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Verslag Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging Garnwerd eo 6 maart 2020 

Er zijn in totaal 35 leden aanwezig in De Doorrit, onder wie de bestuursleden. JoséNooren is 
verhinderd.

1. Opening en welkom.

Liesje Faber (voorzitter) opent de vergadering. Zij deelt mee dat Garnwerd genomineerd is 
door de ANWB als mooiste dorp van Nederland. Er zijn nog 4 andere genomineerden, o.a. 
Winsum en Niehove. Verder doet zij een aantal huishoudelijke mededelingen. Agendapunten
3 en 4 worden omgedraaid. Tenslotte vraagt zij om hulp bij het schoonmaken van de Doorrit 
morgenochtend. Christine, Maarten, Annemiek, Tineke, Wilma en Hanna komen helpen. 
Robbert meldt zich aan voor een andere keer. Ze hebben we, met de bestuursleden erbij, 
een mooi groepje dat zorg kan dragen voor het opruimen bij bijeenkomsten.

2. Verslag vorige ledenvergadering 2019. 

Naar aanleiding van dit verslag meldt Jannie de Weijs dat Wierumerschouw een eigen 
brievenbus gekregen heeft voor de bezorging van de Streekkrant en het Westerkwartier.

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Jaarverslag 2019

Ineke Blankenspoor (secretaris) leest het verslag 2019 voor. Zij zal het verslag van allereerste 
begin van het jaar 2019 nog toevoegen. Het Jaarverslag 2019 komt op de website 
www.garnwerd.eu.

4. Mededelingen

 Het nieuwe  AED kastje is opgehangen bij Garnwerd aan Zee. Morgen wordt de AED 
in het kastje geplaatst. 

 Er is een nieuwe braderiecommissie gekomen: Anita Meyer, JoséNooren, Janet de 
Jong. Het bestuur is hier heel blij mee.

 Er zijn ontwikkelingen bij de Gört: Robbert stopt met de eindredactie na de 100e 
editie (oktober 2020). Marian Kielema zal de nieuwe redacteur worden. Hier zijn we 
ook heel blij mee.

 De Paasactiviteiten dit jaar worden georganiseerd door Kor van Dijk en Harry 
Hummel. Er is nog hulp nodig. Belangstellenden kunnen zich melden bij Kor van Dijk. 

 Er komt een nieuw gymnastiekclubje voor senioren in Feerwerd. Er zijn nu 8 
belangstellenden. Als je ook belangstelling hebt kun je je melden bij Liesje Faber.

 Bij de rondvraag willen we het hebben over het vreugdevuur. Het vreugdevuur wordt
weinig bezocht. Dient het alleen nog voor snoeihout? Pieter van Dijk geeft aan dat 
het ook heel onduidelijk is wanneer het vuur aangestoken wordt. 

http://www.garnwerd.eu/


2

 Een werkgroep 5 mei is hard bezig om een bevrijdingscafé op 5 mei te organiseren in 
het kader van 75 jaar vrijheid. Er komt een leuk programma. Het bevrijdingscafé start
met het binnenhalen van het bevrijdingsvuur. Er is een film gemaakt door Arie Jekel 
en Pieter van Dijk met daarin het verhaal van Nel Terpstra. Er is muziek van Alje 
Bolhuis. Iovivat gaat rederijken. Er worden liedjes gezongen uit de tijd van de 
bevrijding. Een rondetafelgesprek met dorpsgenoten is er ook. Christine Strijker is 
spreekstalmeester. In de volgende Gört komt er meer informatie over 5 mei.

 Een werkgroep is bezig met het opstarten van een Naoberhulpproject. Voor 
Garnwerd zijn Evelien Jellema en Ria Timmer actief hier mee. Het 
Naoberhulpprojectwordt opgezet voor Garnwerd, Feerwerd, Ezinge en Saaksum. Per 
dorp komen er 2 coördinatoren die de aanvragen matchen met vrijwilligers die iets 
willen doen. 

 Fokko Leutscher geeft aan benaderd te zijn door Libau en de gemeente 
Westerkwartier over karakteristieke objecten in Garnwerd. Men wil een lijst 
opstellen. Fokko heeft gewezen op het boek Van Meeuw tot Leeuw. De Provincie 
heeft de gemeente de opdracht gegeven een lijst met karakteristieke objecten op te 
stellen. Het vervolg is waarschijnlijk een inloop-informatiebijeenkomst waarin de lijst
gepresenteerd wordt. Wat de gevolgen zijn voor eigenaren als je op die lijst staat, is 
onduidelijk.

5. Jaarrekening 2019

Tiny Scholten (penningmeester) licht de jaarrekening 2019 toe. 

Garnwerd Grandioos kostte meer dan begroot, maar leverde ook meer op. Er was dus een 
positief resultaat. 

In 2019 gaven de Sjanters hun overgebleven kapitaal aan de dorpsvereniging, waar het 
bestuur erg blij mee was. Hiervan heeft het bestuur een goede microfoon gekocht. Heel erg 
bedankt Sjanters! 

Christine stelt een vraag over de baten en lasten van de Sinterklaasviering. Het lijkt nu net of 
daar verlies is geleden en dat was niet zo. Tiny licht toe dat dit komt door de wijze van 
presenteren. Ze zal het de volgende keer anders opschrijven.

De kascommissie Mintsje en Annemiek geven aan dat de jaarrekening akkoord is. De 
vergadering verleent de penningmeester décharge.

6. Resultaten draagvlakonderzoek

Stichting Nieuwe Akkers, de school en de dorpsvereniging zijn al lang bezig met plannen voor
de bouw van een nieuwe school. Een en ander duurt extra lang door de tussentijdse 
gemeentelijke herindeling. Intussen heeft de dorpsvereniging samen met de school en De 
Nieuwe Akkers een plan gepresenteerd aan het College en een aantal ambtenaren. Het plan 
is gemaakt door bouwbedrijf Van Wijnen in het kader van het project Fijn Leren. De 
dorpsvereniging wilde body geven aan de plannen voor een dorpshuis in de school door een 
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behoeftenonderzoek te doen onder de Garnwerders. Dit is in de kerstperiode gebeurd. De 
Stichting Groninger Dorpen heeft meegedacht met ons voor de opzet van het onderzoek. Bij 
de Gört zat een flyer met de belangrijkste resultaten. Het onderzoeksverslag staat ook op de 
website. Ter vergadering liggen enkele exemplaren ter inzage. Voorafgaand aan het 
onderzoek onder de inwoners is er ook gepeild onder organisaties/ZZP’ers of zij 
belangstelling hebben voor het huren van ruimte in de school. Ongeveer 10 wilden dit wel. 
Met de gemeente en het schoolbestuur wordt verder gepraat hoe een en ander vorm te 
geven. Voor het Dorpshuisdeel moeten we financiering vinden. De gemeente werkt goed 
mee. Het is een zaak van lange adem. Ons plan wordt al wel genoemd in het 
Huisvestingsplan Onderwijs van de gemeente.

Betske vraagt of het ijsbaangebouwtje nog wel een functie houdt als er een dorpsruimte in 
de school komt. Liesje licht toe dat het ijsbaangebouwtje niet voor alle activiteiten geschikt is
en ook te klein is voor een aantal activiteiten. 

Gerard vraagt hoe er om gegaan wordt met de leerlingenprognose. In Ezinge is aangegeven 
door de gemeente dat het met 40 leerlingen gebeurd is voor de school. Verder geeft hij aan 
dat de gemeente een onderzoeker in dienst heeft die je kunt aan schrijven voor informatie. 
Liesje geeft aan dat de prognoses niet de zij-instromers betrekken in hun ramingen. Zij-
instromers zijn ouders met kinderen die zich met kinderen vestigen in Garnwerd. De officiële 
prognoses gaan uit van een raming van de natuurlijke aanwas in het dorp. In Garnwerd komt 
de tamelijk hoge bezetting van de school (hoger dan de prognoses) door de zij-instromers. Al 
jaren zijn de werkelijke aantallen hoger dan de prognoses. Het blijft natuurlijk wel spannend 
want de school in Garnwerd blijft een kleine school. Maar het schoolbestuur gaat ervan uit 
dat de school levensvatbaar is. De ontwikkelingen worden vervolgd. Het bestuur zal het dorp 
op de hoogte houden.

7. Ontwikkelingen Gloed, werkgroep energie

Joris de Winter licht toe. De werkgroep heeft haar mening gegeven over het opwekken van 
grootschalige energie op verzoek van de gemeente Westerkwartier. 

Verder houdt de werkgroep zich bezig met een tweede zonnepanelencollectief. Het lijkt er 
op dat in 2020 dit tweede project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Op 18 maart om 
20.00 uur in het ijsbaangebouwtje houdt de werkgroep een informatieavond over dit 
onderwerp. Inschrijving staat open voor inwoners van Garnwerd en Feerwerd. Je kunt mee 
doen voor 99,- per jaar voor een paneel.

Een derde aandachtspunt voor de werkgroep is RES: de Regionale Energie Strategie. De 
wekgroep is bang voor grootschalige investeerders die hectares gaan opkopen voor 
grootschalige projecten. In de visie staat dat de gemeenschap betrokken wordt, maar het 
gaat nu om goed beleid en scherp zijn als commissie hoe de visie uitgevoerd wordt.

Project elektrische deelauto: er staat een laadpaal op een plek gekozen door een door de 
gemeente ingehuurd bureau. De paal staat verkeerd. Er is geen contact geweest met de 
werkgroep die al een jaar bezig was met het realiseren van een elektrische deelauto. De 
nieuwe plek is de Krassumerstraat/ t.o. nummer 36 en 38 bij het blokje met 4 
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parkeerplekken. Daar staan zelden auto’s. Er is nu een periode van 6 weken (tot 1e week van 
april) waarin wie dat wil  bezwaar kan maken.Energie van Ons gaat de stroom leveren voor 
de laadpaal. Jammer genoeg lukt het nog niet om daarvoor de direct door het dorp 
opgewekte energie te gebruiken. 

Een deelauto huren kost 3,- per uur, incl. energiekosten. Daar boven op komen 
abonnementskosten van 5,- per maand. Er is nu 1 auto die een bereik heeft van 120 km. De 
werkgroep wil nog een tweede auto met groter bereik. De deelauto’s kunnen ook gebruikt 
worden voor het Naoberhulpproject. De auto is verzekerd. Gaat via een bedrijf dat eigenaar 
is van de auto’s.

Tenslotte vraagt de werkgroep energie een uitspraak over de besteding van het geld in de 
dorpskas dat binnen komt door de aansluiting van inwoners bij Energie van Ons. De winst 
vloeit naar de dorpsvereniging. In 2013 is afgesproken Dat de ALV hier over de laatste 
mening geeft. De werkgroep stelt als bestedingsdoel de verduurzaming van het 
ijsbaangebouwtje voor. 

Christine merkt op dat ze graag een keus wil kunnen maken. Nu komt het rauw op het dak 
vallen. De werkgroep geeft aan dat men unaniem tot deze keuze gekomen is. Dat is voor 
haar een reden om alsnog akkoord te gaan.

Johan geeft aan het oneens te zijn met de gang van zaken. Hij is erop tegen dat je nu alleen 
kunt instemmen, zonder verdere informatie. Dit punt stond ook niet op de agenda. Joris 
geeft aan dat in het verband van de werkgroep energie hier uitgebreid is over gesproken. Er 
moet nog in kaart gebracht worden wat het exact gaat kosten en hoeveel geld er zit in de kas
voor dit doel.

Liesje brengt het voorstel in stemming door middel van hand opsteken. Een grote 
meerderheid is voor het voorstel om het ijsbaangebouwtje te verduurzamen. Enkelen zijn 
tegen en er zijn enkele onthoudingen.

8. Rondvraag

o Jan vraagt om 1 minuut stilte voor degenen die ons ontvallen zijn afgelopen jaar. 
Liesje geeft aan dat dat niet de traditie is op de ALV.

o Peter Noorengeeft aan dat de vergunning voor Garnwerd Grandioos al weer is 
aangevraagd. De vergunning is aangevraagd voor de parkeerplaats aan de zuidkant 
van het dorp, de plek van vorig jaar. De gemeente heeft geen strengere eisen gesteld
voor wat betreft beveiliging. Goed geregeld Peter!

o Fokko vraagt zich af of de school kranten krijgt. Er wordt opgemerkt dat Harm de 
streekkranten naar de school brengt.

o Gerard vertelt over de Toukomst, een fonds in Groningen. Je kunt er ideeën 
indienen. De Stichting Nieuwe Akkers heeft een projectaanvraag gedaan.
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o Over de huisvuilinzameling zijn geen vragen, behalve bij de Hanekamp. Het is ver 
weg brengen voor hen naar de Hunzeweg. Dit punt wordt ingebracht bij het overleg 
van de werkgroep omgeving bij Rita Hulst, onze contactambtenaar.

o Harry Hummel geeft informatie over de mogelijkheid van een goedkope 
taxiverbinding vanaf station Groningen naar Garnwerd. Kost 8,40. Taxi Nuis bellen.

9. Afsluiting vergadering

Liesje bedankt iedereen voor de aanwezigheid.


