
 

 

Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge 
Oosterstraat 24 
9771AS Sauwerd  
 
KvK: 40026389 
Bank: NL61 RABO 0300 8070 15 
Web: www.sauwerd.org  
Mail: info@sauwerd.org 

Algemene Ledenvergadering  
Dorpsbelangen Sauwerd Wetsinge 

Uitnodiging 
 
 
Aan de leden, 
 
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om de ledenvergadering 2018 van onze vereniging bij 
te wonen op 
 

 
Woensdag 6 juni om 20:00 uur in dorpshuis Ubbegaheem, Sauwerd 

 

 

Aansluitend op de ledenvergadering, waarin verslag wordt gedaan van de vele zaken 
waarmee de Vereniging Dorpsbelangen het afgelopen jaar is bezig geweest, en waarin het 
dorpsplan wordt gepresenteerd, wordt de 1e Sauwerder (p)UbbQuizz georganiseerd! In deze 
quiz kun je je kennis over de dorpen meten met je dorpsgenoten! 
 

Aansluitend: 1e Sauwerder p(U)bbquiz! 
 

Ojee – nog geen lid? 

Het kan natuurlijk zijn dat je nog geen lid bent. Daar kun je eenvoudig iets aan doen – vul het 
formulier op de achterkant in en lever het in bij de winkel. Of neem het mee naar de 
vergadering de 23e. Dan kun je meepraten over onze toekomst! 
 
Tot ziens op de 6e! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Alfred Huinder (secretaris), Munnikeweg 2 Adorp (06 50743467) info@Sauwerd.org 
 
 
  



  

 

Agenda 6.5.2018 
1. Opening door voorzitter Hylke Zijlstra 
2. Notulen ALV van 10 mei 2017 (zie bijlage) 
3. Jaarverslag 2017 (zie bijlage) 
4. Financieel jaarverslag 2017 (zie bijlage) 
5. Vaststelling contributie 2018 
6. Verslag kascommissie over 2017  
7. Benoeming nieuwe kascommissie 
8. Bestuursverkiezing 

Aftredend: 
Johan Trenning (niet herkiesbaar)  
Hylke Zijlstra (wel herkiesbaar) 
Toetredend: 
Lisa van der Veeke 

9. Gelegenheid om suggesties, ideeën en klachten naar voren te brengen die samenhangen met 
de doelstelling van de vereniging.  

10. Formele overhandiging Dorpsplan aan burgemeester Michels 
 
PAUZE 

11. Pubquiz over Sauwerd e.o! 
12. Sluiting 

 
 

Jaarverslag 2017 
27e editie 

 
De meeste aandacht vanuit de vereniging dorpsbelangen is gegaan naar de dorpswinkel. Ook het plan 
Onstaborg is verder gevorderd door de uitvoering van een archeologische bureaustudie en er is een 
definitief ontwerp (DO) gemaakt van de infrastructurele werken binnen het plan. Aan het dorpsplan is 
verder gewerkt door het voeren van gesprekken over het concept met alle sleutelfiguren. Een groepje 
inwoners is in 2017 aan de slag gegaan met het onderwerp duurzame energie. Andere zaken die 
genoemd kunnen worden zijn de bemoeienissen met de sinterklaasintocht, de rijdende popschool en 
de ontwikkelingen rondom de Hoogspanningsleiding tussen Sauwerd en Wetsinge.  
 
In 2017 heeft het bestuur bestaan uit de volgende personen: 
Hylke Zijlstra (voorzitter); Gerbrich Dijkstra (vice-voorzitter); Alfred Huinder (secretaries); Johan 
Trenning (penningmeester); Han Limburg; Jos Ensing; Aranka Huisman. 

 
De dorpswinkel 
Het jaar 2017 was het jaar dat de dorpswinkel na een intensieve voorbereiding en verbouwing zijn 
deuren heeft geopend. De opgerichte Dorpencoöperatie Reitdiepdal U.A. (waarvan 70% van de  

Ja! Ik word lid van Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge.  
 
Door dit formulier te tekenen word ik lid van de Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge, en steun ik daarmee de 
het belangrijke werk dat de Vereniging voor de inwoners van Sauwerd en Wetsinge doet. Mijn bijdrage is tot 
wederopzegging  

( ) €7,00 (per gezin) of  
( ) €3,50 (alleenstaand)  
 

en ik machtig de Vereniging om dit bedrag jaarlijks van mijn bankrekening af te schrijven.  
 
Door lid te worden heb ik stemrecht in de jaarlijkse ledenvergadering volgens de statuten van de Vereniging. 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………….. 
Straat: …………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode en Plaats: ………………………………………………………………………………… 
Email: ……………………………………………………………………………………………………… 
IBAN-bankrekeningnummer: …………………………………………………………………… 
Datum: ………………………………………………………………….. 
 
Handtekening: ……………………………………………………… 
NB: U kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
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De dorpswinkel 
 
inwoners lid is) is eigenaar van het pand geworden. Op 31 augustus was het dan zover en heeft de 
Commissaris van de Koning René Paas de opening verricht. Als dorp kunnen we enorm trots zijn op dit 
behaalde resultaat. Deze trots kreeg op 20 december extra bijval toen de Dorpencoöperatie uit handen 
van burgemeester Rinus Michels de 'Winsum Spiritprijs 2017´ kreeg uitgereikt. De Winsum Spiritprijs 
wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of groep die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het 
gebied van kunst, cultuur, sport of leefbaarheid. Volgens burgemeester Michels is Dorpencoöperatie 
Reitdiepdal een uniek concept. Niet alleen in uw eigen dorp en voor de gemeente Winsum, maar voor 
de hele regio. De Dorpencoöperatie Reitdiepdal zet zich in voor de leefbaarheid in Sauwerd en 
omgeving. De vrijwilligers hebben de dorpswinkel overeind gehouden en er een echte 
ontmoetingsplek van gemaakt. En laten we nu met z'n allen ervoor zorgen dat de winkel ook 
bestaansrecht en toekomst mag hebben!  
 
Dorpsplan 
 

Het proces van het dorpsplan is in 2016 gestart met een enquête waarna er verschillende thema-
avonden hebben plaatsgevonden waarmee het dorp is gevraagd wat er leeft en speelt. Daar hoorden 
we van elkaar welke ideeën en plannen er zijn om Sauwerd en Wetsinge leefbaar te houden. Het 
dorpsplan is een dynamisch document dat een hulpmiddel is om ideeën en plannen te verbinden en 
te kijken waar, en door wie, die in gang kunnen worden gezet. Het dorpsplan is in concept met alle 
sleutelfiguren besproken en krijgt in 2018 zijn definitieve vorm (fysiek en digitaal) waarna het formeel 
zal worden aangeboden aan de burgemeester van de gemeente Winsum.   

Werkgroep Energie "Sauwerderpower"   
Het doel van deze werkgroep van een aantal enthousiaste dorpelingen is het energieverbruik in de 
dorpen terug te dringen en zo veel mogelijk zelf duurzaam op te wekken. De werkgroep krijgt er 
ondersteuning van Buurkracht bij. Op 8 februari zat het dorpshuis vol met belangstellenden en werd 
er uitleg gegeven over welke maatregelen we kunnen nemen om ons huis beter te isoleren, en wat we 
samen aan energie-opwekking kunnen doen. Ook werd er een warmtecamera uitgeleend waarmee 



  

 

'warmtelekken' in de eigen woning opgespoord konden worden. Omdat deze uitleen zo populair was 
zal dit worden herhaald. Op 1 november was er een informatiemarkt waarbij verschillende leveranciers 
van energie (isolatiemaatregelen, ketels, zonnepanelen, etc.) zich hebben gepresenteerd. Deze avond 
was mede georganiseerd met de werkgroep Adorp en is van beide kanten als zeer prettig ervaren. Ook 
in de toekomst willen we samenwerken daar waar dat mogelijk is. 
 
Onstaborg 
Voor het plan Onstaborg is met ondersteuning van Landschapsbeheer een forse subsidie toegekend. 
De eerste onderzoeken naar archeologie en ontwerpen voor de infrastructurele werken zijn 
opgeleverd. De provincie en de gemeente zijn in overleg met de eigenaren om de grond te verwerven. 
Dit is een lang proces en we hopen van ganser harte dat dit in 2018 gaat lukken waarna we echt vaart 
achter de plannen kunnen zetten.  
 
Verkeer 
Het bestuur van dorpsbelangen heeft regelmatig met de provincie overleg gehad over de herinrichting 
van de N361, de aanleg van de fietsrouteplus langs het spoor en de extra parkeermogelijkheden bij 
station, dorpswinkel en sportpark. In 2017 was er een inloopbijeenkomst georganiseerd door de 
provincie over de N361 en de fietsrouteplus en in 2018 is het dorp geïnformeerd over de voortgang 
van de plannen. Ook is er in 2017 contact geweest met de gemeente Groningen over het fietspad 
Walfridusbrug-Reitdiepkade dat de stad in 2019 gaat aanleggen. 
 
Hoogspanningsleiding 
In 2017 is er wederom veel te doen geweest over het traject van de hoogspanningsleiding. Inmiddels 
heeft de minister besloten het traject niet onder- maar bovengronds in ons gebied aan te leggen. 
Hiervoor heeft het rijk in samenwerking met de provincie compensatiemaatregelen voorgesteld die 
vorm moeten krijgen in een landschapsplan. Hier zijn door dorpsbelangen ook projecten voor 
aangedragen.   
Er heeft zich een werkgroep gevormd vanuit Wetsinge en Sauwerd, die ijvert voor ondergrondse 
bekabeling. Deze werkgroep, die door dorpsbelangen wordt ondersteunt, heeft in 2017 samen met 
dorpsbelangen beroep aangetekend bij de Raad van State over het genomen besluit van de minister.   
 
Contacten met de gemeente,provincie en Dorpsbelangen Adorp 
In 2017 is er veelvuldig contact geweest met de gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dit waren  
met name de reguliere contacten zoals het dorpskernenoverleg en het dorpenoverleg wat twee keer 
per jaar plaatsvindt. Met de vereniging dorpsbelangen Adorp is overleg geweest om de gezamenlijke 
dossiers en vraagstukken te bespreken en af te stemmen. De samenwerking vindt daar echt vorm in 
de werkgroep energie die al eerder in dit verslag is benoemd.  

 
 



  

 

Notulen 2017 
Algemene Ledenvergadering  

Dorpsbelangen Sauwerd Wetsinge 
 

 
Op woensdag 10 mei 2017 vindt de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen 
Sauwerd Wetsinge plaats in het dorpshuis Ubbegaheem. Naast bespreking van de 
standaard onderwerpen die bij een jaarvergadering horen, stemmen de leden unaniem in 
met contributieverhoging en worden het concept dorpsplan en de eerste opzet van de 
vernieuwde dorpenwebsite gepresenteerd. Alle dorpsgenoten zijn daarbij welkom. 
 
De contributieverhoging stuit op geen enkele weerstand. Unaniem stemmen de leden 
ermee in. Met ingang van 2017 betalen meerpersoonshuishoudens €7 en 
éénpersoonshuishoudens €3. Dat is wel een wapenfeit, want het is nog niet eerder 
gebeurd in de geschiedenis van dorpsbelangen. Sinds 1990 is deze hetzelfde gebleven. 
Leden informeren we via het Contactblad en via DitisSauwerd.nl en voor wie nog niet via 
automatische incasso betaalt, ontvangt een aangepast factuur. 
 
Bestuurslid Gerbrich Dijkstra presenteert het concept dorpsplan Sauwerd en Wetsinge. 
Het is een bundeling van ideeën, plannen en projecten van dorpsgenoten, die al dan niet 
in uitvoering genomen zijn. Het dorpsplan is dus niet van het bestuur van 
dorpsbelangen; zij hebben een ondersteunende en verbindende rol. Na de enquête en 
thema-avonden in 2016 wordt het concept nu besproken met sleutelfiguren, zoals 
sportverenigingen, school, kerken, de dokter, de woningbouwcorporatie, dorpsbelangen 
Adorp en de gemeente. We vragen hen of ze herkennen wat in het plan staat, maar 
vooral ook wat zij denken dat er gaande is. Wat zien zij gebeuren in onze dorpen? Na 
deze gesprekken maken we straks het plan af. ‘Af’ betekent twee dingen: een website en 
een papierversie. 
Gerbrich licht plannen en projecten toe die in uitvoering zijn en vraagt aandacht voor nog 
meer denkers en doeners. Vraag is aan alle aanwezigen om om zich heen te kijken en 
buren, kennissen en familie te activeren. Dorpsgenoten uit Sauwerd en Wetsinge zijn het 
gewend om de schouders ergens onder te zetten, maar er is nog genoeg te doen. School, 
dorpswinkel, sportpark maar ook het groepje dat lijn probeert te brengen in 
communicatie in het dorp, kunnen extra handen en hoofden gebruiken. 
De reacties uit de zaal zijn positief. Jannie Leyenaar geeft aan dat ze de inburgering van 
vluchtelingen mist, in het verhaal. Zouden we als dorpsgenoten niet meer aan kunnen 
doen om hen welkom te heten en onze gebruiken te laten leren kennen, vraagt ze zich 
af. Er gebeurt al het één en ander, maar met z’n allen weten we er toch te weinig vanaf. 
Het bestuur van dorpsbelangen zoekt dit uit en gaat na waar mogelijkheden liggen die 
door dorpsgenoten gezien en opgepakt kunnen worden. 
 
Voorzitter Hylke Zijlstra geeft een eerste kijk op de vernieuwde dorpenwebsite. 
Gedachte erachter is om verschillende communicatiestromen te bundelen, zodat we 
samen – voor wie dat wil – een groter bereik hebben. Naast een dorpskalender en een 
prikbord voor vraag en aanbod, blijft ook het dorpsnieuws een belangrijk evenement. En 



  

 

projecten en plannen die in uitvoering zijn. De website is ingedeeld naar vier pijlers. Deze 
pijlers zijn waar Sauwerd en Wetsinge voor staan. Het is de rode draad. Begrippen die 
we gaan vullen met verhalen, activiteiten, contactgegevens van ondernemers en 
verenigingen, et cetera. De pijlers zijn: Sauwerd en Wetsinge ontmoeten, verduurzamen 
en ondernemen, bewegen en verhalen. 
 
Dan nog de gebruikelijke onderwerpen op een ledenvergadering. De notulen van de 
ledenvergadering van 21 april 2016 stellen we vast, met dien verstande dat Marjan van 
der Veen in de kascommissie zit, en Sander Visser reservelid is. Secretaris Han Limburg 
somt de hoogtepunten uit het jaarverslag 2016 op. Abel Huisman vraagt naar aanleiding 
hiervan of het bestuur mogelijk gevaarlijke situaties op de provinciale weg bij uitvaarten 
kan meenemen in gesprekken met gemeente en provincie. Hylke geeft aan dat het 
gesprek met de uitvaartvereniging hierover loopt en dat het bestuur het zal meenemen 
in contacten naar provincie toe.  
Penningmeester Johan Trenning licht het financieel jaarverslag 2016 en de begroting 
2017 toe. Marjan van der Veen doet mondeling verslag over 2016 als lid van de 
kascommissie. De boeken zagen er prima uit, zodat het bestuur decharge wordt 
verleend. Nieuw reservelid in de kascommissie is Peter Drijfhout. 
In de ALV van 2016 is het bestuur mandaat verleend lopende het jaar nieuwe 
bestuursleden te benoemen. In september 2016 zijn toegetreden tot het bestuur Aranka 
Huisman en Kim van der Kolk. Ondertussen heeft Kim helaas aangegeven dat ze stopt 
omdat ze er niet de tijd aan kan besteden die ze wil. Met een bestuur van zeven man 
sterk voldoet ze aan de statuten. 
Vanuit het bestuur komt de mededeling dat het 4 mei-monument wordt verplaatst 
vanwege de herinrichting van de N361. Voor de nieuwe plek heeft het 4 mei-comité 
verschillende opties bedacht. Zij betrekken de dorpsgenoten bij de keuze van de 
uiteindelijke locatie. Inwoners van Adorp zouden hier ook bij betrokken moeten worden, 
aangezien het het monument van de voormalige gemeente Adorp is. Dorpsbelangen 
geeft dit signaal door aan het 4 mei-comité. 
  
  
 
 


