
  

 

Nieuwsbrief vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit! 

Zomervakantie 2022. Na alle corona perikelen is iedereen toe aan een vakantie onder 
normale omstandigheden. We willen zo op de helft van het jaar even de laatste stand van 
zaken rondom  Dorpsbelangen met jullie delen.  

Algemene vergadering + oproep bestuurskandidaat Penningmeesterschap 

Op 15 juni  vond de algemene ledenvergadering plaats. Middels het jaaroverzicht van het secretariaat en 
het financiële jaarverslag werd iedereen geïnformeerd over het wel en wee van Dorpsbelangen 
Siddeburen Vooruit. Alle stukken werden goedgekeurd. Vlak voor de vergadering werd bekend dat ons 
onvolprezen bestuurslid Hans Bulthuis zich toch niet herkiesbaar ging stellen. Dit had te maken met het 
feit dat hij zich volledig wil inzetten voor de voetbalvereniging. Wij als bestuur vinden het natuurlijk erg 
jammer om Hans te moeten laten gaan maar wel begrijpelijk want zijn  hart ligt nu eenmaal bij de voetbal.  
Onder dankzegging voor zijn enorme tomeloze jarenlange inzet voor de activiteiten en alles wat daar bij 
komt kijken, kreeg hij een mand met lokale producten en een cadeaubon. Ook Karin Hofman gaf 
aan haar functie van penningmeester  beschikbaar te willen stellen. Aangezien er niet voorzien 
was in een nieuwe kandidaat voor die functie, blijft Karin zolang aan tot er iemand gevonden is 
die deze functie wil overnemen. Dus beste leden hierbij een oproep:  

Wie wil zich inzetten voor ons dorp en heeft affiniteit met digitaal boekhouden? 
Je kunt je aanmelden tot 15 september bij secretariaat@dorpsbelangensiddeburen.nl 
 
 

Samenwerkende Schilddorpen/Gebiedscoöperatie/ energietransitie/ snel internet 

De samenwerkende schilddorpen zijn een paar keer bij elkaar geweest in het zogeheten 6D 
(6 dorpen) overleg. Doel is om te kijken of we op grote onderwerpen gezamenlijk kunnen 
optreden op zo steviger te staan richting overheid. Denk aan woningbouw, infrastructuur, 
verkeersveiligheid, recreatie, energietransitie, snel internet, enzovoorts. De 6Dorpen 
hebben inmiddels een bijeenkomst gehad op de Interactieve Werkplaats in Hellum van de 
Hanze Hogeschool. Zij gaan ons helpen een gebiedsvisie te  ontwikkelen en daarvan afgeleid 
ook een dorpsvisie. De gemeente heeft in hun beleidsvisie staan dat ieder dorp een eigen 
dorpsvisie maakt. Wij denken dit beter te kunnen in gezamenlijkheid met de ons omliggende dorpen maar 
waarbij de eigen identiteit en kracht van ieder dorp wel naar voren komt. 
 

Aardbevingsproblematiek/ Bijeenkomst: Update van de versterkingsoperatie 

In mei zou er een bijeenkomst georganiseerd worden door Dorpsbelangen 
Siddeburen Vooruit in samenwerking met de gemeente, IMG en  NCG, om aan te 
geven hoe nu de stand van zaken is. Deze bijeenkomst is door de projectleider van 
de gemeente afgeblazen. Het bestuur was hierover zeer ontstemd en is samen met 

de gebiedsregisseur in gesprek geweest met de projectleider. De gemoederen liepen hoog op en er 
wordt gekeken hoe aan dit verzoek om een voorlichtingsavond te organiseren opnieuw gehoor kan 
worden gegeven. Iedereen die zich had aangemeld heeft bericht gehad en wordt van de ontwikkelingen 
op de hoogte gehouden. 
 
Ondertussen heeft ons bestuurslid Kees Kemper een handboek gemaakt met alle 
informatie over de afhandeling van  de schades en de versterkingsoperatie. Dit 
boekwerk is ook digitaal gemaakt. Iedereen die dit handboek wil hebben moet even 
contact opnemen met kees@dorpsbelangensiddeburen.nl  
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Kindcentrum 

Het Kindcentrum is opgeleverd en in mei, na de 
vakantie, in gebruik genomen. Het is een mooi 
gebouw met een mooi schoolplein geworden. Wel is 
het even wennen om verschillende scholen met 

verschillenden achtergronden op één locatie te hebben. Veel moet 
op elkaar afgestemd worden qua pauze en gebruik van het plein. De 
oude school de Zonnewijzer is inmiddels verdwenen en is er, nadat er  
eerst een tijdelijke toegangsweg was, nu een nieuwe toegangsweg 
aangelegd op de plek waar de oude school stond.  
 
De verkeerssituatie baart vele bewoners, ouders  en kinderen zorg. De situatie in de Kugelslaan is  
verontrustend. Verkeer dat komt en gaat, rijdt langs elkaar heen op deze smalle weg en daar doorheen 
zijn er ook nog fietsende kinderen. Ook de kruising met de Hoofdweg is verre van ideaal. Ondanks dat er 
een verhoging is gemaakt en het een 30 km zone is geworden, rijden auto’s en landbouwvoertuigen vaak 
veel te hard. Kinderen kijken niet uit en steken zo over. Wij zijn nog in gesprek met de projectleider en 
zullen onze zorgen  met hem bespreken. Mocht u melding willen maken van een onveilige situatie dan 
kan dat bij Dorpsbelangen: info@dorpsbelangensiddeburen.nl .  

Activiteiten 2022 

De avondvierdaagse in mei trok weer de nodige belangsteling. Het was goed wandelweer alleen de laatste 
dag regende het. Gelukkig kon de afsluiting plaats vinden in het Ufkenshuis waarvoor alsnog hartelijk 
dank!. 
Op zaterdag 2 juli was het zomerfeest  i.s.m. “de Koetsier’. Dorpsbelangen had vooral het 
kinderprogramma ’s middags voor haar rekening genomen. Er werd muziek gemaakt, gezichten werden 
beschilderd, er waren VR-brillen en er was een silent disco. De ruimte was wat aan de krappe kant. 
 
De week erna volgde de fietsvierdaagse waarbij de mensen zelf een flexdag konden invullen. Alleen de 
langste route van 40 km genoot weinig animo. Er waren toch gauw zo’n 75 deelnemers aan de 
fietsvierdaagse. 
 
Wat staat er nog op de rit? O.a. eind september de feestweek met ketelmuziek, lichtjesavond en 
kindermarkt. We hebben al gehoord dat de braderie ook doorgaat. Het wordt weer gezellig dus. 
Daarna volgt de spooktocht begin november en de Sinterkaas intocht. 
Uiteraard wordt over alle zaken nog uitgebreid informatie gegeven via de gebruikelijke kanalen zoals 
Facebook, Instagram, regionieuws, kabelkrant en mogelijk nog flyers. 
 

Namens het gehele bestuur: een hele fijne vakantie 

Nico Marinus   voorzitter  
Jolanda Huisman  secretaris  
Karin Hofman   penningmeester =  vacant zie oproep 
Martine Entjes  ledenadministratie & activiteiten 
Kees Kemper   aardbevingszaken 
Greet ter Laan   leefbaarheid  
Patries van de Kamp  windpark / energietransitie 
Joey Bruinsma  activiteiten  
 
Kijk ook op de volgende links: 
Website: www.dorpsbelangensiddeburen.nl  
Facebook: Dorpsbelangen-Siddeburen  
Instagram: Dorpsbelangensiddeburenvooruit 
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