
 

 
 

Samenvatting Dorpsplan 
Sauwerd - Wetsinge 

 
Een dorpsplan voor Sauwerd en Wetsinge 
Sauwerd en Groot en Klein Wetsinge: dorpen met een gemoedelijke en betrokken gemeenschap op 
tien trein-minuten afstand van de bruisende stad Groningen. We zijn trots op wat we allemaal voor 
elkaar krijgen dankzij de actieve 
dorpsgemeenschap! De inbreng van de inwoners 
en organisaties uit de dorpen staat dan ook 
centraal in het dorpsplan. Deze is verzameld onder 
de inwoners en later onder sleutelfiguren uit het 
dorp. We hebben gekozen voor een werkwijze 
waarin we de dorpsbewoners actief betrekken, 
omdat we hun inbreng waarderen en hopen hen te 
activeren voor de uitvoering van het plan. Het 
dorpsplan heeft een looptijd van tien jaar waarin we 
niet alles tegelijkertijd realiseren. Als 
Dorpsbelangen en mals dorpen kijken we wat op 
dat moment nodig is en waar we heen willen. Zo is 
het dorpsplan een levend verhaal dat de wensen en ambities uit de dorpen bundelt en bij de tijd 
houdt. We geven dit vorm op www.ditissauwerd.nl. 
 
Over Sauwerd en Wetsinge 

In Sauwerd en Wetsinge wonen in totaal 
1.035 mensen. Opvallend is dat de 
leeftijdsgroep 25 tot 45 in Sauwerd 
ondervertegenwoordigd is. De 
leeftijdsgroepen daarboven zijn juist 
groter dan het landelijk gemiddelde. De 
bevolking van de dorpen is onder te 
verdelen in Protestants Christelijken, 
Gereformeerd Vrijgemaakten en 



‘anders/niet-gelovigen’. Ondanks de soms verschillende achtergronden en overtuigingen werken de 
groepen moeiteloos samen in bijvoorbeeld de voetbalvereniging en de Oranjevereniging. Maar ook op 
andere vlakken slaan de dorpbewoners de handen in één om de leefbaarheid op peil te houden. Denk 
bijvoorbeeld aan de dorpswinkel, die in 2016 verdween, maar inmiddels weer onderdeel van de 
gemeenschap is. Met de positieve en bereidwillige houding om zelf aan de slag te gaan, kunnen we 
nog verder uitgroeien tot een mooie en blijvend leefbare gemeenschap. 
 
De inwoners en organisaties hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden in Sauwerd en Wetsinge. 
Deze zaken heeft Dorpsbelangen in het dorpsplan omgezet tot vier pijlers, die samenvatten waar we 
voor staan en wat we gezamenlijk willen bereiken in de komende tien jaar. 
 
Sauwerd en Wetsinge ontmoeten 
In Sauwerd en Wetsinge staan we voor Noaberschap: leefbare dorpen waar ontmoetingen 
plaatsvinden op allerlei plekken: de dorpswinkel, de kerk, verenigingen en op straat. We vinden dit 
een belangrijk deel van de gemeenschap, want door elkaar te ontmoeten weten we wat er speelt en 
kunnen we elkaar vinden: we kennen elkaar en kunnen daardoor veel met z'n allen. 

We hechten waarde aan Ubbegaheem als centrale 
ontmoetingsplek. We willen een dorpshuis dat 
duurzaam is, dat faciliteert voor alle groepen in het 
dorp en waar nieuwe initiatieven gestimuleerd 
worden. Ook moet onze dorpswinkel, waar men 
elkaar overdag ontmoet bij een kop koffie, blijven 
bestaan. We willen aandacht hebben voor 
woonwensen van zowel starters als senioren. 
Onderdeel daarvan is dat senioren hier gezond oud 
kunnen worden en betrokken blijven bij het dorp 
door faciliteiten als de dorpswinkel. Een wens is om 
een zorgloket op te zetten.  
 

Sauwerd en Wetsinge bewegen 
Sport draagt bij aan een gezonde, vitale levensstijl en alle inwoners moeten laagdrempelig kunnen 
sporten in Sauwerd en Wetsinge. Ook zijn de sportverenigingen en de wandelpaden in en rondom de 
dorpen, plekken om te ontmoeten. 
 
We willen inwoners enthousiasmeren en stimuleren om te sporten. 'Sauwerd beweegt' helpt het 
aantrekkelijke sportaanbod onder de aandacht te brengen. Daarnaast is er de wens om een website 
te hebben waarop men de gymzaal of de 
tennisbaan kan reserveren. Samenwerking met 
Adorp wordt gezocht. We willen verenigingen en 
organisaties stimuleren de samenwerking op te 
zoeken. Ze kampen allen met een 
vrijwilligerstekort en daarom helpt bundeling van 
krachten de verenigingen voort te bestaan. 
Mogelijk kan dit door het combineren van 
administratieve taken en het starten met een 
“sportstrippenkaart”. Ook willen we het 
sportaanbod verbreden en het sportpark 
moderniseren met onder andere kunstgras op het 
voetbalveld, het vergroten van de sportzaal en het 
vermeerderen van het aantal parkeerplekken.   



Sauwerd en Wetsinge verduurzamen & ondernemen 
Sauwerd en Wetsinge gaan duurzaam om met ondernemerschap, energie, de natuur en met elkaar. 
Voorbeelden hiervan zijn Onstaheerd, het kerkje van Wetsinge, Ubbegaheem en de Dorpswinkel. De 
Meander vervult als biologie+ school een belangrijke rol in het dorp. We willen dat alle kinderen uit de 
dorpen zich hier thuis voelen en dat ouders en inwoners betrokken zijn bij het beleid en deelnemen 
aan de activiteiten. De identiteit van de Meander wordt gevormd tot één, waar zowel mensen met een 

Christelijke als anders/niet-gelovige achtergrond 
zich thuis voelen, en waarin Biologie+ een 
belangrijke rol speelt. Een wens is om 
buitenschoolse opvang mogelijk te maken en 
verbinding te zoeken met de Groene School, de 
dorpstuintjes en verenigingen uit het dorp. Zowel 
de school als het plein zijn verouderd en de 
verkeerssituatie rondom de school wordt als 
onveilig beschouwd. Er zijn middelen èn 
vrijwilligers nodig zodat het gebouw en de 
omgeving vernieuwd en verduurzaamd kan 
worden.  
 

Inwoners van Sauwerd zijn tevreden met hun woning en omgeving. Het in stand houden van de 
voorzieningen in Sauwerd en het aanbod van woningen zijn hierin bepalend. Er is een tekort aan 
seniorenwoningen, waaraan gewerkt moet worden om Sauwerd leefbaar en vitaal te houden. We 
willen dat jongeren kunnen huren en starters hun eerste woning kunnen kopen. We willen de 
mogelijkheid openhouden om te kunnen bouwen in Sauwerd; er moet nagedacht worden over in- of 
uitbreidingslocaties waar één, twee of drie kavels per jaar verkocht kunnen worden. Voor de huidige 
bewoners is het belangrijk dat schade aan huizen door aardbevingen wordt hersteld.  
 
We willen een veilige verkeerssituatie en voldoende parkeergelegenheid. De fietsroute+ is onderdeel 
hiervan. 
 
In Sauwerd en Wetsinge zijn we duurzaam. We geven voorlichting over verduurzaming, 
mogelijkheden om energiezuiniger te worden, een dorpswinkel met streekproducten en het creëren 
van een zonneweide en dorpsmolen. Dit in samenwerking met de dorpencoöperatie Reitdiepdal. 
 
We streven naar elektriciteitsvoorzieningen (380kV-net) onder de grond zodat het cultuurlandschap 
niet verder wordt aangetast. Indien dit niet mogelijk is willen we hiervoor als dorpen gecompenseerd 
worden. 
 



Sauwerd en Wetsinge verhalen 
We zijn trots op onze soms nog verborgen 
geschiedenis. Deze omvat de Onstaborg en de 
oude paden rondom de dorpen die we weer 
zichtbaar willen maken. De grachten rondom het 
Borgterrein worden uitgediept en verbreed zodat 
duidelijk zichtbaar wordt waar voorheen de 
grachten lagen. Ook zorgt dit voor een verbinding 
met de haven van Sauwerd. De subsidies voor dit 
project liggen klaar. 
Sauwerd en Wetsinge hebben een aantrekkelijke 
omgeving met fiets- en vaarroutes en 
horecavoorzieningen. Niet alleen moeten deze 
voorzieningen er zijn, ze moeten ook bekend 
gemaakt worden. 
 
Uitvoering dorpsplan 
Dorpsbelangen neemt het voortouw in het uitdragen van de vier pijlers. De website 
www.ditissauwerd.nl wordt ingezet als één van de communicatiemiddelen richting de dorpen. Om de 
‘minder digitale inwoners’ te bereiken komt er een informatiebord bij de dorpswinkel. Een werkgroep 
communicatie is opgericht om meer ruchtbaarheid te geven aan de communicatie tussen inwoners, 
verenigingen en Dorpsbelangen. 
 
Als Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge willen we benaderbaar zijn. We weten wat er speelt en 
kunnen ondersteuning bieden aan acties en initiatieven als dit nodig is. Dit geldt voor zowel inwoners 
als voor de verenigingen. We faciliteren en verbinden. Als bestuur willen en kunnen we niet alles zelf 
uitvoeren. We hebben jullie - inwoners van 
Sauwerd en Wetsinge - nodig. Wil je een bijdrage 
leveren aan één van de plannen, meld je dan bij 
één van de bestuursleden of op de website. Heb 
je een nieuw idee of plan, begin! 
 
Op de foto v.l.n.r.: Alfred Huinder, Aranka 
Huisman, Johan Trenning (penningmeester), 
Gerbrich Dijkstra, Hylke Zijlstra (voorzitter), Jos 
Ensing, Han Limburg en Lisa van der Veeke. 
 
 
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van het dorpsplan 
info@sauwerd.org 
www.ditissauwerd.nl  
www.facebook.com/ditissauwerd  


