig. Zie ook de 
facebookpagina van Dorpsbelangen en BoerenJongens. 
 
Een andere grote gebeurtenis was het overlijden van ons lid van het eerste uur, Lambertus Koops van ’t Jagt, 
tevens lid van de kascommissie. Zijn markante verschijning in het dorp zal zeer gemist worden. Wij wensen de 
familie en vrienden veel sterkte toe. 

 

Algemene vergadering 

15 juni  wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Alle stukken die betrekking 
hebben op de vergadering worden in een aparte mailing verzonden circa 3 weken voor 
die tijd.  
In het kader van het lidmaatschap kunt u eind april/ begin mei de automatische incasso 
voor het lidmaatschapsgeld à €10,00 van ons verwachten. 

 

Windmolens/ energietransitie/ snel internet 

Inmiddels houden we ons ook bezig met het project “snel internet” in het buitengebied. Dit 
project is gegund aan een aannemer maar het blijkt niet van de grond te komen. Er is een 
brief gestuurd naar de Gemeenteraad over hoe het nu zit met dit project. We houden een 
vinger aan de pols en zullen als er meer nieuws is hierover berichten. 
U kunt het ook allemaal nalezen op de website van Dorpsbelangen.  
 

Aardbevingsproblematiek/ Bijeenkomst: Update van de versterkingsoperatie 

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 
zoals ook in het sociaal handvest beschreven is. Er zijn inmiddels verschillende 

wisselwoningen gebouwd o.a. aan de Damsterweg en op de Weerterij. Er zijn gesprekken gaande met onder 
meer de Gemeente.  
In mei wordt er een bijeenkomst georganiseerd door Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit, om aan te geven hoe 
nu de stand van zaken is. Deze bijeenkomst is samen met de gemeente Midden Groningen, NCG, IMG en 
Bouwimpuls. We willen de bewoners bijpraten over de ontwikkelingen en voortgang van het versterking 

https://www.facebook.com/search/top?q=dorpsbelangen%20siddeburen
https://www.facebook.com/search/top?q=boerenjongens%2C%20helpendehanden


  

 

programma in ons dorp Siddeburen en omgeving. Er zal een terugkoppeling gegeven worden 
van de resultaten die zijn bereikt en er wordt een doorkijk gegeven wat er nog staat te 
gebeuren. Natuurlijk willen graag uw feedback ontvangen over de reeds geboekte resultaten 
of ervaringen.  
We vinden het belangrijk dat er voor iedereen ruimte en tijd is om van gedachten te wisselen 
met betrokkene instanties, daarom is het nodig dat je je aanmeldt bij : 
aanmelden@dorpsbelangensiddeburen.nl  

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen we  bij een te grote belangstelling eventueel een 
2de bijeenkomst organiseren.  
De bijeenkomst zal plaatsvinden in het MFC- Siddeburen en zal zoals gezegd medio mei 2022 gepland 
worden.   

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. Om aan te geven dat de behoefte tot betaalbare woningbouw groot is 
in ons dorp zullen we met de gemeente in gesprek gaan zodra het nieuwe college bekend is. 
 

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 Zonnewijzer 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. 15 
maart is er een informatieavond geweest  over de nieuwsbouw van het kindcentrum en de situatie over de 
nieuwe aanvoerroutes naar het kindcentrum. Er moest nog verder gesproken worden met Veilig Verkeer 
Nederland. Daarnaast zijn we betrokken bij de invulling  van de groenstrook die overblijft  nadat de toegangsweg 
is aangelegd. Hiervoor was subsidie aangevraagd maar dat is afgewezen.  
 
Op de informatieavond over de nieuwe school half maart, werd ook gevraagd naar ideeën om deze groenstrook 
in te vullen en er kwam van alles voorbij. Een paar voorbeelden:  een blote voetenpad, een bootcamp-baan, 
activiteitenbos, stappalen/ palenbrug, Panna kooi/ basketbalveldje, mini speeltuin, bankjes voor opa’s en oma’s 
die kinderen ophalen, etc.  
We zijn ook nog in gesprek met PABO studenten over de invulling van de groenstrook. Mocht u nog ideeën 
hebben hierover, dan kunt u ze melden bij Dorpsbelangen: info@dorpsbelangensiddeburen.nl  
 

Activiteiten 2022 

Begin dit jaar zijn alle Coronamaatregelen aan de kant geschoven en dat betekent dat we weer volop activiteiten 
kunnen organiseren. De activiteitencommissie is al weer volop bezig.  
Het 1e evenement was de Pubquiz die nog wel onder de  Coronamaatregelen viel en had een ruime deelname. 
In februari werd een lasergame gehouden voor de jeugd. De belangstelling was enorm zo’n 150 jongeren  
kwamen deelnemen aan dit bruisend gebeuren.   
De Paaseieren zoekactie was ook een succes met een heuse paashaas die de kinderen vermaakte. 
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Wat staat er nog meer op de agenda? 
17 mei: Avondvierdaagse week   
 
20 juni: Week voor fietsvierdaagse  
 
 
 
02 juli:  Zomerfeest  i.s.m. “de Koetsier’ 

 
 
Uiteraard zijn er nog meer plannen en voorbereidingen 
gaande, als daar meer duidelijkheid over komt zullen we 
dit via onze kanalen publiceren. 
 
Publicaties zal via Facebook, Instagram en affiches 
plaatsvinden. We werken nog aan een groot 
publicatiebord in het dorp en andere mogelijkheden tot 
publicatie zodat iedereen altijd de juiste informatie kan 
vinden. 

 
 

Namens het gehele bestuur: 

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 
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