Integraal overzicht investeringswensen n.a.v. dorpenronde .
1. Categorie A = welke plannen willen de dorpen graag nog op korte termijn gerealiseerd zien.
2. Categorie B = wensen en situaties die vanuit de gemeente om aandacht vragen

ACTIE: bespreken met portefeuillehouder en helder krijgen of we het al of niet oppakken en zo ja, in welk jaar
en hoe we het willen oppakken inclusief een eerste indicatie van de benodigde kosten of investeringen (incl.
benodigde capaciteit)
VERVOLG: bespreken in college/MT

Algemeen

cat

A. AED in elk dorp
Enkele dorpen beschikken nog niet over een AED.
Daarnaast is naar voren gekomen dat enkele AED’s in
een afgesloten ruimte hangen.

A

Regie

Kleinsmit

Benodigd
gemeentelijk
budget ramen
R= regulier
budget
S = structureel
nieuw budget
I = incidenteel
nieuw budget

Planning
In welk
jaar

Voorstel en toelichting

Vanuit de gemeente en Hartveilig ligt
er een inventarisatie waar AED’s
beschikbaar zijn en hoe het staat
met de toegankelijkheid. (zie de lijst
AED’s zoals die is opgenomen in de
toezeggingenlijst op dit
onderwerp).Onderzocht wordt of
thans aanwezige AED´s ook buiten
opgehangen kunnen worden. Dit
wordt in kaart gebracht, waarbij

tevens wordt gekeken naar de
dekking per dorp.

B. Snel Internet
Bij vrijwel alle dorpen is deze wens naar voren gebracht
juist ook met het oog op de leefbaarheid nu en in de
toekomst

A

C. Dorpsvisie opstellen dan wel
Enkele dorpen kennen een (redelijk) actuele visie maar bij
veel dorpen is dat niet het gevel. Juist in opmaat naar de
herindeling kan een dergelijke dorpsvisie samenhang
brengen in de plannen die nu naar voren zijn gebracht.

A

Kleinsmit

Breedband is in ontwikkeling en
heeft reeds bovenlokale aandacht.
Bureau EZ volgt voor ons de
ontwikkelingen. Geen verdere actie
nodig vanuit onze gemeente.

JanssenNijholt

Initiatieven vanuit het dorp worden
gestimuleerd door de gemeente en In
overleg met dorpsbelangen wordt
besproken hoe dit wordt opgepakt.

Rus

Proactief betrokken blijven bij het
project en wijzen op mogelijkheden
voor additionele
subsidiemogelijkheden zowel intern
(buurtbudget voor 1 maart) als
extern. www.kansrijkgroningen.nl

Oldenzijl
A. Realiseren van plannen rondom "de driehoek" in
het dorp
Plannen om de driehoek aan te pakken bestaan al enige
tijd. Het wachten is op de definitieve schetsen, waarna
naar financiering gezocht wordt.

A

www.loketleefbaarheid.nl
www.nam.nl
B. Dorpstuin, evt met kas
Werkgroep in het dorp is bezig om dit te ontwikkelen.
Evt. te combineren met dorpshuis. Advies om gemeente
via de dorpencoördinator op de hoogte te houden zodat

A
JanssenNijholt

Initiatieven vanuit het dorp worden
gestimuleerd door de gemeente en In

gekeken kan worden waar en hoe ondersteund kan
worden.

overleg met dorpsbelangen wordt
besproken hoe dit wordt opgepakt.

Oosternieland
A. Een ‘blikvanger’ aan het begin van het dorp
Oosternieland

B

Rus

B

Rus

Deze worden in mei 2017 geplaatst.

Oosteinde
A. Uitbreiding parkeergelegenheid/parkeren

I

B. Een fietspad/wandelpad rondom begraafplaats
Vroeger was er een verbinding tussen de Spijksterweg
en de Greedeweg

C. Meer snelheidscontroles, in de dorpen, maar ook
buiten de dorpen

Ruimte gaat in overleg met het dorp
waar de specifieke wens ligt.
Ruimtelijk zijn er weinig
mogelijkheden. Max 5 tot 6
parkeerplaatsen.

B
Rus

Initiatieven vanuit het dorp worden
gestimuleerd door de gemeente en In
overleg met dorpsbelangen wordt
besproken hoe dit wordt opgepakt.

B
Rus

D. Meer groen in en rond het dorp

€ 7500,--

-

2017
2018

Dit wordt onder de aandacht
gebracht van de politie

B
Rus

Binnen het project Hooilandseweg
van de Provincie zal ruimtelijke
inpassing van groen worden
meegenomen.

Oudeschip
A. Vragen zijn apart gesteld na de extra
dorpenronde van 15 december 2016

B
Veldhuis/Hoek

Zijn onderdeel van de aanpak
leefbaarheid Oudeschip als verwoord
in het collegeadvies en offerte van
CAB.

Roodeschool
A. Fiets/looppad langs Greededwarsweg

B
Rus

B. Verhard pad tussen Westerdijkstraat en
Greedeweg

C. Kunstgrasveld voetbal

I

€ 8500,--

Mogelijkheid voor het aanleggen van
een schelpenpad of Durecomix I.o.m.
afd. Ruimte in 2018 uitvoeren.

B
Rus

Project is reeds afgerond.

JanssenNijholt

Er zijn nog steeds problemen met de
velden. De vraag is of aanleg vóór de
herindeling nog een optie is. Daarbij
is het van belang of het bekostigd en
uitgevoerd kan worden als onderdeel
van het woon- en leefbaarheidsplan.

B

D. Wens voor een jeugdsoos

B

E. Woongemeenschap nabij dorpshuis in
Roodeschool
Ontwikkeling van een gebouw waarin zowel ouderen als
jongeren kunnen wonen die elkaar kunnen ondersteunen.

A

F. Voedselbank (uitgiftepunt)
Overleg voeren met bestaande voedselbank over
mogelijkheden, bijv. inrichting van een uitgiftepunt of
mobiele dienst.

A

G. Jeugdvoorziening in voormalig schoolgebouw
Vanuit de jeugd is een plan in ontwikkeling om een
nieuwe invulling te geven aan het leeggekomen
schoolgebouw. Met dit plan kan de leefbaarheid, juist
ook voor de jeugd in Roodeschool en omstreken worden
versterkt.

A

JanssenNijholt

Uitgangspunt voor de gemeente is
dat de jeugdsoos een onderdeel
moet zijn van het dorpshuis

JanssenNijholt

Initiatieven stimuleren via
Dorpencoördinator. Van belang is dat
het dorp een dorpsvisie ontwikkeld
waar dit in samenspraak met de
corporaties opgenomen zou kunnen
worden. In overleg met
dorpsbelangen wordt besproken hoe
dit wordt opgepakt.

Kleinsmit

Het rijden met een extra koelwagen
is onderzocht door de Voedselbank
en is vanuit de gestelde eisen mbt
voedsel lastig. Het is op dit moment
niet reëel om hier mee te starten
(info Voedselbank). Samen met de
kledingbank Maxima komt er wel
vervoer naar de Voedselbank. Dit zal
maximaal zes keer per jaar zijn.

JanssenNijholt

Initiatieven stimuleren via
Dorpencoördinator, maar wel bij het
dorp laten. Gezien de staat van
onderhoud is het uitgangspunt van
de gemeente dat het gekoppeld moet
worden aan het dorpshuis.

H. Gasoverslag
Er is een brede wens om het overslagstation uit
Roodeschool te krijgen. Nadrukkelijk is door de
burgemeester aangegeven dat de gemeente hierin op één
lijn zit met het dorp maar dat overigens het station op dit
moment en op deze plek veilig is. De gemeente zet alles
in het werk om andere partijen te bewegen bij te dragen
aan deze kostbare maar gewenste ontwikkeling.

A
Kleinsmit

Door de gemeente wordt het
maximale gedaan wat in de
gemeente haar vermogen ligt. Op dit
moment worden scenario’s
uitgewerkt (inclusief de kosten) die
mogelijk kunnen leiden tot een
andere situatie. Vanuit Eemsmond
wordt er dan ook een bijdrage
verwacht. De burgemeester heeft
met het presidium ingelicht over de
stand van zaken. In september wordt
verwacht dat duidelijk is in hoe de
oplossing er uit gaat zien.

Rus

Uit de weginspectie blijkt dat het
voldoet aan onze normering.

Rus

De bocht zoals benoemd is in
eigendom van de Rensumaborg.
Ruimte neemt contact op met de
eigenaren van de borg over de
mogelijkheden.

Uithuizermeeden
A. Smitsweg
in P-strook en weg zitten diepe geulen

B. bocht in fietspad ten hoogte van hertenkamp is
onoverzichtelijk, gevaarlijk

B

B

C. voetpad langs Oosternielandsterweg bij de entree
van het dorp

B
Rus

D. opknapbeurt Bommelhoes (ook visueel)

E. openbaar toegankelijk speelplein ‘inrichten’ als
verkeersplein middels ‘wegmarkeringen’

F. Uithuizermeeden kent een recente en actuele
dorpsvisie met verschillende concrete projecten
en wensen.
Op korte termijn wordt een procesplan opgesteld. In de
raadsvergadering van maart 2017 staat de concrete
uitwerking van de dorpsvisie op de agenda.

I

€ 35.000,--

Het is mogelijk om het voetpad aan
te leggen.

B
JanssenNijholt

Voorstel is om te bezien of dit
meegenomen kan worden in de
uitvoering van het woon- en
leefbaarheidsplan of Elk Dorp een
Duurzaam Dak (EDEDD). Ook bezien
of het bommelhoes niet
overgedragen kan worden aan het
dorp zelf.

Rus

Een optie dit in te brengen in het
Scholenprogramma als optie voor het
schoolplein van de nieuwe Dr.
Damschool.

Kleinsmit

Het procesplan is opgesteld en in de
raad behandeld in april 2017

B

A

AFGEHANDELD

G. Zwembad De Dinge overdekt
Deze plannen zijn eerder onderzocht maar blijken
financieel niet haalbaar. Optie is om de eerdere
doorrekening te scannen op actualiteit.

A
JanssenNijholt

De uitgangspunten zijn ongewijzigd
t.o.v. een eerder uitgevoerd
onderzoek. De kosten zijn te hoog.
Mogelijk interessanter om in te
zetten op verduurzaming.

Rus

In overleg met dorpsbelangen wordt
besproken hoe dit wordt opgepakt.

Rus

In overleg met dorpsbelangen wordt
besproken hoe dit wordt opgepakt.

JanssenNijholt

In overleg met dorpsbelangen wordt
besproken hoe dit wordt opgepakt.

JanssenNijholt

In overleg met dorpsbelangen wordt
besproken hoe dit wordt opgepakt.

Rus

In overleg met dorpsbelangen wordt
besproken hoe dit wordt opgepakt.

Zandeweer
A. recreatieve paden rondom dorp , meer
voet/fietspaden rond dorpen

B. Entree Zandeweer

C. Actualisatie Dorpsvisie 2004.

B

A

A

Doodstil
A. Actualisatie Dorpsvisie 2004.

B. Kanosteiger uitbreiden
In kader van uitbreiding van recreatieve mogelijkheden.
Van belang om dit plan te laten aansluiten bij plan
toerisme.

B

B

C. Aansluiting op fietspaden andere zijde Boterdiep
(hoogholtje)

B
Rus

In overleg met dorpsbelangen wordt
besproken hoe dit wordt opgepakt.

Eppenhuizen
A. De laan bij het kerkhof, beschadigde bomen
vervangen

B
Rus
Afgehandeld

B. Mogelijkheid brandkranen te plaatsen (sloten
staan leeg, geen bluswater)

B
Rus/v.d.Bijl

C. Hoogholtje
Naast recreatieve waarde is ook verkeersveiligheid in het
geding. Er wordt in het dorp al gewerkt aan plannen,
waarbij reeds contact is gelegd met de provincie.

A

D. Bloembakken
In kader van leefbaarheid en verkeersveiligheid

A

E. Bank bij ingang dorp vervangen door
picknickbank
Voor fietsers en wandelaars.

A

Overleg initiëren met VRG

Rus

I € 70.000,00

Initiatieven stimuleren via
Dorpencoördinator, maar wel bij het
dorp laten eventueel in brengen bij
het vaststellen van de Dorpsvisie.
Mbt het gewenste Hoogholtje/
Baalkje parallel aan de N999 hebben
deze wens eens eerder op geld
gezet.

Rus

I € 1.000-€
1.500

Bloembak na overleg met dorp
plaatsen.

Rus

I

In het kader van onze fietsstrategie
overgaan tot het plaatsen van een

€ 6.500,--

solarbank voorzien van USB
oplaadpunten voor telefoon.

Usquert
A. Nieuwe bewoners welkom heten
Een goed idee dat door de bewoners zelf kan worden
opgepakt. Lastig is dat de gemeente geen namen van
nieuwkomers meer mag doorgeven. Wel zou de
gemeente kunnen overwegen om in het welkomstpakket
voor nieuwe bewoners ook gerichte dorpsinformatie mee
te geven, door het dorp zelf aangeleverd.

B

B. Parkeerinventarisatie
Gedoeld wordt hier op de zichtbaarheid van belijning,
ook van bijvoorbeeld zebrapaden en de zichtbaarheid van
verkeersborden.

B

C. Vernieuwing school
Onderdeel van het scholenprogramma

A

D. Aanplant nieuwe bomen
Voor groen en leefbaar Usquert

A

E. Verlichting fietspad van Streeksterweg tot en
met boerderij Wadwerd
Huidige fietspad wordt als zeer gevaarlijk ervaren bij
gebrek aan verlichting. Uit oogpunt van
verkeersveiligheid wordt gevraagd om verlichting

A

F. Haven Noordpolderzijl toegankelijk voor schepen

JanssenNijholt

In overleg met dorpsbelangen wordt
besproken hoe dit wordt opgepakt.

Rus

Ruimte initieert een
inventarisatieronde met het dorp.
Oplossingen kunnen we dekken
binnen de begroting.

Piso

Maakt onderdeel uit van het
scholenprogramma

Rus

I € 8000,00

Rus
I € 6000,00

A

Ruimte initieert een
inventarisatieronde met het dorp.

Om lichtvervuiling te voorkomen
wordt geopteerd voor reflecterende
belijning of glow in the dark
belijning.

Behoefte aan blijvende toegankelijkheid van de haven.

G. Zorgcoöperatie
Initiatief vanuit het dorp. De plannen worden verder
uitgewerkt. Binnenkort worden de plannen verder
besproken met de relevante organisaties in het dorp.

Rus

Binnen het project Spoelzee worden
de mogelijkheden voor een blijvende
oplossing onderzocht. Daarnaast
wordt de vaargeul jaarlijks gepeild en
geploegd.

JanssenNijholt

In overleg met dorpsbelangen wordt
besproken hoe dit wordt opgepakt.

A

Warffum
A. voorzieningen voor honden, afvalbakken voor
poep en voldoende bakken voor hondenpoep

B
Rus

B. nieuwe bestrating Groot Hofstraat

C. dorpshuisfunctie
Een werkgroep in het dorp is bezig om voorstel te
maken.

I

€ 3000,--

Gelet op het raadsbesluit om
hondenbelasting af te schaffen is
hier geen dekking voor. Wethouder
Bouman vindt het wel wenselijk om
hier in te voorzien.

B
Rus

De uitkomsten afwachten van de
weginspectie en hierop acteren.
Verwachting dat de weg voldoet aan
onze norm.

JanssenNijholt

In overleg met dorpsbelangen wordt
besproken hoe dit wordt opgepakt.
Wellicht kan dit onderdeel worden
van een op te stellen dorpsvisie.

A

Uithuizen
A. A. Clubgebouw Scouting behoeft aandacht,
mede vanwege de groei van de Scouting.
De gemeente heeft recent plannen van de Scouting
ontvangen voor aanpassing van het gebouw. Deze
plannen kunnen de basis zijn voor verder overleg over
verbetering van het gebouw.

B

B. meer aanplant van bes-houdende struiken en
bomen
herinvoering ecologisch bermbeheer (maaien én
afvoeren) voor biodiversiteit. Dit kan met insecten en
vlinders. Bloemrijke bermen, is ook aantrekkelijk voor
bewoners en recreanten

B

C. aanplant + 8 beuken langs zuidzijde gracht
Menkemaborg, buitensingel daar waar beukenrij
is weggevallen.
Verschil in leeftijd bomen is niet erg. Kaalkap wel! Denk
aan toekomst: reigernesten, broedgelegenheid
wat kan de gemeente hier in betekenen.

B

D. meer groen Maarweg

.
JanssenNijholt

Vanwege overlast niet toepassen
Rus

Rus

B

De gemeente is van mening dat als
optie samenwerking met andere
partijen in het Boukemapark
aanbevelenswaardig is. O.a. in
combinatie met kindcentra

I

€ 12.000,--

Mochten we overwegen ecologisch
bermbeheer rondom Uithuizen toe te
passen zal dit afhankelijk van het
aantal aangedragen maar ook
geschikte locaties een eenmalige
investering vergen.

Dit valt onder het beheer van de
Menkemaborg. Afstemming hierover
zal plaatsvinden met de
vertegenwoordigers van de
Menkemaborg

De SUW gaat daar binnenkort eengezinswoningen
bouwen. Als de plannen verder ingevuld worden, zal er
gesproken worden met de omwonenden.

Rus

Overleg hierover vindt plaats met
SUW

Rus

De Protestantse gemeente KantensStitswerd-Rottum. Geen rol voor de
gemeente. Gemeente kan het
verzoek neerleggen bij de eigenaar.

Kleinsmit

Een zorgcoöperatie is aan het dorp
zelf. Via de stichting Groninger
Dorpen (Inge Zwerver) is hier
informatie over.

Rus

Hierover moeten we in overleg met
Waterschap Noorderzijvest in relatie
tot het peilbeheer en eigenaarschap.

Kleinsmit

Dit zal worden meegenomen in het
kader van de herindeling en de
inkoop van de zorg voor 2018 en
verder.

Kantens
A. 2 rode beuken (terug) bij de kerk
wie is eigenaar grond, wat kan de gemeente betekenen.

B

Stitswerd
A. Steunpunt zorg in dorpshuis
Graag informatie van de gemeente over WMO en zorg
coöperatie mogelijkheden

B. Ontsluiting haven

B

A

Wens om een rondje te kunnen kanoën, dammen
verwijderen in watergangen.

Rottum
A. professionele zorg in eigen dorp
Het idee is dat mensen niet per se meer naar de zorg
moeten gaan, maar dat dat zorg naar mensen komt.

B

