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1. Opening om 20.00 uur.  
De agenda wordt vastgesteld. Sonja zit voor. Nynke komt iets later. 
Karel Jonker (Feerwerd) vertelt over het hardloopparcours. Hij doet 
zondagochtend de sportactiviteit. Het plan is tussen Feerwerd, Ezinge, 
Aduarderzijl en Garnwerd een looproute te creëren met toestellen etc. als een 
vitale verbinding tussen de dorpen. Feerwerd en Ezinge zijn al positief gestemd. 
Het doel is een kleine commissie te vormen om subsidie aan te vragen.  Heen en 
weer is het 10 km. Christine: hoe moeten we ons dat voorstellen? Jonker denkt 
aan hufterproof toestellen met uitleg erbij. De kleur moet wel afgestemd worden 
op het landschap, bv hardhout. Geen roestvrij staal. De route gaat langs 
bestaande wegen. Hein Zeevalking doet de  suggestie de route te combineren met 
een fietspad tussen Garnwerd en Feerwerd. 
Lambertus Postma is tegen omdat Ezinge voor is. Garnwerd moet vrijstaat 
worden. 
De meerderheid van de vergadering is voor. De naam van de het commissielid 
wordt nog doorgeven. 

2. Notulen ALV maart 2016 
Margrieta Maatjes vindt dat het aftreden van Nynke had op de agenda had 
gemoeten. Robbert Vermeulen biedt excuses aan. 

3. Ingekomen stukken 
a. Brief Hein Zeevalking: hij is ontevreden over de gang van zaken mbt 

herindeling. De brief vanuit de DV is niet meegenomen in de besluitvorming 
van de gemeente Winsum. Het bezwaar is afgewezen, er komt geen nieuw 
referendum. De brief wordt als bijlage bij de notulen beschouwd. 
Pieter van Dijk vraagt of er niet meer mensen waren om de brief mee te 
ondertekenen. Volgens Hein ging het niet om kwantiteit. Hij en anderen 
wilden hun visie kenbaar maken. De brief is verstuurd in januari. Johan 
Keizer vindt dat de brief eigenlijk te laat kwam. Hein vindt van niet want deze 
werd verstuurd binnen zes weken na besluitvorming. Christine Strijker vindt 
het jammer dat de brief uit 2013 niet gebruikt is. Gerro Dijk vraagt zich af 
wat de DV nog kan betekenen. Lambertus Postma vindt een evt. reactie vban 
de DV mosterd na de maaltijd. Liesje Faber zegt dat de brief niet meer is dan 
een zienswijze van een burger op de besluitvorming. De finale 
besluitvorming komt nog.  
Cuno Schokker vindt dat als er opnieuw bezwaar wordt gemaakt de brief uit 
2013 moet worden toegevoegd aan het dossier. 

b. Fokko Leutscher: is gevraagd om met de gemeente Winsum mee te doen met 
het project Groen. Alle punten zijn eigenlijk positief ingevuld mbt 
grasmaaien, distels verwijderen. Maar: de begraafplaats en de hoogte van de 
heg zijn nog niet aangepakt. Er is een plan om bomen door te trekken vanaf 
de dijk langs de parkeerplaats richting Oostumerweg. Dit lijkt hem niet de 
bedoeling want dan zijn de zichtlijnen weg. De uitvoering van de dorpsvisie 
komt niet van de grond. Bv verlichting op de parkeerplek, container zou 
ingepakt worden. Daar is nog niks mee gedaan. Over de vraag wel of geen 
bomen zijn de betrokkenen langs Hunzeweg niet geraadpleegd. Tip aan 



Bibuza: dit moet via de dorpsvereniging afgestemd worden. Sonja Hofstee 
vindt dit een goed punt. De dorpsvisie wordt op 10 mei in de doorrit verder 
bespreken en geactualiseerd. Wat staat er in, wat is er uitgevoerd en wat 
moet er nog gebeuren? Cuno Schokker vraagt of Bibuza echt eerst langs DV 
moet bij besluitvorming. Sonja Hofstee constateert dat het lijntje tussen 
Bibuza en het bestuur te lang wazig is geweest. Onlangs is er weer contact 
geweest. Maar zodra plannen concreet worden die impact hebben op heel 
Garnwerd moet de uitvoering wel via de DV. 

4. Evenementen jaaroverzicht 
5. Financieel jaaroverzicht 

a. (Pizza-actie 1438,60 opgebracht.) 
b. In 2016 is iets meer uitgegeven aan verenigingskosten en lief en leed. Geen 

jongerenactiviteiten. Op een aantal posten wordt een verdere toelichting 
gegeven. 
Kascontrole van Hanna en Annemiek: beiden zijn afwezig, maar ze hebben 
aan Sonja goedkeurend gerapporteerd. De vergadering verleent decharge.  
Begroting: Margrieta vraagt of de begroting omhoog mag als GG winst draait. 
Het antwoord is dat de helft van de winst mag worden ingezet. Maar dan 
blijft er weinig over om wat extra mee te doen, constateert Margrieta. Nynke 
zegt dat extra inkomsten kunnen worden gegenereerd door de 
consumptiebonnen te verhogen naar €2,20. Gelukkig kan er gepind worden. 
Geopperd wordt de reünie te susidiëren. Hierover beslist het bestuur. Een 
andere suggestie is meer kerstbomen te plaatsen. Harm Wegman vindt een  
genoeg. 

6. Commissies 
a. Jeugd, terugblik. Het doel van de Stichting is er alles aan te doen om de school 

overeind te houden en andere functies te geven die gericht zijn op 
leefbaarheid in het dorp. 
Nieuw logo (Pieter Malfliet). Nieuw: Kromme Winkel, producten uit moestuin 
en kippentuin. Logo: dorpsvoorziening ipv dorpsschool. Maximale synergie 
tussen dorp en school wordt nagestreefd. Zoveel mogelijk partijen zouden er 
gebruik van moeten maken. Het gebouw moet toekomstbestendig gemaakt 
worden en een multifunctionele dorpsaccommodatie worden. 
Er is een haalbaarheidsonderzoek geweest naar twee  plannen: uitgaand van 
bestaande bouw OF nieuwbouw. 
Het renovatieplan kost 1,3 mln., het nieuwbouwplan 1,5 mln. De exploitatie 
van het gebouw zou ongeveer 60.000 euro per jaar op moeten leveren. De 
kosten (hypotheeklasten) bedragen € 80.000, zijn dus hoger dan de 
exploitatiekosten.  
Bij de presentatieplannen is ook de wethouder onderwijs Zuidhorn 
betrokken. 
Sjoerd zegt dat op zoek wordt gegaan naar subsidies en fondsen. Eigenaar 
van het nieuwe gebouw is de gemeente! L&E huurt ruimtes voor school. 

b. Commissie energie: heeft derde project opgeleverd. Sept 2013: ALV besloot 
om GrEK op te richten (1) NLD Energiekoepel opgericht (2) en op 11 maart 
zonnepanelenpark geopend waarmee Garnwerd energieproducent geworden 
is (3).  
Miente en Margrieta vragen hoe de middelen besteed worden. Er wordt 
verwezen naar de oprichting van GrEK. Het zonnecollectief staat los van 



besteding van de opbrengsten NLD (75 euro per adres). Margrieta vraagt 
wanneer het geld wordt ingezet. Joris zegt dat nu wordt gespaard. Maar de 
ideeën worden geïnventariseerd. Er zijn nu 40 afnemers in Garnwerd. 
Besteding van het geld aan de Nieuwe akkers (zoals in Ommelander Courant 
stond) was bij wijze van voorbeeld. 
Plannen voor de toekomst: er staan nog mensen op wachtlijst voor 
zonnepanelen. Verder kunnen isolatiemaatregelen per woning in beeld 
worden gebracht mbv een warmtecamera. Er zullen plannen worden 
gemaakt voor besteding van de inkomsten NLD. Joris bedankt iedereen die 
bij zonnepanelen betrokken is geweest, dit zijn er heel erg veel! 
Complimenten vanuit de vergadering aan de commissie Energie: heel goed 
opgezet. 

c. Bibuza. Emmeke: Regina Emmeke Cuno en Jan Arend.  
Het fietspad Winsum/Garwerd moet voor 1 juli 2017 klaar zijn anders 
vervalt de subsidie. Het schotbalkenhuisje wordt opgeknapt (eigenaar 
gemeente) en geverfd. Bankje erbij, picknicktafel bij Weidelust. Het ommetje 
moet weer open (slot van hek). Er is behoefte aan een fietspad naar 
Feerwerd.  
Cuno vindt dat de entrees van het dorp onder de loep moeten worden 
genomen. Voor een drempel bij zuid is weinig animo bij gemeente. Bij oost 
zou beplanting in de uitgaande binnenbocht kunnen komen om de zichtlijnen 
te beperken en zo de snelheid te doen afnemen. Voor west wordt gedacht aan 
een oplossing zoals bij ingang Feerwerd (versmalling met voorrang 
uitgaand). 
Verlichting: duisternis hoort erbij. Dit zou op 10 mei kunnen worden 
besproken. 

d. Ouderen. De werkgroep bestaat uit 9 personen. Er is een enquête verspreid 
onder zestigplussers met als thema ‘hoe kunnen ouderen prettig blijven 
wonen in Garnwerd’, de respons was heel hoog. Het rapport is besproken in 
een goed  bezochte bijeenkomst, er zijn actiepunten geformuleerd op drie 
onderwerpen: onderlinge ondersteuning, activiteiten en wonen. Ouderen 
willen graag iets voor het dorp doen, maar ook jongeren worden opgeroepen 
om mee te doen aan ‘Garnwerd doet’. Er gaat een lijst rond met helpende 
handjes waar op ingetekend kan worden (met iemand naar de dokter, 
organiseren van dingen etc). De WOG gaat gesprek aan met instanties over 
bijvoorbeeld wonen. 

e. Commissie in oprichting: Marian Kieleman en Lambertus, Sonja en Robbert 
gaan zich bezighouden met communicatie: verzamelen krantenberichten en 
nieuwsberichten, archief website. 

f. Vereniging Groninger Dorpen: Garnwerd is als 1 van de 5 dorpen uitgenodigd 
om te presenteren voor een groot gremium op het gebied van leefbaarheid en 
bouw. De school past daar prima tussen. 6 april is de eerste bijeenkomst. 

g. Paasactiviteiten. Staat op de website. Het was zoals het altijd was maar dan 
leuker.  

7. Dorpsvisie en herindeling 
Op 10 mei is er dus bijeenkomst over stand van zaken en actualisering van de 
dorpsvisie. Plus: in de nieuwe herindelingssituatie moeten we ons een plekje 
veroveren in de nieuwe gemeente. Liesje heeft contact gelegd met bgm Zuidhorn, 



er komt een gesprek. Indien er kwesties zijn om te bespreken, graag aan ons 
doorgeven. Het gesprek is ergens in april, samen met DV Ezinge en DV Feerwerd. 

8. Bestuursverkiezing. Nynke is bereid tot een tweede termijn: met algemene 
stemmen aangenomen. Geen extra aanmeldingen voor bestuur. Echter Lambertus 
meldt zich terstond. Iedereen is blij. Aangenomen, 1 onthouding. 

9. Wvttk 
a. Pieter van Dijk: De Boekeniers zijn weer opgestart. ‘Tussen Meeuw en Leeuw’ 

werd goed verkocht, nog slechts paar exemplaren te koop! Vragen vanuit 
dorp: kan er iets over de Kleuterbus geschreven worden? Helmut was 
geestelijk vader van kleuterbus. Pieter begint echter niet weer aan een nieuw 
boek maar er is een andere manier. Er moeten gewoon een paar mensen met 
elkaar aan tafel gaan zitten om herinneringen op te halen. 
Op de site van de Boekeniers is veel informatie te zien. 

b. Harry woont, samen met Renske en Britt, sinds kort in de Renteniersgang. 
Vindt het superleuk in Garnwerd.  

c. Over twee jaar bestaat de moestuinvereniging 100 jaar. Idee van Annemiek: 
film laten zien op 21 april op school. 

d. Fokko: er is een aanvraag voor een schuur in de BB-straat, op nummer 7 
Fokko vindt die nogal pompeus. Hij maakt zich zorgen over aantasting van 
het straatbeeld. Kan Bibuza ism DV bezwaar aantekenen? Sonja vindt van 
niet: er zijn duidelijke afspraken over gemaakt – geen bemoeienis van de DV 
met individuele zaken. Want welk en wiens belang moeten we dienen? Voor 
beschermd dorpsgezicht zijn regels en procedures die door de overheden 
gevolgd en bewaakt worden. Een individu moet zonder schroom bezwaar 
kunnen maken. 

e. Harm oppert een mogelijke aanpassing van de indeling van de 
wegversmallingen? Word op 10 mei meegenomen. 

f. Lambertus constateert dat de leugenbankjes groen uitslaan, ze worden door 
Gerry schoongemaakt. De achterkant van het publicatiebord moet een verfje 
hebben. Dit gaat het bestuur doen. Demografische verschuiving. Toch leuk 
dorp!! 

g. Linda Nooren: voor de jeugd van 12-17 wordt weinig gedaan, jammer. 
Waarom is er zo weinig voor de jeugd? Moet worden opgepakt door 
commissie jeugd – nu te veel geconcentreerd op de school, aandacht moet 
herverdeeld worden. 
 
Sluiting om 22.30 uur. 
Complimenten van Helmut voor Sonja’s wijze van voorzitten. 


