Nieuwsbrief vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit!
Voor u ligt de 2e nieuwsbrief van dit jaar. We willen u van het laatste nieuws en de
ontwikkelingen op de hoogte brengen.
In de vorige nieuwsbrief hadden we al iets gezegd over de Algemene Ledenvergadering.
Inmiddels zijn de beperkingen met betrekking tot corona sinds eind juni vrijwel opgeheven.
Echter de tijd is te kort om nog voor de vakantie een ledenvergadering te organiseren. Volgens de Statuten
moeten we de uitnodiging tenminste 3 weken voor de te houden vergadering publiceren. Dat zou betekenen
dat we de vergadering in het begin van de vakantie zouden moeten houden. Het bestuur vindt dat dit geen goed
moment is en daarom tillen we de vergadering naar begin september als de vakantie voorbij is. De uitnodiging
en alle bijbehorende stukken ontvangt u medio augustus. In het Bokkeblad zal t.z.t. ook een oproep geplaatst
worden voor de Ledenvergadering.
De publicatie over de mogelijke komst van een windpark langs de rijksweg
N387 van Siddeburen naar Slochteren heeft veel stof doen opwaaien; niet
alleen in ons dorp maar ook in de aangrenzende dorpen Hellum,
Schildwolde en Slochteren. Er is een gezamenlijke actiegroep opgericht met
vertegenwoordiging vanuit deze dorpen. Voor Siddeburen is dat Patries van
de Kamp en zij zal ook kandidaat zijn voor het bestuur van Dorpsbelangen
met als portefeuille Windpark.
Ten aanzien van de aardbevingsproblematiek houdt ons bestuurslid Kees Kemper voor ons de vinger aan de
pols. Hij volgt de debatten in de kamer en schrijft artikelen in het Bokkeblad om u allen te informeren. Zo zijn er
ook subsidieregelingen voor woningen in het aardbevingsgebied, waar men mogelijk voor in aanmerking kan
komen. Kijk hiervoor op de volgende website: https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-enverbetering-groningen-eu-10000
De bovenstaande subsidie (10.000) kan vanaf 1 juli 2021 worden aangevraagd, alleen voor die huizen die NIET in
de versteviging operatie vallen. Dit is onder meer bedoeld als tegemoetkoming in achterstallig onderhoud,
verduurzaming van de woning, etc., dus een nieuwe keuken, verbouwing, etc. is mogelijk.
In het MFC is sinds 7 juni het steunpunt geopend zowel van het IMG als van Humanitas

Tevens willen wij u wijzen op het Meedoen Fonds Midden-Groningen: er zijn verschillende regelingen om
mensen met weinig eigen geld en inkomen mee te laten doen. Dit zijn onder andere abonnementen en

lidmaatschappen die deelnemers met punten kunnen kopen, maar ook declaratieregelingen.
Sommige regelingen zijn voor alle deelnemers, andere zijn leeftijdsgebonden. Bekijk de website:
https://meedoenmiddengroningen.nl/deelnemer/aanvragen/
Verder is het bestuur in gesprek met de gemeente over de woningbouw in Siddeburen.
Inmiddels is er op de locatie de Weerterij de nodige onrust ontstaan door slechte communicatie
en onvolledige informatie. Op 7 juli is weer een gesprek met de bewoners van de Weerterij.
Over de woningbouw is er door Dorpsbelangen een stuk gepubliceerd in het Bokkeblad.
Op 21 mei is de bouw van het nieuwe kindcentrum officieel van start
gegaan.
Dorpsbelangen is in gesprek met de projectleider over de
verkeersveiligheid van de (deels nieuw) te ontwikkelen kruispunten op
de aan - en afvoerwegen naar het kindcentrum. Ook Veilig Verkeer
Nederland is hierbij gevraagd om een onafhankelijk expertiseoordeel te
geven.
Verder is er ook nog de (ver)bouw van de Rutger kopland school
Om de Rutger Kopland School een veilig en toekomstbestendig
schoolgebouw te kunnen geven in Siddeburen, gaat de school gebruik maken van het gebouw van basisschool
De Springplank. Dit gebouw komt pas beschikbaar als De Springplank is verhuisd naar het nog te bouwen
Kindcentrum Siddeburen (naar verwachting Q1 2022). Het gebouw kan daarna verbouwd, verduurzaamd en
uitgebreid worden. Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp van het gebouw en het terrein er omheen.
Meer informatie in de nieuwsbrief: https://mailchi.mp/.../nieuwsbrief-verbouw-rutger-kopland Met vragen of
aanmelding voor de nieuwsbrief kunt u terecht bij scholenprogramma@midden-groningen.nl.
Natuurlijk waren er ook weer leuke acties en activiteiten.
Zo was er op 12 juni de Garagesale en kindermarkt. Na publicatie op Facebook en de
website kwamen de Dorpen Hellum en Schildwolde met het verzoek om hierbij aan te
sluiten. Ondanks de beperkte aankondiging was er toch veel belangstelling.
Ondanks het feit dat de fietsvierdaagse niet doorging
was er wel traditiegetrouw het Haringhappen op de
vrijdag voor bewoners van het Ufkenshuis. Deze actie
werd zeer gewaardeerd door bewoners en zorgverleners.
De meest recente activiteit was de
fietstocht Happen & Trappen op 3 juli j.l. Er was een mooie route
uitgezet met 4 posten waar je onderweg van een hapje en drankje werd
voorzien. er waren 3 routes: 40km, 28km en 10km. Zo'n 90 deelnemers
incl. 15 kinderen konden genieten van de tocht en het lekkers. Een
beeldverslag staat op Facebook en op de website en in het Bokkeblad.
Onderwerpen voor het bestuur kunt u indienen tot de 1e vrijdag van de maand zodat het punt op de agenda
komt voor de vergadering van 2e dinsdag van de maand. Indienen kan via de mail:
secretariaat@dorpsbelangensiddeburen.nl
Neem gerust een kijkje op : www.dorpsbelangensiddeburen.nl. Ook onze Facebook pagina is een bron aan
informatie net als ons instagram account: Dorpsbelangensiddeburenvooruit.
Wij wensen u allen een fijne vakantie!
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