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Woord vooraf en aanleiding 
 

Sauwerd en Groot- en Klein Wetsinge zijn mooie dorpen om in te wonen, te leven, te 
werken… Het zijn prachtige dorpen in een eeuwenoud landschap, met de grote stad 
Groningen op tien trein-minuten om de hoek. Dat biedt het beste van twee werelden: de 
gemoedelijkheid en betrokkenheid van het kleine, en het bruisende en de stadse 
voorzieningen van het grote. Helaas is er ook een schaduwzijde: beide dorpen liggen in het 
aardbevingsgebied, dat als gevolg van de gaswinning is ontstaan. Gevoelens van onveiligheid 
en terugkerend schadeherstel gaat niet iedereen in de koude kleren zitten. 

Er is een actieve dorpsgemeenschap; er is van alles te doen. Dat willen we graag zo houden. 
We zijn trots op wat we hier allemaal voor elkaar krijgen samen! Daarom zijn plannen, 
wensen en ideeën om hier goed te kunnen blijven leven opgehaald, en gebundeld in dit 
dorpsplan.  

Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge heeft het initiatief genomen om een dorpsplan met 
visie en ambitie te maken voor de dorpen Sauwerd en Wetsinge. Voor het ontwikkelen van 
dit plan is gekozen voor een proces waarbij de inbreng van alle inwoners en organisaties uit 
de dorpen centraal staat. Daar draait het om. Op deze manier ontstaat een plan waarin staat 
wat de dorpsbewoners bindt, wat de visie is op leefbaarheid in de dorpen, en welke plannen 
we met elkaar willen gaan uitvoeren. Zo willen we betrokkenheid en enthousiasme activeren, 
maar ook zeker waarderen. Het belangrijkste daarbij is niet het plan zelf, het papier of de 
website, maar de gesprekken erover en de concrete blijvende verandering die het brengt. 

Het dorpsplan is een visie- en ambitiedocument, waarin acties en initiatieven voor de 
toekomst opgenomen zijn. Aan sommige wordt al hard gewerkt, andere liggen nog op de 
plank. Het plan is het resultaat van de papieren inventarisatie in het voorjaar van 2016, van 
de dorpsgesprekken tijdens thema-avonden rond de zomer van 2016 en de gesprekken met 
sleutelfiguren in 2017. Het zijn dus de ideeën en acties van de inwoners en organisaties uit de 
dorpen, niet van het bestuur van dorpsbelangen. Door deze acties en ideeën in een plan op 
te nemen, houden we koers. Ook kunnen we hiermee onderbouwen waarom we voor 
sommige ideeën (financiële) ondersteuning aan anderen vragen, zoals fondsen, gemeente of 
provincie. Het dorpsplan heeft een looptijd van tien jaar. We realiseren niet alle acties van 
vandaag op morgen, en dat hoeft ook niet. Per jaar kijken we wat er al loopt, wat nog nodig 
is, en wat we aan kunnen, in de dorpen. Dat doen we onder andere door het dorpsplan 
iedere ledenvergadering van dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge te bespreken. Samen 
bekijken we waar we staan en waar we heen willen. Waar de energie zit. Zo is het dorpsplan 
geen dode letter, maar een levend verhaal dat de wensen en ambities uit de dorpen bundelt 
en bij de tijd houdt. We gaan dit vormgeven op internet, op www.ditissauwerd.nl.  

 

  

http://www.ditissauwerd.nl/
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Dit dorpsplan is als volgt opgebouwd: 

Hoofdstuk 1 Foto van de dorpen: hoe staan Sauwerd en Wetsinge er voor, feiten en 
cijfers, trends en ontwikkelingen 

Hoofdstuk 2 Ambities en plannen in Sauwerd en Wetsinge 

1. Algemene onderwerpen 
2. Sauwerd en Wetsinge ontmoeten 
3. Sauwerd en Wetsinge bewegen 
4. Sauwerd en Wetsinge verduurzamen en ondernemen 
5. Sauwerd en Wetsinge verhalen 

Hoofdstuk 3 Communicatie in de dorpen, vrijwilligerscoördinator en rol dorpsbelangen. 

De plannen in hoofdstuk 2 actualiseren we met enige regelmaat, bij voorkeur jaarlijks, tijdens 
dorpsavonden over specifiek het dorpsplan of tijdens de bijeenkomsten over het 
dorpsbudget van de gemeente Het Hogeland. In 2019 heeft een ‘opfrisavond’ 
plaatsgevonden. In 2020 en 2021 hebben we plannen en ideeën besproken die draagvlak 
nodig hadden om in aanmerking te komen voor het dorpsbudget Hogeland. Die beschouwen 
we ook als aanvullingen op dit plan. 

De wensen en initiatieven komen van de inwoners uit de dorpen zelf. Ze zijn gebundeld door 
het bestuur van dorpsbelangen. In hoofdstuk 3 meer over de rol en positie van 
dorpsbelangen.  

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! Heb je er anderen voor nodig of denk 
je dat het nuttig is wanneer dorpsbelangen ervan af weet of er aan mee doet, geef dan een 
seintje. In dit dorpsplan staan ook een paar onderwerpen waar mensen zich concreet voor 
kunnen inzetten, zoals bijvoorbeeld de parkeerproblematiek. Voorkeur van dorpsbelangen is 
in dat geval met werkgroepen te werken, die onder het bestuur relatief zelfstandig een 
project of klus draaien. Samen houden we de dorpen levendig en leuk! 

 

Colofon: 

• Werkgroep: Gerbrich Dijkstra, Hylke Zijlstra en Alfred Huinder  

• Ondersteuning: Fenna Bolding van CMO STAMM 

• Opmaak: Jos Ensing 

• Website / Social media: Bart Wortel en Hylke Zijlstra 

• Afbeeldingen: Voorblad: Bart Ufkes. Overige bronvermeldingen in tekst. 
 

Sauwerd en Wetsinge, juni 2018 

 

Heb je een nieuw 
idee of plan, begin! 
Samen houden we 
de dorpen levendig 
en leuk! 
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1 Foto van de dorpen 
 

 Sauwerd en Wetsinge in cijfers 
(Bron: CBS 2016) 

 

In Sauwerd en Wetsinge wonen in totaal 1035 mensen, 995 in Sauwerd en 40 in Wetsinge.  
Daarmee woont een kleine 8 procent van de inwoners van de gemeente Winsum in de dorpen 
Sauwerd en Wetsinge.  

Wat opvalt is dat de gemiddelde leeftijd in Sauwerd en Wetsinge hoger ligt dan het Nederlands 
gemiddelde. Hoewel er in verhouding evenveel jeugdigen in Sauwerd en Wetsinge wonen als in 
Nederland (0 tot 25 jarigen) is er duidelijk een gat in de groep 25 tot 45 jarigen (zie tabel 1). De 
groep 45+ is in vergelijking met de rest van Nederland juist oververtegenwoordigd. Het lijkt er 
op dat Sauwerd gedurende de studietijd nog wel aantrekkelijk is maar dat men daarna toch 
elders een woning vindt.  

De gemiddelde grootte van de huishoudens komt wel overeen met het Nederlands gemiddelde. 
In Sauwerd en Wetsinge wonen gemiddeld 2,3 mensen onder één dak waar dat gemiddeld in 
Nederland 2,2 is. Binnen die huishoudens is in Sauwerd en Wetsinge wel vaker sprake van een 
huwelijk. Waar in Nederland het percentage ongehuwden op 48% ligt en het percentage 
gehuwden op 40% is dat in Sauwerd en Wetsinge min of meer omgekeerd met 43% tegenover 
47%.  

  0 tot 15 jaar 15 tot 25 
jaar 

25 tot 45 
jaar 

45 tot 65 
jaar 

65 jaar of 
ouder 

Nederland 16% 12% 25% 28% 18% 

Sauwerd 17% 12% 17% 32% 23% 

Wetsinge 13% 13% 25% 25% 25% 
Tabel 1: Leeftijdsopbouw Sauwerd, Wetsinge en Nederland 

 

 Sauwerd en Wetsinge in mensen 
 

De bevolking van de dorpen Sauwerd en Wetsinge wordt vaak opgedeeld in drie groepen: 
Protestants Christelijk, Gereformeerd Vrijgemaakt en ‘anders/niet-gelovigen’. Het mooie van 
ons dorpse karakter is dat deze groepen binnen andere organisaties en gemeenschappen 
moeiteloos in elkaar opgaan en samenwerken. De mooiste en grootste voorbeelden daarvan 
zijn de rommelmarktcommissie, de Oranjevereniging, de voetbalvereniging en de dorpswinkel.  

Net als op de rest van het Ommeland staan ook in Sauwerd en Wetsinge voorzieningen blijvend 
onder druk. Mede door het (tijdelijk) verdwijnen van de dorpswinkel in 2016 en de tegenwind 
die het dorpshuis kreeg in 2017, is het besef gegroeid dat we elkaar nodig hebben om zaken 
voor elkaar te krijgen. Hoewel er altijd nog ruimte voor verbetering is, blijft het mooi om te zien 
hoe de dorpen de handen in één slaan om de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden. 
Hoeveel jaar je in de dorpen woont, welke religie je aanhangt en van welke leeftijd je bent doet 
daarbij niet ter zake. Samen zetten we de schouders er onder! 
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Het samenwerken aan iets moois en iets gemeenschappelijks geeft energie en verbindt 
mensen. De komende jaren zullen de dorpen nog genoeg uitdagingen voor de kiezen krijgen. 
Met de nu ingeslagen weg van positiviteit en bereidheid om zelf aan de slag te gaan met de 
uitdagingen die voorliggen, kunnen we nog verder uitgroeien tot een mooie en blijvend 
leefbare gemeenschap. 

 Sauwerd en Wetsinge in locaties 
 

De omgeving van Sauwerd en Wetsinge kent een rijke 
historie. Zo liggen Sauwerd en Wetsinge midden in het 
Reitdiepdal en daarmee in een van de oudste 
cultuurlandschappen van Europa. Vanuit Sauwerd is de 
dijk langs het Reitdiep goed te zien. Daarnaast wordt de 
route langs het Reitdiep veel gevonden door 
wandelaars, fietsers en hardlopers. In het Reitdiep zelf 
mag de plaatselijke jeugd zich in de zomer ook graag 
vermaken.   

Ook in een recenter verleden was er in en rond beide 
dorpen het nodige te doen. Zo stond er tot in de 18e 
eeuw midden in het dorp, naast de huidige ijsbaan, een 
borg, de Onstaborg, het stamslot van de familie Onsta. 
Het voormalig borgterrein is nog duidelijk zichtbaar in het 
landschap door de sloten die voorheen tot de slotgracht behoorden. Bij het borgterrein stond 
vroeger een kerk. De locatie daarvan is met stenen in de grond gemarkeerd. Op dit moment 
loopt er een plan om het oude borgterrein op dezelfde manier weer in het zicht te brengen. 
Tegelijkertijd willen we dan de ijsbaan uitbreiden. 

In Klein-Wetsinge staat één van de oudste pelmolens van Nederland. De monumentale molen, 
gebouwd in 1872, is in 2016 volledig gerestaureerd. Niet alleen is de molen een parel voor het 
toch al mooie en karakteristieke Wetsinge, het is sindsdien ook weer in gebruik als koren- en 
pelmolen. 

Naast de hiervoor genoemde cultuurhistorische bezienswaardigheden kennen we een viertal 
locaties waar men terecht kan voor sociale en culturele activiteiten. Met ’t Sael in Groot-
Wetsinge, ‘het kerkje van Wetsinge’ in Klein-Wetsinge en in Sauwerd de Onstaheerd en het 
Dorpshuis Ubbegaheem is er voor zowel dorpsbewoners, ommelanders als toeristen op elk 
moment van de dag wel ergens een mogelijkheid om iets te eten of te drinken. En mocht 
onverhoopt alles tegen zitten, dan is er tijdens openingstijden in De Dorpswinkel een kop koffie 
met gezelligheid te krijgen. 

 Sauwerd en Wetsinge in de gemeente 
 

In de structuurvisie van de gemeente Winsum zijn de dorpen uit de gemeente in een bepaalde 
kernenhiërarchie neergezet. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen centrumdorpen, 
complete dorpen, woondorpen en kleine kernen. Deze rangschikking is met name gebaseerd op 
het voorzieningenniveau waar in de dorpen naar gestreefd zou moeten worden. Het spreekt 
voor zich dat Winsum het centrumdorp van de gemeente is. 

De kern Sauwerd is ingeschaald als ‘compleet dorp’. Daarmee zou er gestreefd moeten worden 
naar een gemiddeld hoog niveau aan voorzieningen, te denken valt aan zorgwoningen, een 
huisarts, een gelegenheid waar men de dagelijkse boodschappen kan doen, een 

Bron: Toerisme Groningen 
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ontmoetingsplek, basisonderwijs en goede bereikbaarheid (liefst zowel per weg als per spoor). 
In Sauwerd zijn deze voorzieningen aanwezig. Zoals in veel dorpen in de provincie staan ook in 
Sauwerd de voorzieningen blijvend onder druk. Dit vraagt veel van de bewoners die alle zeilen 
bijzetten om de voorzieningen, en daarmee de leefbaarheid, in Sauwerd in stand te houden. 

De kern Wetsinge valt in de categorie ‘kleine kernen’ en is daarmee voor voorzieningen 
afhankelijk van naburige dorpen. Voor veel zaken komen de Wetsingers naar Sauwerd, 
bijvoorbeeld voor de boodschappen, verschillende sporten of de kerk.   

Vanaf 2019 zal de gemeente groter worden door de aanstaande herindeling. Dit kan betekenen 
dat de lokale overheid verder van de burger, en dus de dorpen, af komt te staan. Hoewel de 
gemeente zich van dit risico bewust lijkt te zijn, blijft een goed contact tussen de dorpen en de 
gemeente van belang. Door blijvend te informeren en communiceren kunnen de dorpen hier 
zelf ook aan bijdragen. 
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2 Ambities en plannen in Sauwerd en Wetsinge 
 

De enquêteresultaten, de dorpsgesprekken en de vlucht die De dorpswinkel en dorpshuis 
Ubbegaheem hebben genomen, laten zien dat Sauwerd en Wetsinge dorpen zijn met betrokken 
inwoners, die enthousiast zijn en vol ideeën en plannen zitten. Tegelijkertijd gaan ook de 
handen uit de mouwen; het blijft niet bij dromen alleen. Mensen zijn trots op Sauwerd en 
Wetsinge, en willen dat ook graag blijven. Het brengt ambitie om samen te zorgen voor een 
mooi ‘nu’ en een mooie toekomst. 

In bijlage 1 is beschreven hoe we het dorpsplan gemaakt hebben: een enquête, 
dorpsgesprekken op thema-avonden en gesprekken met sleutelfiguren. 

Op basis van de enquêteresultaten zijn vijf thema’s benoemd die op dorpsavonden nader zijn 
besproken, zoveel mogelijk zijn ingevuld en uitgewerkt. De thema’s zijn:  

1. Onderwijs, een duurzame school in het dorp 
2. Sport en bewegen 
3. Recreatie & voorzieningen, leefomgeving, zorg en samenhang 
4. Wonen, duurzaamheid en verkeer 
5. De Dorpswinkel. 

Daarna is het concept dorpsplan besproken met afgevaardigden van organisaties die van belang 
zijn in en om de dorpen. Zogeheten sleutelfiguren die de dorpen kennen en/of een bijdrage 
kunnen leveren aan de leefbaarheid in en om de dorpen. Op de thema-avonden is ook 
besproken wat voor hen belangrijk is. Door deze extra gespreksronde willen we de 
betrokkenheid bij elkaar en bij de leefbaarheid in de dorpen vergroten. We hebben gesproken 
met de sportverenigingen, beide kerken, de school, de woningbouwcorporatie, de 
dorpencoöperatie, de huisarts, het bestuur van het dorpshuis, de werkgroep 380Kv, 
dorpsbelangen Adorp en de gemeente Winsum. Daarna presenteren we het dorpsplan aan de 
inwoners van de dorpen en maken we het dorpsplan en de website die daarbij hoort definitief. 

De thema-avonden en gesprekken hebben veel informatie, plannen en ideeën  opgeleverd. We 
hebben dit opnieuw gerangschikt in vier pijlers. Het zijn als het ware de beloften van Sauwerd 
en Wetsinge: dit hebben we in ons; dit is er èn kan nog meer tot wasdom komen. 
De pijlers zijn: 

1. Sauwerd en Wetsinge ontmoeten; 
2. Sauwerd en Wetsinge bewegen; 
3. Sauwerd en Wetsinge verduurzamen & ondernemen; 
4. Sauwerd en Wetsinge verhalen. 

De eerste drie spreken voor zich. De laatste gaat over de 
geschiedenis van de dorpen. 

In dit hoofdstuk volgt per pijler een overzicht van de resultaten 
van de themabijeenkomsten en de gesprekken met 
sleutelfiguren. Daarbij is per onderwerp opgenomen wat de 
stand van zaken is, welke ambitie er opgehaald is, en met 
welke acties we die ambitie kunnen verwezenlijken. Om het overzichtelijk te houden hebben 
we voor die acties een top drie opgenomen. Bedoeling is om in de toekomst tijdens de 
jaarvergaderingen van dorpsbelangen samen met de inwoners te kijken of dit nog klopt. Dan 
kunnen benoemde acties opgepakt worden, of kunnen nieuwe acties toegevoegd worden. Op 
die manier hebben we samen steeds het overzicht, waardoor we trots op onszelf kunnen 

“De sociale cohesie 
is hier sterk, zonder 
dat die verstikkend 
is. Vooral in buurten 
zorgt men voor 
elkaar.”- Sybrand 

“De sociale cohesie 
is hier sterk, zonder 
dat die verstikkend 
is. Vooral in buurten 
ziet men naar elkaar 
om.” - Sybrand 

Verhalen aan de dorpstafel. 
Bron: Hylke Zijlstra 
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blijven èn makkelijker resultaten boeken. Op de website ditissauwerd.nl zullen we ook blijvend 
terugkomen op de ontwikkelingen met betrekking tot de acties uit het dorpsplan. Ook kan men 
daar nieuwe ideeën aandragen en reageren op het dorpsplan. Op die manier wordt het 
dorpsplan geen statisch document maar een levend programma. 

In 2019 heeft een ‘opfrisavond’ plaatsgevonden. In 2020 en 2021 hebben we plannen en ideeën 
besproken die draagvlak nodig hadden om in aanmerking te komen voor het dorpsbudget 
Hogeland. Die beschouwen we ook als aanvullingen op dit plan.  

 

 Algemene onderwerpen 
 

Een aantal onderwerpen kwamen bij verschillende dorpsgesprekken en bij verschillende 
onderwerpen terug en zijn daarmee algemeen. Zowel het vinden en vasthouden van 
vrijwilligers als het gebrek aan parkeergelegenheid kwamen meermalen ter sprake. Terwijl met 
name het eerste juist zo belangrijk is. Vrijwilligers worden niet voor niets het cement van de 
samenleving genoemd.  

Onderwerp  Stand van zaken Ambitie Actie – top drie 

Vrijwilligers 
 

Veel mensen die de 
schouders er onder 
willen zetten, maar 
het komt wel vaak op 
dezelfde mensen 
neer. We moeten 
voorkomen dat ze 
‘afbranden’. 
 
Mensen doen liever 
korte klussen dan 
zich lang ergens voor 
vast te leggen. 
 

Meer of slimmer 
inzetten van 
dorpstalenten voor 
sport, dorpswinkel, 
dorpencoöperatie, 
dorpshuis, school, 
etc. Zodat mensen er 
plezier in blijven 
houden en het vol 
kunnen houden. 

Mensen meer 
betrekken en zo 
nieuwe vrijwilligers 
werven.  
 
Professionele 
vrijwilligerscoör-
dinator aanstellen 
(zie hfd. 4). 

Parkeren 
 

Te weinig 
parkeerplekken o.a. 
bij Ubbegaheem, 
Kerkje Wetsinge, ’t 
Sael, de Molen, de 
dorpswinkel, het 
sportpark en het 
station. De verwijzing 
naar de 
parkeerplekken die 
er wel zijn, is te 
mager.  

Er is voldoende 
parkeergelegenheid, 
mensen weten waar 
ze mogen parkeren 
en wat de 
uitwijkmogelijkheden 
zijn. 

Voldoende 
parkeerplaatsen 
creëren, ook met 
oplaadpunten voor 
elektrische auto’s. 
Gelet op de 
verkeersveiligheid, en 
aangezien deze 
gebieden toch op de 
schop gaan, ligt de 
eerste prioriteit bij 
het station en de 
dorpswinkel. Te 
bespreken met de 
provincie, zij zijn 
projectleider. 
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Betere verwijzingen 
naar alternatieven. 
Te combineren met 
toeristische 
informatie. 

Het onderwerp parkeren is in oktober 2017 besproken met de gemeente. Zij gaven het 
volgende advies: ´Dat we zelf concreet aangeven waar de bebording beter zou kunnen, waar 
tekort is en welke ideeën erover zijn. Dit geldt ook voor het parkeren bij het sportveld. Dat 
betekent niet dat er nu al financiële middelen zijn voor dit soort aanpassingen en extra aanleg 
van parkeerplaatsen. Ook de dekking van de kosten moet onderdeel worden van het plan. Dit 
kan dan besproken worden met de beleidsmedewerker verkeer.´ 

Inwoners die zich hiervoor in willen zetten kunnen zich melden bij het bestuur van 
dorpsbelangen. Onze voorkeur heeft het dat zich een werkgroep ‘parkeren’ vormt die onder het 
bestuur ressorteert. 

 

Bijeenkomst Dorpsbudget Hogeland 2020 

Thema Plan of idee Indiener / eigenaar Financiering 

Vrijwilligers Coördinator inhuren om plannen te 
clusteren. Plus: samenwerkende 
verenigingen faciliteren. 

Dorpsbelangen 
Sauwerd en 
Wetsinge 

€ 10.000 
aanvragen bij  
Loket 
Leefbaarheid 

 Geluidsinstallatie voor 
gemeenschappelijk gebruik. 
(Wardeus bespreekt of ze die van 
hen beschikbaar willen stellen). 

Raitdaiprunners Kosten geen, tenzij 
er toch een 
gemeenschappelij
ke aangeschaft 
wordt € 3.000 

 Spullen delen: lijst samenstellen 
van spullen die we samen kunnen 
gebruiken, met daarbij afspraken 
hoe het gaat als iets stuk gaat en 
wellicht een huurprijs. 

De 
dorpencoöperatie 
wil hier wel een 
centrale rol in 
vervullen 

Nader te bepalen 

Parkeren Deel terrein ijsbaan gereed maken 
voor parkeren in de zomer bij 
grotere evenementen zoals 
rommelmarkt, Kunstvloed, 
Midzomerbraderie en 
Ubbegaheem 

IJsvereniging 
Nooitgedacht 

€ 50.000 - € 
60.000 
aangevraagd bij 
Kop op het 
Hogeland 
(combinatie met 
projectplan 
Onstaborg) en 
opnemen in 
cluster Landschap 

 

Bijeenkomst Dorpsbudget Hogeland 2021 

Vrijwilligers Geluidsinstallatie voor 

gemeenschappelijk gebruik 

Raitdaiprunners € 2.580 
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 Sauwerd en Wetsinge Ontmoeten 
 

In Sauwerd en Wetsinge staan we voor noaberschap: leefbare dorpen waar ontmoeting 
plaatsvindt bij een boodschap en een kop koffie, langs de lijn bij het sportveld of in kerk of 
dorpshuis.  

Visie op ontmoeten.  

• In Sauwerd en Wetsinge ontmoeten we elkaar. Doordat we elkaar ontmoeten, elkaar 
(leren) kennen en weten wat er speelt bij de ander, staan we voor elkaar klaar. Het 
versterkt de sociale cohesie en vergroot het sociaal kapitaal. We kennen elkaar en 
kunnen daardoor veel met z’n allen. 

• In Sauwerd en Wetsinge is het goed toeven, je kunt elkaar ontmoeten op goed 
bereikbare plekken in de dorpen waar het bruist van activiteiten. 

• Het verenigingsleven en de lokale evenementen 
zoals Sauwerd beweegt, Raitdaiprun en 
Kunstvloed is van groot belang voor ontmoeting. 

• Dorpsbewoners kijken naar elkaar om, bieden 
elkaar hulp en steun als dat nodig is en geven 
invulling aan een nieuwe vorm van noaberschap. 

• De dorpswinkel in Sauwerd levert een grote 
bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen 
Sauwerd & Wetsinge, en Adorp. 

• De dorpswinkel is meer dan een mini-supermarkt, het is een plek van ontmoeting en 
reuring. 

• Dorpsbewoners zetten zich samen blijvend in om de dorpswinkel en overige 
voorzieningen voor de dorpen te behouden. 

 

“Eigenlijk is vrijdag 
mijn lievelingsdag 
geworden. Dan kan 
ik weer gezellig in 
de winkel zijn en 
samenzijn met 
iedereen. Ik kijk er 
echt naar uit.” – 
mevrouw Wiersma, 
vrijwilliger 
dorpswinkel 

Bron: Tolly Schansema 
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“Hier zie je echt dat de 
bewoners hun 
schouders eronder 
zetten!” 

 

Opening dorpswinkel  
 
René Paas-
Commissaris van de 
Koning 

Thema Stand van zaken Ambitie Actie – top drie 

Het dorpshuis 
Ubbegaheem 
 

Ubbegaheem is de 
centrale 
ontmoetingsplek voor 
beide dorpen. Het is 
in transitie naar een 
duurzaam dorpshuis 
waar vrijwilligers een 
steeds belangrijkere 
rol spelen. 
 

Een modern dorpshuis 
met verbinding in en 
met de 
dorpsgemeenschap-
pen. Een huis van en 
voor iedereen. Waarin 
gefeest en gerouwd 
wordt, waar kunst en 
ondernemerschap 
samenkomen. Voor 
alle gezindten en 
vooral laagdrempelig. 
 
 

Duurzaam als 
voorbeeld in de 
dorpen met gezonde 
exploitatie. 
 
Faciliterend blijven 
naar de dorpen als 
plek waar echt ruimte 
is voor alle 
jaarvergaderingen, 
Sinterklaasviering, de 
raitdaiprun, toneel, 
muziek en 
begrafenissen. 
 
Stimulerende nieuwe 
initiatieven zoals 
koken met 55-plussers 
met de derving uit de 
dorpswinkel. 

Zorg & samenhang Veel samenhang in de 
dorpen. Hoe kan die 
beter/breder ingezet 
worden. 
 
Eenzaamheid is er 
ook, mensen die 
buiten de boot vallen 
doordat ze niet 
aangesloten zijn bij 
groepen als de kerken 
en de verenigingen. 

Een dorp dat zorgt 
voor elkaar en 
aandacht heeft voor 
ouderen en 
eenzamen. 

Opzetten zorgloket, 
mogelijk samen met 
dokter (vraag en 
aanbod 
samenbrengen) 
 
Eigentijdse invulling 
noaberschap. 
 
Aandacht voor 
eenzamen met 
activiteiten, 
bijvoorbeeld aan de 
koffietafel in de 
dorpswinkel of in het 
dorpshuis. 

Winkelvoorziening 
 

De dorpswinkel is 
sinds de zomer van 
2017 weer geopend 
met als drijvende 
kracht een grote 
groep vrijwilligers. 

Een dorpswinkel in de 
dorpen met een 
sluitende exploitatie. 
Met het echte ‘van 
ons’-gevoel. 

Blijvend bij de winkel 
betrekken van 
inwoners van de 
dorpen. 
 
Verbeteren 
zichtbaarheid van de 
winkel, zowel online 
als offline. 

Gezond oud worden 
 

Sauwerd is te typeren 
als een ‘compleet 

Sauwerd behoudt 
haar winkel- en 

Blijvend bij de winkel 
betrekken van 
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dorp’, waar ouderen 
alle voorzieningen 
hebben om gezond 
oud te worden. De 
voorzieningen, zoals 
de dorpswinkel en het 
dorpshuis, staan wel 
blijvend onder druk. 

dorpshuisvoorziening, 
zodat ouderen hun 
dagelijkse 
boodschappen op 
loopafstand kunnen 
halen. Zo blijven zij 
zelfstandig, midden in 
de maatschappij en 
hoeven zij niet uit de 
dorpen te vertrekken.  

inwoners van de 
dorpen. 
 
 

 

Bijeenkomst dorpsbudget Hogeland 2020 

Thema Plan of idee Indiener / 
eigenaar 

Financiering 

Ubbegaheem Open dag vernieuwd 

dorpshuis  

Stichting 

Dorpshuis 

Ubbegaheem 

€ 1.000 aanvragen 

bij 

leefbaarheidsfonds 

gemeente 

(activiteit). Als dat 

niet lukt, uit 

dorpsbudget. 

Winkelvoor-

ziening 

Ontmoetingsruimte 

vergroten door buitenruimte 

achter de winkel daarvoor in 

te richten en opnieuw te 

bestraten 

Dorpencoöpera

tie Reitdiepdal 

€ 21.000, waarvan € 

10.000 toegekend 

door Loket 

Leefbaarheid, € 

3.000 

zelfwerkzaamheid 

en aanvraag 

dorpsbudget € 8.000 

Kunstvloed Aanschaf kunstwerk bij 

ommetje Reitdiep / Hekkum 

Stichting 

Kunstvloed 

Ubbega 

€ 10.000, waarvan € 

1.000 zelf bekostigd 

wordt en € 9.000 

aanvraag uit 

dorpsbudget 

Dorpsom-

metjes 

Ommetje Reitdiep / Hekkum 

afmaken, pad  tussen 

Onstaheerd en Hekkum 

Stichting Kunstvloed 

Ubbega 

Nader te bepalen, 

opnemen in cluster 

Landschap 

Allerzielen Lantaarns en ledverlichting 

voor Allerzielen op de 

begraafplaats, ook te 

gebruiken door anderen, bijv 

bij intocht Sinterklaas 

Uitvaartverenig

ing Wetsinge – 

Sauwerd 

€ 1.000 uit 

dorpsbudget 

Nieuwe 

inwoners 

Welkomstpakket voor 

nieuwe inwoners: iedere 

organisatie kan zichzelf 

presenteren aan nieuwe 

inwoners.  

Dorpencoöpera

tie Reitdiepdal 

en 

Dorpsbelangen 

Sauwerd en 

Wetsinge 

Nader te bepalen 

 

Bijeenkomst Dorpsbudget Hogeland 2021 
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Aankleding 

dorpsplein 

(voorzijde 

winkel) 

Om de bestrating c.a. aan te laten 

sluiten bij de opgewaardeerde N361 

en de verbeteringen die i.k.v. Wad 

tot Stad / House of design worden 

aangebracht, behoeft het dorpsplein 

verbetering 

Dorpencoöperati

e 

€4.800 

aangevraagd uit 

dorpsbudget 

Viering 30-

jarig bestaan 

culturele 

commissie 

Jeugdactiviteiten, podiumoptredens 

en beeldende kunst in 2022 

Culturele 

commissie 

Adorp, Sauwerd 

en Wetsinge 

Totaal €9.750 

Gevraagde 

bijdrage 

dorpsbudget: 

€4.000,00 

 

 

 

 

 Sauwerd en Wetsinge Bewegen 
 

Sauwerd en Wetsinge gaan voor beweging, sporten en een actief verenigingsleven waar jong en 
oud naar elkaar omziet.  

 

Visie op bewegen: 

• Sport draagt bij aan een gezonde, vitale levensstijl en alle inwoners moeten 
laagdrempelig kunnen sporten in Sauwerd en Wetsinge, met een gevarieerd aanbod op 
een modern sportpark met sporthal. 

• Sporten zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten, leren kennen en betrokken zijn bij 
elkaar. Betrokkenheid zorgt voor sociale cohesie. 

• In en rond de dorpen zijn aantrekkelijke wandelpaden, kinderen kunnen buiten veilig 
spelen. 

  

Bron: Winsum nieuws 
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Onderwerp Stand van zaken Ambitie Actie – top drie 

Enthousiasmeren en 
stimuleren 

Niet iedereen weet 
het sportpark te 
vinden. 
 
Aanbod van sporten 
te beperkt. 
 

Meer dorpstalenten 
actief betrekken bij 
het ontwikkelen van 
nieuw aanbod 
gericht op sport en 
bewegen. 
 
Iedereen is op de 
hoogte van het 
aanbod en weet de 
gang naar de 
sportvoorzieningen 
te vinden. 

Aantrekkelijk 
sportaanbod, 
bijvoorbeeld een 
strippenkaart 
ontwikkelen voor 
het doen van 
meerdere sporten. 
Sportweek ‘Sauwerd 
beweegt’ als 
uithangbord. 
 
Website/app 
inzetten voor 
reserveren gymzaal, 
tennisbaan. 
 
Samenwerking met 
Adorp zoeken. 
Bijvoorbeeld met 
een gezamenlijke 
sportdag. 

Samenwerking 
tussen verenigingen 
en organisaties 

Besturen van diverse 
verenigingen 
kampen met 
dezelfde problemen: 
vrijwilligers 
tekorten, gebrek aan 
organisatiekracht, 
veel dubbel werk 
qua 
administratie/boek-
houding, moeite met 
communicatie naar 
leden. 

Bundeling van de 
krachten van alle 
(sport)verenigingen  
en organisaties. 
 
Verenigingen die van 
elkaar leren en 
personen die hun 
kennis delen, 
bijvoorbeeld via 
informatieavonden. 

Mogelijkheden voor 
Omnisport- 
vereniging 
verkennen. 
 
Verkennen 
mogelijkheden van 
het combineren van 
administratieve 
taken en 
penningmeesters.  
 
Combinatie zoeken 
met 
dorpencoöperatie 
en dorpswinkel. 
 
Jaarlijkse 
bestuursborrel 
organiseren.  

Sportpark Sportpark is 
verouderd, met 
name de 
toegangsweg en 
verlichting voldoen 

Een modern 
sportpark met 
betere verlichting en 
een sporthal. 
 

Kunstgras. 
 
Sporthal verbeteren, 
groter, betere 
kwaliteit, duurzaam, 
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niet. Er zijn te weinig 
parkeerplekken. 
 
Het sport aanbod 
verbreden. 

Goed en veilig 
bereikbaar 
sportpark. Inclusief 
bewegwijzering. 
 
Gevarieerd aanbod 
voor diverse 
groepen sporters. 

samenhang met 
andere gebouwen. 
 
Sportpark: meer 
parkeerplekken, 
betere 
(veld)verlichting, 
beter bereikbaar. 

Dorpsommetjes, 
speel- en 
groenvoorzieningen 

Onderhoud niet 
overal naar wens. 
Veel onkruid.  
 
Behoefte om meer 
gebruik te maken 
van het groen en de 
openbare ruimte 
meer benutten.  

Beter gebruik van de 
mogelijkheden die 
de openbare ruimte 
en het groen bieden.  

Natuurspeeltuin 
opzetten (zie 
school). 
Dorpsommetjes 
realiseren (zie 
suggesties).  
 

 

Suggesties voor dorpsommetjes: 

• Van Singelweg – haventje langs de noordkant 
Sauwerdermaar naar Horinga / Reitdiep, bij 
voorkeur semi-verhard en met klaphekjes, ook voor 
paarden. 

• Wens om ‘Sauwerd-Oost’ meer te ontsluiten met 
ommetjes, over het spoor aan de kant van Bedum. 

• Van Singelweg – Onstaheerd het land in en via het 
Kleipad naar (a) Hekkum en/of (b) Margriethoeve 

• Wanneer de fietsroute+ langs het spoor Winsum ↔ Groningen gerealiseerd is zijn er 

ook direct meer ontsluitingen en ontstaan er meer ommetjes 

Aandachtspunt wanneer ommetjes door agrarisch gebied gaan: vrees bij de (aangrenzende) 
landeigenaren is de onwetendheid over (loslopende) honden die door en langs het vee lopen en 
de kans op ziekteverspreiding. 

 

Bijeenkomst dorpsbudget Hogeland 2020 

Thema Plan of idee Indiener / 

eigenaar 

Financiering 

Sportpark Uitbreiden voorzieningen 

sportpark met outdoor fitness / 

beweegtuin en een 

bootcampheuvel 

Raitdaiprunners 

en Sauwerd 

beweegt 

Beweegtuin € 10.000 

(excl. onderhoud). 

Bootcampheuvel nader te 

bepalen. 

Opnemen in cluster 

Sport. 

 Hardlooprondje bij sportpark: 

verbeteren asfalt, 

afstandsmarkeringen en meer 
bankjes (voor ouderen) 

Raitdaiprunners Kosten afhankelijk van 

ambities. Opnemen in 

cluster Sport. 

Bron: www.familiewandelen.nl/ 
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Thema Plan of idee Indiener / 
eigenaar 

Financiering 

 Skatebaan voor de jeugd Abe en Deen, en 

geadopteerd door 

Wardeus 

€ 45.000, afhankelijk van 

het aantal elementen. 

Opnemen in cluster 

Sport. 

 Overkapping met 50 m2 

verlengen zodat SIOS corona-

proof een voetbalzaterdag kan 

organiseren 

SIOS € 12.000, waarvan € 

10.000 aangevraagd is bij 

Loket Leefbaarheid. Als 

Loket afwijst, dan € 

12.000 aanvragen bij 

dorpsbudget. Als Loket 

toewijst, dan € 2.000 

aanvragen uit 

dorpsbudget. 

 

 Sauwerd en Wetsinge Verduurzamen en ondernemen 
 

Sauwerd en Wetsinge gaan duurzaam om met ondernemerschap, energie, de natuur en elkaar. 
Biologieplusschool De Meander, Onstaheerd, het kerkje in Wetsinge, De Dorpswinkel en 
dorpshuis Ubbegaheem zijn voorbeelden waar deze ambities worden ingevuld. 

Visie Verduurzamen en ondernemen: 

• De aanwezigheid van een basisschool in Sauwerd/Wetsinge is van grote betekenis voor 
de leefbaarheid van de dorpen. Dit beaamt 98,4% van de inwoners in de enquête. 

• De school heeft een Christelijke grondslag maar ook kinderen met een niet-Christelijke 
grondslag voelen zich er thuis.  

• Sauwerd en Wetsinge kiezen voor een duurzame kwaliteit voor de dorpsschool met 
aandacht voor: biologie+ identiteit en schoolprofiel, gebouw & schoolplein en 
samenwerking. 

• De inwoners en ouders zijn betrokken bij het beleid en nemen actief deel aan 
activiteiten van de school. 

• Sauwerd en Wetsinge zijn aantrekkelijke dorpen om te wonen en de woningen voldoen 
aan de veranderende vraag in de toekomst.  

• De dorpen zijn veilig en duurzaam, zoveel mogelijk zelfvoorzienend en bewoners 
nemen het voortouw op het gebied van duurzaamheid. 

• Sauwerd en Wetsinge zijn veilige dorpen, met veilige oversteekplaatsen en goed 
begaanbare paden en wegen voor rolstoelen en rollators. 

Thema Stand van zaken Ambitie Actie – top drie 

Identiteit en 
schoolprofiel 

Gesprek gaande over 
identiteit van de 
school. Sommige 
groepen in de dorpen 
voelen zich nog niet 
thuis op De Meander, 
terwijl de school juist 
openstaat voor 

Christelijke en 
openbare identiteit 
uitdragen met ruimte 
en respect voor 
andere stromingen. 
Iedereen is welkom 
op de basisschool De 
Meander in Sauwerd. 
Een school waarbij 

Op alle mogelijke 
manieren aandacht 
voor binden en 
verbinden om De 
Meander te 
ontwikkelen tot een 
school voor iedereen.  
 

“Sauwerd is een 
dorp waar heel veel 
mogelijk is, als het 
enthousiasme 
eenmaal gewekt 
is.”- Arwin 
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verschillende 
stromingen. 
 
De Biologie+ 
identiteit begint zich 
te vormen maar mag 
nog wel meer 
zichtbaarheid en 
nadruk krijgen.  

zowel het gebouw, 
het plein als het 
onderwijsprogramma 
duidelijk het 
biologie+ karakter 
uitstralen. 

Buitenschoolse 
opvang mogelijk 
maken. 
 
Gesprekken voeren 
met bijvoorbeeld de 
Groene School, 
vereniging 
volkstuintjes en 
dorpsbewoners om 
het biologie+ 
karakter te 
bespreken en te 
ondersteunen. 
 
Programma 
´Vreedzame school´ 
invoeren en dat zo 
mogelijk verbreden 
tot ´Vreedzaam 
dorp´. 
 
School, dorpswinkel 
en PKN gaan meer 
samen doen. 

Gebouw en 
schoolplein 

Het schoolplein en 
het gebouw 
verdienen een 
opknapbeurt en er is 
belangstelling voor 
uitbreiding van de 
moestuin, 
bijvoorbeeld met een 
natuurspeelplaats.  
 
De verkeerssituatie 
rondom de school 
wordt als onveilig 
ervaren. 

Schoolplein 
aanpakken zodat 
deze ook de 
biologie+ identiteit 
uitstraalt. 
 
Een veilige omgeving 
en schoolterrein 
waar kinderen 
kunnen leren en 
ontdekken. 
 
Moestuin 
ontwikkelen met 
ouders en 
dorpsgenoten. 

Aantrekken van 
vrijwilligers, inzet 
ouders en ouderen 
uit de dorpen bij het 
ontwikkelen van de 
schooltuin en 
natuurspeelplaats 
cruciaal.  
  
Veiligheid op en 
rondom het 
schoolterrein 
verbeteren. Indien 
mogelijk verbeteren 
verkeersveiligheid, 
wanneer dat niet 
haalbaar is 
onderzoeken of de 
ingang verplaatst kan 
worden naar de 
achterzijde. 
 
Gebouw waar 
mogelijk 
verduurzamen.  
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Samenwerking 
school 

De Meander wil een 
plek voor alle 
kinderen uit het dorp 
zijn, ongeacht de 
afkomst en 
achtergrond. Alle 
kinderen zijn welkom 
bij de activiteiten. 

Samenwerking met 
partijen die het 
onderwijsaanbod 
kunnen verrijken. 

Verkennen welke 
nieuwe 
samenwerking 
mogelijk is 
(consultatiebureau, 
bedrijven, 
avondvierdaagse, 
sportverenigingen, 
peuterspeelzaal etc.). 
 
Ontwikkelen nieuwe 
activiteiten, zoals 
kunst op het 
schoolplein, koken 
met anderen, kippen, 
moestuin en overige 
voorstellen.  
Bijvoorbeeld door 
het jaarplan uit te 
breiden met 
bepaalde thema’s die 
verband houden met 
de dorpen of gebruik 
maken van de 
mogelijkheden die er 
zijn in de dorpen.  

Wonen 
 

Bewoners zijn 
tevreden met hun 
woning. Wel is het 
woningaanbod voor 
jongeren en starters 
beperkt. Er zijn geen 
specifieke woningen 
voor jongeren tot en 
met 23 jaar en er is 
een ‘gat’ in de 
leeftijdsgroep 25 – 45 
jaar (zie hoofdstuk 1). 
 
Er zijn geen lege 
kavels met 
woonbestemming 
meer beschikbaar in 
de dorpen. 
 
Bewoners hebben te 
kampen met de 
gevolgen van de 
aardbevingen. 

De woningen in 
Sauwerd en 
Wetsinge moeten 
goed aansluiten bij 
de woonwensen van 
bewoners. Jongeren 
moeten niet eerst 
Sauwerd 
noodgedwongen 
verlaten en ouderen 
moeten hun hele 
leven (mits in 
redelijke gezondheid) 
in Sauwerd kunnen 
wonen.  
 

Voorzieningen als 
een winkel en 
huisarts zijn 
belangrijk voor het 
wonen in Sauwerd. 
Daarom moet er 
blijvende aandacht 
zijn voor het in stand 
houden van de 
voorzieningen. 
 
Het tekort aan 
jongerenwoningen 
en de mogelijke 
gevolgen die dit 
heeft voor de dorpen 
worden door 
Wierden en Borgen 
erkend. Waar 
mogelijk in contact 
treden met Wierden 
en Borgen en 
gemeente om in te 
zetten op betere 
richtlijnen om het gat 

“Er is een tekort aan 
kwalitatief goede 
seniorenwoningen in 
Sauwerd. Ik weet van 
zeven stellen dat ze 
daarom Sauwerd 
hebben verlaten, de 
afgelopen jaren. - 
Sybrand 
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in de groep 25-45 
jarigen te reduceren 
en daarmee de 
dorpen leefbaar en 
vitaal te houden. 
 
In- of 
uitbreidingslocaties 
aanwijzen door en 
met het dorp, voor 
verkoop van 1 tot 3 
kavels per jaar. 
 
Maximaal herstel van 
schade en 
versterking van de 
woningen en andere 
gebouwen. 

Verkeersveiligheid Sauwerd en 
Wetsinge zijn geen 
verkeersveilige 
dorpen. Op de 
provinciale weg 
wordt te hard 
gereden (ondanks 
een flitspaal), er zijn 
te weinig plekken om 
veilig over te steken 
en de wegen zijn niet 
goed begaanbaar 
voor bewoners met 
rolstoel of rollator. 

Veilige en 
overzichtelijke 
verkeerssituatie voor 
alle weggebruikers. 
 
Geen 
snelheidsduivels en 
hardrijders meer. 
 
Voldoende 
parkeergelegenheid 
(zie par 3.1). 

Flitspaal in de 
dorpskom om 
hardrijders aan te 
pakken. 
 
Voldoende 
parkeerplaatsen. 
 
Aanpassing N361 die 
aansluit op wensen in 
de dorpen. 
 
Aanleg fietsrouteplus 
Winsum-Stad (tot 
aan Reitdiepkade via 
Noorderstation), met 
goede aansluiting 
van de dorpen en 
met de mogelijkheid 
er dorpsommetjes 
van te maken. 

"Een dorp dat niet 
meer kan bouwen zit 
op slot en gaat ten 
koste van de 
leefbaarheid". - 
Alfred 
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Duurzaamheid Dorpsbewoners 
willen meer 
mogelijkheden voor 
een duurzaam dorp 
benutten. 

Sauwerd en 
Wetsinge worden 
duurzame dorpen 
waarin bewoners 
samenwerken en 
delen en zelf de regie 
hebben over de 
energievoorziening. 

Informatiebijeen-
komst over 
mogelijkheden voor 
duurzame dorpen. 
 
Dorpswinkel met 
streekproducten. 
 
Een zonneweide en 
dorpsmolen creëren. 
Samenwerken op 
gebied van energie 
met Adorp. 

Werkgroep 380Kv 
onder de grond 
 

Plannen kabinet om 
elektriciteitsvoorzie-
ning aan te passen, 
bovengronds. 

Ondergrondse leiding 
zodat 
cultuurlandschap niet 
verder wordt 
aangetast en de 
huidige masten 
tussen beide dorpen 
worden verwijderd. 

Werkgroep trekt 
samen met andere 
actiegroepen op. 
Onder leiding van de 
Natuur en 
Milieufederatie 
Groningen is namens 
een aantal 
organisaties beroep 
aangetekend bij de 
Raad van State tegen 
het besluit van een 
bovengrondse 
leiding. 
Indien toch 
bovengronds wordt 
aangelegd en er een 
compensatiepakket 
komt, dan daar 
maximaal op 
inzetten, 
bijvoorbeeld voor de 
Onstaborg, upgrade 
sportpark of de 
dorpsommetjes. 

 

Bijeenkomst dorpsbudget Hogeland 2020 

Duurzaam-

heid 

Zonnepanelen op gebouw 

ijsbaan. Stroom voor 

ijsvereniging en andere 

evenementen. 

IJsvereniging Nooit 

Gedacht 

€ 4.500, waarvan € 1.500 

uit eigen middelen. € 

3.000 aanvragen uit 

dorpsbudget. 

Haven Verbeteren en opwaarderen 

haven, o.a. met boothelling. 

Nagaan of kades en steigers 

verbeterd kunnen worden. 

Evert Wildeboer en 

Luppo Bodde 

Boothelling € 22.000, 

(onderzoeken combinatie 

met fase III project 

Onstaborg) en opnemen 
in cluster Landschap. 

 

"Wij zien kansen voor 
een molen en een 
zonneweide voor het 
dorp!" -  
Wridzer en Geert 
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Bijeenkomst dorpsbudget Hogeland 2021 

Haven Verbeteren en opwaarderen haven, 

o.a. met boothelling. Overleg met 

gemeente, pachter en waterschap 

vindt plaats. 

Evert Wildeboer 

en Luppo Bodde 

Boothelling € 

22.167,20, 

dorpsbudget PM 

(het project is 

nog niet gereed 

voor uitvoering) 

Verkeersvei-

ligheid Groot- 

Wetsinge 

Opstellen schetsontwerp project 

verbeterde verkeersveiligheid 

Groot-Wetsinge 

Initiatiefgroep 

Groot-Wetsinge, 

met steun van 

Dorpsbelangen 

Sauwerd en 

Wetsinge 

Kosten €5.000 

PM dorpsbudget,  

onderzocht wordt 

of aanvraag 

ingediend kan 

worden bij de 

gemeente of bij 

het loket 

leefbaarheid 

 

  

Werkgroep Energie 

Naar aanleiding van de themabijeenkomst 
Duurzaamheid is een werkgroep met een 
aantal enthousiaste dorpsbewoners gestart 
met als doel het energieverbruik in Sauwerd-
Wetsinge terug te dringen en zo veel 
mogelijk zelf duurzaam op te wekken. Bijvoorbeeld door middel van een gezamenlijk zonnedak 
of een dorpswindmolen, of met betere isolatie van onze woningen en bewuster gedrag. Er is al 
op verschillende momenten een warmtecamera uitgeleend 
waarmee 'warmtelekken' in de eigen woning opgespoord 
kunnen worden. Als we hierin samen optrekken, en dat doen 
we met de werkgroep energie uit Adorp, kunnen we leren 
van elkaars ervaringen van dorpsgenoten en gebruikmaken 
van elkaars kennis over bijvoorbeeld techniek en 
subsidieregelingen. En wellicht dat we samen nog een 
inkoopvoordeel kunnen behalen. Zo heeft er al een 
gezamenlijke informatiemarkt plaatsgevonden waarbij 
verschillende leveranciers van energie zich hebben 
gepresenteerd. Ondersteuning is er van de organisatie 
Buurkracht (onderdeel van Enexis). Zij hebben een schat aan 
ervaring bij de ondersteuning van regionale 
energiewerkgroepen. Ook is er een website waarop de 
laatste ontwikkelingen zijn te volgen. Deze is via de website 
www.ditissauwerd.nl te bereiken. 

 Sauwerd en Wetsinge Verhalen 
 

Sauwerd en Wetsinge zijn trots op de deels verborgen geschiedenis en laten het kerkje en de 
molen in Wetsinge en de Onstaborg in Sauwerd (weer) zien.  

Visie op Sauwerd en Wetsinge verhalen, onze geschiedenis; 

http://www.ditissauwerd.nl/
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• Sauwerd en Wetsinge zijn trots op hun 
verleden en brengen dit tot leven door 
bijvoorbeeld de Onstaborg weer zichtbaar 
te maken in het landschap en door oude 
paden rond de dorpen weer in ere te 
herstellen. 

• Sauwerd en Wetsinge zijn aantrekkelijk 
voor recreanten. Fietspaden, 
dorpsommetjes, vaarroutes, een kleine 
haven, de dorpswinkel en horecavoorzieningen 
dragen daaraan bij.  

  

Bron: https://winsum.nieuws.nl 
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Thema Stand van zaken Ambitie Actie – top drie 

Recreatie, toerisme 
en voorzieningen 

Mooie plekken en 
routes zijn te weinig 
bekend en 
aangegeven. 
 
Te weinig 
parkeergelegenheid in 
het hele dorp (o.a. 
Ubbegaheem, 
stationsgebied, Kerkje 
Wetsinge, ’t Sael, 
Molen, station). Met 
name voor 
recreanten, reizigers 
en toeristen. 
 

Recreanten en 
passanten zijn van 
harte welkom. De 
kracht van het gebied 
benutten: groen, 
ruimte, fietspaden, 
kanoroute, molen, 
haven van Sauwerd. 

Onstaborg weer 
zichtbaar maken, in 
samenhang met 
haven, uitbreiding 
ijsbaan en 
mogelijkheid tot 
kanoroute 
 
Fietspaden, 
wandelwegen, 
kanoroutes, in kaart 
brengen en zichtbaar 
maken. 
 
Parkeergelegenheid 
uitbreiden en beter 
aangeven (zie ook 
hfdst 2.1) 

 

Bijeenkomst dorpsbudget 2020 

Thema plan / idee indiener / eigenaar financiering 

Onstaborg Onstaborg weer terug brengen 

in het landschap. Fase I is 

gaande. Fase II: silhouet borg 

zichtbaar maken en fase III: 

recreatieve aanvullingen, zoals 

kanoduiker,  hoogholtjes en 

paden. 

Dorpsbelangen 

Sauwerd en Wetsinge 

Verschillende 

bronnen. Fase I is 

deels al bekostigd. 

Voor resterende 

bedrag subsidie 

aangevraagd bij 

Landschapscompensat

ieplan en Kop op het 

Hogeland. En 

opnemen in cluster 

Landschap. 

Bijeenkomst dorpsbudget Hogeland 2021 

Verbeelden 

en vertellen 

Vitrinekast en excursie wegens 25-

jarig bestaan.  

Tonen wat gevonden wordt bij 

archeologische opgravingen bijv bij 

Onstaborg of bij aanleg 

doorfietsroute (wierde Adorp) 

Historische kring 

Ubbega 

€ 2.500, waarvan € 

1.000 uit eigen 

middelen. Aanvraag 

dorpsbudget € 1.500 

Theatervoor-

stelling Onsta 

De voorstelling vertelt het verhaal 

van de Borg, dat aansluit bij het 

terrein en de ontwikkelingen die 

daar zijn. 

Kunstvloed 

 

NB. 
handtekeningen 

voor draagvlak 
zijn wegens 

tijdigheid van de 

aanvraag op een 
aparte pagina 

gezet 

Totale kosten 

€25.700, dekking 

andere subsidies en 

kaartverkoop €21.700. 

Aanvraag dorpsbudget 

€4.000 

"Wij zien kansen voor 
een molen en een 
zonneweide voor het 
dorp!" -  
Wridzer en Geert 
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Plan Onstaborg 

Dit al oude plan omvat het terugkeren van de Onstaborg zoals het eeuwen geleden hier heeft 
gestaan. Niet echt als borg, maar in een plattegrond. En wel op het oorspronkelijke terrein, 
even buiten het dorp Sauwerd. Een reconstructie dus onder de noemer: "Verbetering van de 
ijsbaan in combinatie met een historisch verantwoorde reconstructie van het voormalig 
Borgterrein, met nadrukkelijke aandacht voor archeologie, landschap en 
recreatiemogelijkheden.".  

In grote lijnen komt het er op neer dat de grachten rondom het Borgterrein worden uitgediept 
en verbreed. Daarmee wordt het weer duidelijk zichtbaar dat het voorheen grachten zijn 
geweest en ontstaat een royale ijsbaan. Daarnaast kan door het verbreden van de 
(verbindings)sloot een verbinding worden aangebracht tussen de haven van Sauwerd en de 
uitgediepte gracht. Op die manier zou de gracht 's zomers kunnen dienen voor kano's en 's 
winters als ijsbaan. 

Daarnaast is het de bedoeling om de band tussen de voormalige kerk (vanaf begraafplaats 
Hoogpad) en de Borgstee te versterken. Het kerkterrein is al opgeknapt met veel gevoel voor de 
cultuurhistorie. Zo zijn de muren van de kerk in het gras middels bestrating zichtbaar gemaakt 
en zijn de grafstenen opgeknapt. Het aanbrengen van een wandelloopbrug ('hoogholtje') die 
borg en kerk wederom verbindt, herstelt zo letterlijk en figuurlijk de band tussen borg, wierde 
en kerk. 

Voor het beheer en onderhoud van het borgterrein is het de bedoeling dat nabij het Schathoes 
een brug wordt aangebracht waarmee met (licht) materieel het borgterrein bereikt kan 
worden. 

De archeologische en landschappelijke kant willen we met name gaan benadrukken door het in 
het zicht brengen of in het landschap markeren van funderingen, een wandelpad op het 
borgterrein creëren, het plaatsen van informatieborden maar ook door middel van moderne 
mediatechnieken zoals het ontwikkelen van een app op de smartphone waarmee het verleden 
weer tot leven gebracht kan worden. 

Met bovengenoemde ingrepen en aanpassingen in het landschap komt het borgterrein weer tot 
leven. Voor zowel dorpsbewoners als geïnteresseerden in de geschiedenis van Groningen wordt 
het terrein een mooie wandelroute van grote cultuurhistorische waarde.   
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Inmiddels is een eerste subsidie voor realisatie van dit schitterende plan toegekend. De 
gemeente Winsum en de provincie Groningen is gevraagd actie te ondernemen om het 
particuliere terrein in eigendom te verkrijgen waarna de daadwerkelijke uitvoering opgepakt 
kan worden.   

Situatieschets van het plan Onstaborg 
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3 Communicatie, vrijwilligerscoördinator en de rol van dorpsbelangen 
 

 Communicatie in de dorpen  
 

We hebben ondervonden dat het nog niet gemakkelijk is iedereen in de dorpen te bereiken. We 
zien ook dat iedere vereniging of organisatie het op zijn eigen manier doet. Dat is natuurlijk 
prima, maar het kost wel veel werk en energie. Wellicht kan dat slimmer. De website 
www.ditissauwerd.nl en een Facebookpagina (https://nl-nl.facebook.com/ditissauwerd) met 
dezelfde naam, de buurtapp Nextdoor zijn een mooi begin, maar zijn nog niet het platform 
geworden dat het zou kunnen zijn. Bovendien zijn niet alle inwoners even digitaal; met name 
oudere inwoners hangen nog aan informatie op papier. 

De Dorpswinkel plaatst tegen de zomer van 2018 een informatiebord, waarop de eigen 
aanbiedingen te zien zijn, maar ook activiteiten en evenementen die in de dorpen plaatsvinden.  

Wat moet er dan wel gebeuren om de communicatie gemakkelijker te maken? Dat gaat 
dorpsbelangen samen met o.a. het bestuur van de dorpencoöperatie en van Stichting 
Ubbegaheem verkennen. We hebben daar inwoners bij gevraagd die er verstand van hebben 
door hun hobby of werk. Zouden we bijvoorbeeld een dorpsapp kunnen maken (gekscherend al 
de SWapp genoemd, de Sauwerd-Wetsinge-app)? Uit Eext weten we dat ze juist met papier 
werken, en iedere week een A4’tje door de brievenbus gooien met de aanbiedingen in de 
dorpswinkel, maar ook met de voetbalwedstrijden van de lokale club. Iedereen communiceert 
via dat blaadje, vaak naast een eigen website. Zou dat voor ons ook kunnen werken?  

 Professionele vrijwilligerscoördinator 
 

In Sauwerd en Wetsinge zijn we gewend de handen uit de mouwen te steken. We weten dat we 
er samen de schouders onder moeten zetten, anders gebeurt het niet. We zijn er zelf bij! En we 
doen het graag. Dat bleek wel toen in de zomer van 2016 de dorpssupermarkt verdween. In een 
mum van tijd was er een groep vrijwilligers op de been. Er kwam een tijdelijke winkel met 
beperkt aanbod, die veranderde in een broodboetiek en inmiddels hebben we een echte 
dorpswinkel met breed assortiment en een koffietafel om elkaar te 
ontmoeten. Een aantal betaalde krachten en veel vrijwilligers draaien de 
winkel. Voor de besturing is de dorpencoöperatie Reitdiepdal opgericht, 
70% van de huishoudens uit Sauwerd en Wetsinge is daar al lid van 
geworden. 

 We doen het graag, vrijwilligerswerk, maar ondertussen legt het ook veel druk op de mensen in 
de dorpen. Het zijn toch vaak dezelfde mensen die het doen. En voor langere klussen is het 
steeds lastiger iemand te vinden. Zo is bijvoorbeeld de gymvereniging jaren op zoek geweest 
naar een penningmeester. We moeten ervoor waken dat onze vrijwilligers afhaken of 
opbranden. Een professionele vrijwilligerscoördinator kan daarbij helpen. We denken aan 
iemand die weet wat er gaande is in de dorpen, iemand die de mensen kent en kan aanbevelen 
wanneer er mensen voor korte of lange klussen gezocht worden. We zien een combinatie voor 
ons met één van de bedrijfsleiders van de dorpswinkel of de coördinator van het dorpshuis. Dat 

“Vrijwilligers zijn er 
wel. Steeds dezelfde 
mensen zie je. Het is 
hier normaal om 
iets te doen.”- 
Mariëlle 

http://www.ditissauwerd.nl/
https://nl-nl.facebook.com/ditissauwerd
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zijn mensen die midden in de dorpen staan. Door vrijwilligers te ontlasten en slimme 
verbindingen te leggen tussen verenigingen maar ook met bijvoorbeeld onze school en de 
gemeente, houden we de leefbaarheid in stand. De bekostiging is nog wel een vraagstuk waar 
we ons over moeten buigen. Daarom zoeken we een startsubsidie, en geven we de opdracht 
mee dat de coördinator zichzelf op termijn moet gaan terugverdienen.   

 Bestuur dorpsbelangen Sauwerd - Wetsinge  
 

In 2016 hebben een paar oudgedienden afscheid genomen van het bestuur, en zijn er nieuwe 
mensen met frisse ideeën toegetreden. Het bestuur is daarmee voor het overgrote deel 
vernieuwd. We zijn best trots op onze nieuwe ploeg. We zijn nu met z’n zevenen, met 
uiteenlopende achtergronden, interesses en deskundigheden. We hebben sterke verbindingen 
naar andere verenigingen in de dorpen. Ook zijn we een stevige gesprekspartner voor de 
gemeente en andere partijen ‘van buiten’. En we hebben vooral veel plezier: bestuursplezier 
heet dat. Dat alles maakt dat we een sterk team zijn! 

We hebben onder meer de dorpsgesprekken gebruikt om te bepalen wat de positie van 
dorpsbelangen in de dorpen mag en moet zijn. Wat is er nodig? We denken dat een 
benaderbaar en zelfbewust bestuur bij deze tijd past. Een bestuur dat weet wat er speelt en zo 
nodig ondersteuning kan bieden bij initiatieven of acties. Niet een bestuur dat alles zelf 
uitvoert; dat kunnen we niet en dat willen we niet. Kracht ontstaat juist wanneer de initiatieven 
zoveel mogelijk van de inwoners of verenigingen zelf blijven. dorpsbelangen kan wel een rol 
hebben bij samenwerking en afstemming tussen verenigingen of initiatieven in de dorpen. We 
willen dus niet alleen de belangen van inwoners behartigen, maar ook nadrukkelijk van 
verenigingen, organisaties en ondernemers. Samen zijn we immers de dorpen. Een sterk 
dorpsbelangen is nodig, als schakel en coördinatiepunt. Maar ook als gesprekspartner van de 
gemeente – onder meer over de herindeling – de provincie, het rijk en andere externe partijen. 

We hebben gemerkt dat er steeds meer op de dorpen af komt. Hoogspanningsleidingen al dan 
niet ondergronds, aanpassingen aan de N361, de school die weer midden in de dorpen wil 
staan, een dorpencoöperatie die een winkel runt en waar een energiepoot onder komt te 
hangen, een dorpshuis dat met de tijd mee gaat en uitzoekt hoe dat moet, het plan Onstaborg 
dat na 25 jaar eindelijk de vaart er in krijgt, zonnepanelen voor alle huizen – zou het kunnen –, 
om er een paar te noemen. Times they are a changin’, zong Bob Dylan al. En wij gaan als dorpen 
met onze tijd mee! Dorpsbelangen speelt daar graag een rol in. Om het te kunnen behappen 
hebben we de onderwerpen verdeeld. Wil je meedoen of informatie inwinnen over een 
onderwerp, benader dan het bestuurslid dat zich daarmee bezig houdt. Via de website 
www.ditissauwerd.nl kun je ons vinden.  

  

http://www.ditissauwerd.nl/
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Benaderen begint bij elkaar kennen. Dit zijn we: het bestuur van dorpsbelangen Sauwerd 
Wetsinge anno 2018.  

 

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. 

 

Ons algemene adres is: Oosterstraat 24, 
9771 AS Sauwerd, email: 
info@sauwerd.org. 
Website: www.sauwerd.org. 
We publiceren op www.ditissauwerd.nl 
en op de facebookpagina met dezelfde 
naam. 
De eerste schreden zijn gezet op 
Twitter, op @SauwerdWetsinge. 

 

*Aftredend per 06-06-2018 

mailto:info@sauwerd.org
http://www.ditissauwerd.nl/
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Bijlage 1 - Aanpak dorpsplan 
 

Het bestuur van dorpsbelangen nam het initiatief tot een dorpsplan om daarmee de 
leefbaarheid en de saamhorigheid in de dorpen vast te houden en te versterken. Om een plan 
te maken dat een overzicht geeft van alle ideeën die er zijn, waar mogelijk aan elkaar koppelt 
en een overkoepelende visie op te stellen. In de aanpak is gekozen voor een werkwijze voor en 
door de dorpen. 

Dorpsspiegel – voorjaar 2016 

Vanuit de vereniging dorpsbelangen is gekozen voor een proces waarin ideeën, meningen en 
kansen zijn geïnventariseerd. Hiervoor is een grote dorpsenquête opgesteld en uitgevoerd, de 
zogeheten dorpsspiegel. In deze enquête kwamen alle thema’s voorbij die de leefbaarheid van 
Sauwerd en Wetsinge betreffen. 

 

Themabijeenkomsten – zomer 2016 

De enquête leverde een beeld op van de belangrijkste thema’s voor de toekomst. Deze thema’s 
zijn besproken en nader ingekleurd op bijeenkomsten in de dorpen. De wensen en kansen voor 
de toekomst werden hierdoor nog meer helder en bovendien werd duidelijk of voldoende 
dorpsbewoners ermee aan de slag wilden. De volgende thema-avonden zijn gehouden: 

• 23 mei: onderwijs, samen met onderwijsteam en medezeggenschapsraad van de 
Meander 

• 22 juni: sport en bewegen 

• 30 juni: recreatie en voorzieningen, leefomgeving, zorg en samenhang 

• 4 juli: wonen, duurzaamheid en verkeer 

Bron: Hylke Zijlstra 

Dorpswinkel – apart spoor vanaf maart 2016 

Toen de eerste berichten van een mogelijke sluiting in maart 2016 naar buiten kwamen, was 
het maken van het dorpsplan in volle gang. Dorpsbelangen heeft samen met inwoners een 
apart traject in gang gezet. Vanwege de snelheid die nodig was, kon dit niet wachten tot de 
thema-avonden.  
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Werkgroepen – vanaf zomer 2016 

De thema’s voor de toekomst worden niet als verlanglijstje van de dorpen overhandigd aan het 
bestuur van de gemeente of van dorpsbelangen, maar er worden werkgroepen gevormd die de 
uitvoering ter hand nemen. Het enthousiasme dat op onderwerpen is ontstaan, hoefde niet te 
wachten op het definitief maken van het dorpsplan. 

Gesprekken met sleutelfiguren – begin 2017 

De ruwe tekst is besproken met sleutelfiguren die een bijdrage kunnen leveren aan de 
leefbaarheid in en om de dorpen. Door deze extra gespreksronde is de betrokkenheid bij elkaar 
en bij de leefbaarheid in de dorpen vergroot. We hebben o.a. gesproken met 
vertegenwoordigers van de sportverenigingen, de Gereformeerd vrijgemaakte kerk Wetsinge 
en Sauwerd en de PKN gemeente Adorp Sauwerd en Wetsinge, CBS De Meander, 
woningbouwcorporatie Wierden en Borgen, de dorpencoöperatie, de huisarts, dorpsbelangen 
Adorp en de gemeente Winsum. Daarna presenteren we het dorpsplan aan de inwoners van de 
dorpen en maken we het dorpsplan definitief. 

 

Opfrisavond 2019 

In 2019 hebben we een avond georganiseerd voor dorpsgenoten om nieuwe plannen en ideeën 
aan te dragen. Helaas zijn deze opbrengsten door omstandigheden niet in het dorpsplan 
verwerkt. 

 

Dorpsbudgetten Het Hogeland en onze aanpak in 2020 en 2021 

In 2020 heeft de gemeente Het Hogeland dorpsbudgetten ingevoerd.  

Op 27 februari, 8 oktober en 17 november 2020 zijn de verenigingen, stichtingen en 
organisatoren van evenementen uit Sauwerd en Wetsinge op initiatief van Dorpsbelangen bij 
elkaar geweest om te inventariseren welke plannen en ideeën er zijn die financiering behoeven. 
Directe aanleiding is het instellen van dorpsbudgetten door de gemeente Het Hogeland. 

Op 24 augustus 2021 zijn de verenigingen, stichtingen en organisatoren van evenementen uit 
Sauwerd en Wetsinge wederom bij elkaar geweest om te inventariseren welke plannen en 
ideeën er zijn die financiering behoeven.  

Voor het dorpsbudget kan een rechtspersoon een aanvraag indienen, en deze toont daarbij aan 
dat er draagvlak is van andere organisaties. Dorpsbelangen faciliteert het inventariseren van 
plannen en het verzamelen van draagvlak door zogenaamde verenigingenavonden te beleggen. 
Daar inventariseren we gezamenlijk welke plannen draagvlak hebben en welke niet. We 
spreken af dat wanneer er andere financieringsbronnen mogelijk zijn, er in eerste instantie 
geen beroep op het dorpsbudget gedaan kan worden. Zo besteden we de fondsen zo optimaal 
mogelijk. We helpen elkaar door kennis van ‘potjes geld’ te delen.  

Plannen en ideeën geopperd op deze avonden beschouwen we als aanvullingen op het 
dorpsplan. 
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Bijlage 2 – Dorpsenquête 
 

Algemene resultaten dorpsenquête 

In het Contactblad van juni 2016 zijn de algemene resultaten uit de dorpsenquête 
gepresenteerd. Daarna is op de thema-avonden per thema dieper ingegaan op wat in de 
enquête is opgehaald. Dus op wat mensen belangrijk vinden. Deze resultaten zijn ook in 
hoofdstuk 2 van dit dorpsplan opgenomen. Hieronder is de tekst weergegeven uit het 
Contactblad van juni 2016.  

 

Enquête Sauwerd en Wetsinge – Leefbaar en sterk 

Deelname 

De enquête voor een nieuw dorpsplan toont grote betrokkenheid van de dorpsbewoners. Ruim 
30% van de huishoudens deed mee! 

Een hoog percentrage als je bedenkt dat de enquête gewoon in de brievenbussen is gedaan en 
er rond de 80 (!) vragen moesten worden beantwoord. Het zijn 200 enquêtes in totaal. Uit 
sommige huishoudens kwamen meerdere formulieren retour. Meer dan de helft van de 
respondenten is ouder dan 50 jaar. 80% geeft aan redelijk tot zeer betrokken te zijn bij de 
dorpen. Dat biedt perspectief! 

 

Op weg naar een nieuw dorpsplan 

Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge organiseerde de enquête om mening en advies van de 
dorpen te peilen en in te winnen op weg naar het nieuwe dorpsplan. Met de resultaten als 
leidraad gaven bewoners, verenigingen en organisaties in vier thema-avonden het dorpsplan 
verder vorm: 

• Duurzame school in het dorp, 

• Sport en bewegen, 

• Recreatie en voorzieningen, leefomgeving, zorg en samenhang,  

• Wonen, duurzaamheid en verkeer.  
 

We zien zat kansen 

We hebben gevraagd waar kansen liggen voor de dorpen. 25% Noemt supermarkt, school en 
voorzieningen. 22% noemt recreatie in natuur en kleinschalig toerisme. De afstand tot 
Groningen is ook een kans volgens 13%. Daarna komt het Reitdiep, natuur en ruimte met 12% 
en sport met 10%. Deze onderwerpen zijn verder uitgediept op de thema-avonden. 

 

Duurzame school in het dorp 

Een zeer hoog percentage vindt de basisschool belangrijk voor de leefbaarheid: maar liefst 98%. 
Daaruit blijkt dat er groot draagvlak voor de school in de dorpen aanwezig is. Terwijl 27% van de 
huishoudens nog thuiswonende kinderen heeft en 17% van de kinderen jonger is dan 13 jaar. 
Ook andere inwoners dragen de school een warm hart toe. Op de stelling dat de christelijke 
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identiteit van de school belangrijk is reageert 40% instemmend, 17% neutraal en voor 43% is 
het niet belangrijk. 

 

Sport en bewegen 

Ruim 40% van de dorpsbewoners sport niet en 30% sport buiten de dorpen. Ruim 20% sport op 
het sportpark. En hoewel 80% zegt dat het sportaanbod voldoende is, blijkt 40% niet blij met de 
aanblik en aantrekkelijkheid van het sportpark. Yoga en pilates worden gemist, evenals 
badminton. Op de vraag of mensen gebruik zouden maken van een dorpsommetje antwoordt 
90% met ‘ja’. 

 

Recreatie en voorzieningen, leefomgeving, zorg en samenhang 

De mensen kennen elkaar in Sauwerd, zo is 50% van mening. Kerk, sportvereniging en 
dorpshuis zijn de plekken waar men elkaar voornamelijk ontmoet. Ruim 50% komt enkele 
malen per week tot eens per maand in het dorpshuis. Patat blijkt een factor van belang hierin. 
35% noemde dit als reden om naar het dorpshuis te gaan. Feest, toneel, muziek, activiteiten 
scoren met 50% het hoogst. 98% vindt dat de buurtsuper belangrijk is voor de leefbaarheid in 
de dorpen. Een kleine 90% verleent met enige regelmaat zorg of hulp aan een medebewoner. 
Zo’n 70% zegt hier nog wel een schepje bovenop te willen doen. En 50% zegt ‘ja’ op de vraag of 
Sauwerd zich niet zou moeten verenigen om de zorg zelf te regelen. 

 

Wonen, duurzaamheid en verkeer 

Mensen wonen graag in Sauwerd. En ruim 75% ziet zich de komende tien jaar niet vertrekken. 
Maar is er genoeg aanbod voor onze jongeren? 23% vindt dat er voldoende koopwoningen zijn 
voor jongeren, terwijl 39% vindt dat er niet genoeg zijn. Bij de huurwoningen speciaal voor deze 
groep ligt dat percentage hoger: 49% vindt dat er niet genoeg zijn, en maar 13% meent dat het 
aanbod voldoende is. 40% heeft bij deze beide vragen het antwoord neutraal aangevinkt. 

Meer dan de helft is enthousiast over en trots op Sauwerd, en bijna 70% vindt het een mooi en 
goed onderhouden dorp. 15% is van mening dat er veel te beleven valt, terwijl 24% vindt dat er 
niet veel te beleven is. De dorpen moet duurzamer worden zegt 70%, met name door middel 
van zonnepanelen. Aan de verkeersveiligheid kan nog het nodige verbeterd worden. Zo wordt 
er te hard gereden, is het zicht niet overal even goed en levert de provinciale weg gevaarlijke 
verkeerssituaties op. 75% vindt dat flitspalen bijdragen aan de verkeersveiligheid en 60% pleit 
voor een 30km-zone. 

 


