
  

 Jaarverslag secretariaat  2021 vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit! 

 Een terugblik op het jaar 2021.  We hadden nog steeds te maken met Corona en alle 
beperkingen die dat opleverde.  
 

 
 

BESTUUR: 
 
De vereniging Dorpsbelangen is gedurende 2021 weer  voorzien van een voltallig bestuur, 9 man ( en vrouw) 
sterk. De portefeuille verdeling werkt goed en een ieder heeft zijn/haar specifieke aandachtsgebied(en). Nog 
even een overzicht:  
Nico Marinus:  Voorzitter/alg. zaken/samenwerking andere dorpen/verenigingen/gemeente 
Jolanda Huisman: Secretariaat/communicatie/publicatie/alg. beleidsondersteuning  
Hans Bulthuis:  Hoofd activiteiten.  
Karin Hofman:  Penningmeester/ financiën. 
Martine Entjes: Ledenadministratie/ contactgegevens leden/ activiteiten 
Greet ter Laan:  Leefbaarheid/servicepunt MFC.  
Kees Kemper: Aardbevingsproblematiek 
Patries van de Kamp: Windmolens/ zonnepark/ energietransitie 
Joey Bruinsma: Ondersteuning Activiteiten en Siddeburen in beweging 
 

Op de Algemene Ledenvergadering zijn alle bestuursleden bij acclamatie gekozen. De vergadering 
moest in twee keer gehouden worden omdat we de Statuten drastisch hebben moeten herzien om aan de 
huidige wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Tevens is er ook een huishoudelijk reglement aan toegevoegd 
en kunnen we nu commissies aanstellen die specifieke zaken kunnen behartigen denk bijvoorbeeld aan de 
Sinterklaascommissie. 
Bijzonder fijn was de décharge van de penningmeester, de financiën zijn op orde en staan we er gezond voor 
ook qua ledental. We zijn van ruim 400 leden naar bijna 800 gegaan.  
Het bekend maken van de activiteiten en ander belangrijk nieuws voor de leden en andere geïnteresseerden is 
nog een probleem. Uiteraard zijn er de bekende kanalen van de website, Facebook en Instagram, maar niet 
iedereen maakt gebruik van social media. Het Bokkeblad is gestopt en we zijn nog bezig om een andere wegen 
te vinden om publicaties voor een breder publiek mogelijk te maken. De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid 
met een bijzonder klein aantal leden die de nieuwsbrief nog in de brievenbus krijgen. 
 

  ACTUELE ONDERWERPEN 

Eén van de zaken is de bouw van het Kindcentrum  en het daarbij behorende verkeersplan. Er is diverse keren 
overleg geweest met de projectleider van de bouw over de aan en afvoer routes naar het gebouw. Wij zagen 
wel wat problemen in de plannen en hebben dit diverse keren aangegeven. Feit is dat er wel geluisterd wordt 
naar de opmerkingen maar niet alles kan direct in het reeds goedgekeurde plan aangepast worden. Het project 
is nog gaande en wordt in mei 2022 opgeleverd waarna de toegangswegen nog aangepast moeten worden. Wij 
als Dorpsbelangen houden een vinger aan de pols. 
Als de oude school de CBS de Zonnewijzer afgebroken wordt komt daar een toegangsweg en blijft er ook een 
groenstrook over. Tijdens de info avond hebben we input gevraagd van de bewoners over de invulling van deze 
groenstrook. Inmiddels zijn  we ook in gesprek met PABO studenten die hier een project van gemaakt hebben. 
 
Het samenwerkingsverband van de 6 Schilddorpen (Schildwolde, Hellum, Siddeburen, Steendam, Tjuchem en 
Overschild) en met de gemeente Midden Groningen  moet nog meer van de grond komen. De laatste 
bijeenkomst (eind 2021)  gaf veel gespreksstof en onderwerpen maar ging vooral ook over hoe we de rol van 
onszelf richting de gemeente het beste kunnen vormgeven. Er komt een vervolg overleg in 2022. 



  

 
Diverse onderwerpen als leefbaarheid, sport en spel, recreatie en visie voor de toekomst, het 
aardbevingsdossier met de versterkingsoperatie, onderhoud speeltuin "de Bokkesprong", houden 
ons steeds bezig. De actuele stand van zaken wordt in de nieuwsbrieven benoemd. Daar waar we 
kunnen zullen we goede initiatieven zoveel mogelijk ondersteunen.  

 
 

 
Door Corona konden we nog niet volledig “los” gaan qua activiteiten. Ondanks dat hebben we toch een twaalf 
tal activiteiten kunnen organiseren veelal in samenwerking met diverse vrijwilligersgroepen. De acties waren 
voor jong en oud. Een klein résumé: 
Ladiesbingo,  Kinderbingo, Tulpenactie, Kei versus Ei paasactie, Kindermarkt/Garagesale, Haringen voor het 
Ufkenshuis, Happen en Trappen, World Clean Up Day, Lichtjesavond en Ketelmuziek, Spooktocht, en 
ondersteuning bij de Sinterklaasintocht en een Oliebollenbingo. Kortom toch wel weer wat röring in Sibboern! 
 
Al die acties vergen ook werk van vele vrijwilligers die we dan ook hartelijk willen bedanken voor hun inzet. 
 
 

DOEL VOOR 2022 
Vooruitkijkend worden bestuursleden steeds meer betrokken bij en krijgen een meer prominentere rol in 
maatschappelijke discussies en overleggen met de gemeente en partijen. Daarnaast wordt er ook door de 
wetgever steeds hogere eisen aan bestuursfuncties en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden. Dit 
alles vergt veel tijd naast de baan die de bestuursleden ook gewoon hebben.  
Een paar speerpunten: 

• Publicatie van Dorpsbelangen voor breder publiek,  

• De Speeltuin de “Bokkesprong” moderniseren/ vernieuwen naar een nieuw concept van speel en 
beleeftuin,  

• Verkeersveiligheid/ snelheidsaanpassing voor straten in het dorp en rondom het Kindcentrum,  

• Versterkingsoperatie  aardbevingsschade en  

• De energietransitie,  
Het zijn grote onderwerpen die niet in korte tijd geregeld zijn. 
  
Ook willen we graag dat de bewoners meer betrokken worden bij zaken die in ons dorp spelen. Heeft u ideeën 
of suggesties die bijdragen tot de verbetering van de leefbaarheid in Siddeburen, laat het ons weten ! Goede 
initiatieven ondersteunen we van harte. 
 
 
 
Bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit!  
 
Publicaties: 
Website: www.dorpsbelangensiddeburen.nl 
een informatieve site waar naast leuke activiteiten en verslaglegging daarvan, ook actuele 
berichtgeving op staat bijvoorbeeld over de aardbevingsproblematiek, ontwikkelingen van 
het kindcentrum, en andere maatschappelijke onderwerpen.  
Kijk ook op: Facebook  &  Instagram :  

http://www.dorpsbelangensiddeburen.nl/
https://www.facebook.com/Dorpsbelangen-Siddeburen-1974835595898380
https://instagram.com/dorpsbelangensiddeburenvooruit?igshid=YmMyMTA2M2Y=

