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Plaatsing van kopij
Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt ge-
maakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan 
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.

Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de 
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op 
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).

Het Contactblad is een uitgave van de Stichting Informatievoorziening Adorp, Sauwerd, Wet-
singe e.o.
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Ophalen oud papier

SIOS
De laatste vrijdag van de maand. Vanaf 18.00 u.

Fanfarecorps Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden. Vanaf 18.00 u.

Kerkdiensten  

De producten die in april worden ingezameld zijn: rijst, macaroni, spaghetti en verdere 
pastaproducten / kuipjes of pakjes margarine en bak- en braadproducten.

U kunt dit de hele maand inleveren bij de Attent supermarkt in Sauwerd en tot de 10e van de 
maand kunt u de producten ook inleveren bij bij Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 te 
Sauwerd.

De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voor-
zien. 

 

Voedselbank

	  

Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
15 april 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - ds. H.W. van Egmond
22 10.30 u. - ds. L.J. Joosse

16.30 u. - ds. A.J. Minnema
29 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - ds. J. Oosterhuis
6 mei 10.45 u. - ds. T. Dijkema

14.30 u. - ds. T. Groenveld
13 9.30 u. - ds. C.T. Basoski

16.00 u. - ds. L.J. Joosse
17 9.30 u. - ds. T. Groenveld Hemelvaart
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda

Gereformeerd Hersteld (in de Adorper kerk tenzij anders aangegeven)
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda
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Inzamelingsacties
de hele maand 
april

Voedselbank: rijst, macaroni, spaghetti en verdere pastaproducten / 
kuipjes of pakjes margarine en bak- en braadproducten. Voor moge-
lijkheden dit in te leveren zie pagina 2)

de hele maand 
mei

Voedselbank: wasmiddelen. Voor mogelijkheden dit in te leveren zie pa-
gina 2)

Agenda Dorpshuis “Artharpe” 

Vaste tijden
Maandag OBS de Wierde 13.00 - 15.15 uur

Karate jeugd 17.30 - 18.30 uur
Karate 18.30 - 19.45 uur
Muziekles 19.30 - 20.00 uur
Tamboers 20.00 - 22.00 uur
Fanfarekorps 20.00 - 22.00 uur

Dinsdag OBS De Wierde 10.00 - 11.45 uur
Volksdansen 13.45 - 15.00 uur
Gym 55+ 18.30 - 19.30 uur
Damesgym 19.45 - 20.45 uur
Volleybal Dames 1 20.45 - 22.00 uur

Woensdag Koersbal 14.00 - 16.00 uur
Volleybal Dames 2 19.00 - 20.00 uur
Volleybal Dames 3 20.00 - 21.00 uur
Recreanten volleybal 21.00 - 22.00 uur

Donderdag OBS de Wierde 13.00 - 15.15 uur
Volleybal Heren 1, 2, 3 en 4 19.00 - 22.15 uur

Vrijdag Muziekles 18.00 - 19.00 uur
Badminton/Volleybal 20.00 - 22.00 uur

Overige activiteiten in “Artharpe”
16 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend (zie pagina 11)
18 Vrouwen van Nu
19 Soos
20 Algemene jaarvergadering Artharpe
21 Vergadering de Bult
25 Jaarvergadering 55+
27 Rommelmarkt volleybal

Voor activiteiten in dorpshuis Artharpe zie ook  http://www.adorp.com/dorpshuisnieuws en/
of  http://www.contactblad.info - agenda

 



4 www.contactblad.info     Contactblad 15 april 2012

Vaste activiteiten elders

Iedere week:
maandag bibliobus Adorp (naast de kerk), 9.50-11.05 u.

bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.15-12.15 u.
dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
woensdag bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg), 14.20-15.20 u.
sporten zie:  http://www.contactblad.info
Iedere laatste van de maand:
vrijdag UNICEF-winkel 15.00-21.00 u. of tussentijds op afspraak :  050-3061016

 

Agenda overige activiteiten Adorp, Sauwerd en Wetsinge

april
16 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend Stoffel Winters (zie pagina 11)
18 NBvP/Vrouwen van Nu: Buurtagent mevr. S. v/d Meulen, "Artharpe"
20 Rommelmarkt op Kerkplein Sauwerd
23 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend met productpresentatie fa. JdeBoer 

(zie pagina 12)
26 19.30 u. Info-bijeenkomst Reitdiepgebied in "Ubbegaheem" (zie pagina 15)
30 Koninginnedag, voor programma Sauwerd zie pagina 13

mei
4 Dodenherdenking
5 Bevrijdingsdag
± 8 NBvP/Vrouwen van Nu: afsluitend reisje; programma volgt t.z.t.
25 19.30 u. "Sauwerd's Got Talent", talentenavond met expositie in "De Hoeksteen" 

(zie pagina 16)
een vrijdag St. 55+, rondleiding boerderij Zuidpool in Usquert (zie Contactblad 15 

maart 2012)

juni
26 ! Einde kinderbijschrijving paspoort (zie pagina' 10)

juli
Hineniloop

augustus
10-12 Kermisweekend Adorp

Zie ook  http://www.contactblad.info  /  http://www.contactblad.info/agenda.html.
Meldingen zijn te doen via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
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Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en 
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij 
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om de-
zelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur 
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10 
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd 
nodig te hebben, dit graag aangeven.

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen. 

Spoedvisite: kan de hele dag aangevraagd 
worden. Weet u niet zeker of er sprake is van 
spoed? Overleg het dan met de assistente.

EHBO direct terecht: dit in geval van won-
den, kneuzingen, verbrandingen etc. Als u van 
tevoren belt kunnen wij rekeningen houden 
met uw komst.

Telefonisch spreekuur: ‘s morgens bij de 
assistente aanvragen, de dokter belt u dan 
aan het eind van de ochtend of begin van de 
middag.

De praktijkassistentes:  Tineke Dijkgraaf, 
Gemma van Donkelaar en Rinarda van Dijk 
(invalster) maken voor u afspraken en u kunt 
bij hen terecht met vragen, voor adviezen 
en informatiefolders. Tevens voor het ver-
wijderen van hechtingen, het meten van de 

bloeddruk en het gewicht, verbinden van won-
den, het bepalen van Hb (bloedarmoede) en 
bloedsuiker (diabetes) het geven van injecties 
en vaccinaties en het maken van uitstrijkjes. 
Deze zaken het liefs op maandag, dinsdag 
en vrijdag tussen 14:00 en 16:00.
Uitstrijkjes op afspraak ma-di-vrij om 11:00 
uur
Urine onderzoek: graag ochtend urine in-
leveren in een schoon potje met naam.

Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes 
met etiket (of alleen de etiketten) liefst ge-
bundeld in “het kastje” zetten. Ook kunt u tele-
fonisch herhalingen doorgeven.
Voor 10:00 uur gebracht of gebeld betekent 
levering de volgende dag door de uitdeelpost 
van Apotheek Winsum.

Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen 
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 en op 
woensdag en donderdag. tussen 12:00 en 
12:30. De dokter kan u hiervoor ook uitnodi-
gen op het spreekuur.

Stikstofbehandeling: (wratten en overige 
huidongerechtigheden) op afspraak in de 
praktijk vanaf de eerste donderdag van de 
maand.

Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situ-
atie, adres of verzekeringsgegevens graag 
z.s.m doorgeven aan de assistente.

Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd 
maandag, dinsdag en vrijdag   8:00 - 17.00 u.
woensdag en donderdag   8:00 - 12:30 u.
woensdag en donderdag  huisartsenpost Winsum, Meedenweg 3D          0595 441300
Tijdens vakantie en studie huisarts: 3 x per week spreekuur; bellen voor 12.00 u.
Buiten bovenstaande tijden: Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191         0900 9229
In geval van zeer spoedeisende gevallen: algemeen alarmnummer                                112

Uitdeelpost Apotheek Winsum: alle werkdagen 16.30 - 17.30 u.; aanvragen gedaan   
           voor 10.00 u. worden de volgende dag geleverd
Magazijnuitleen hulpmiddelen:  Meeden 3e te Winsum, maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 u.   
Huisartsenlaboratorium:        iedere dinsdag   9.30 -   9.45 u.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

Informatie huisarts L. Gussenhoven               3061281
Spoedlijn        3062247

              
Alarm                     112
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Informatie diverse organisaties en instellingen

Thuiszorg, diversen
 www.thuiszorggroningen.nl  info@thuiszorg-groningen.nl  0900 8615
 www.oosterlengte.nl  info@oosterlengte.nl 0597 452800
Maaltijdservice Oosterlengte  maaltijdservice@oosterlengte.nl 0597 412613

Regionale dagopvang voor Ouderen, “OET EN THOES”
Winkheem, Borgweg 48 Winsum  0595 441358

Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
Bereikbaar op werkdagen van 9.30 - 10.30 u.  0595 442925
 helpendehandwinsum@hotmail.com

Advies- en steunpunt huiselijk geweld
 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl  050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen  050 3186266

Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg: Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 7

Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretaris:          T.  Haaksema-Douma, Lindenlaan 27 Sauwerd  050 3061537
Voorganger:        Monuta – Dalmolen 050 5425962
Contactpersoon: T.B. van der Meulen (vaak ’s ochtends thuis) 0595 441718

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp  050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

  

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum)  050 4023750

Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.) 0800 0236622
Ubbegaheem b.g.g. 06 24 81 86 81 050 3061457
Artharpe b.g.g. 050 3061676 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting storingsnummer 038 8516110
Waterbedrijf storingsnummer 050 3688688
Openbaar vervoer reisinformatie 0900 9292
Regiotaxi minimaal 1 uur van tevoren bellen 0900 0911
Regiopolitie De Werf 5 Winsum 0900 8844

spreekuur ma. di. wo. vr. 13.00 - 16.00 uur

Alarmnummer 1 1 2
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Gemeentenieuws

 www.winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.00 – 17.00 u.

ALGEMENE OPENINGSTIJDEN
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Let op: voor de centrale balie 
gelden onderstaande openingstijden.
Openingstijden gemeentehuis centrale balie
maandag t/m vrijdag: 8.00 - 12.00 u.
dinsdagavond 19.00 - 20.00 u. alleen rij- en reisdocumenten en uittreksels

woensdagmiddag: 13.00 - 17.00 u.
Zorgloket:
Het zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis. Geopend op werkdagen van 8.00-12.00 u 
en op woensdagmiddag van 13.00-17.00 u.  0595 447760 /  www.lokaalloket.nl

VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD GEWIJZIGD
Vanaf 1 januari 2012 vergadert de gemeenteraad van Winsum volgens een gewijzigde verga-
derstructuur. Elke raadsavond bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend 
deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over 

twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de 
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.

2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbij-
eenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder 
informerend zijn behandeld.

3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de 
besluitvormende raadsvergadering.

De belangrijkste wijziging voor u, als burger, heeft betrekking op het “spreekrecht” en 
zogenaamde themabijeenkomsten.

Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informe-
rende- en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot in-
spreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 
447719 of  gemeente@winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord 
te voeren direct voorafgaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt. 

Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook 
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabij-
eenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over 
het onderwerp. Themabijeenkomsten worden aangekondigd via De Wiekslag en op de ge-
meentelijke website  www.winsum.nl.

Vanaf 1 april zijn de openingstijden van de publieksbalie aangepast wegens invoering 
reisdocumenten voor kinderen per 26 juni a.s.:
Dinsdagavond     :  geopend van 18.00 tot 20.00 uur
Woensdagmiddag:  geopend van 13.00 tot 18.00 uur
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• verwijderen van asbesthoudende riolering, Oosterstraat 3, 9771 AP in Sauwerd (OMG-2012-

0029, 20 maart 2012)
• bouwen van een garage, Stationsstraat 45, 9971 AD in Sauwerd (OMG20120005, 28 maart 

2012)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Oproep aan ondernemers
GEEF UW MENING OVER HET TOERISTISCH BELEID EN HET ECONOMISCH BELEID IN 
DE GEMEENTE WINSUM
De gemeente Winsum wil het toeristisch en het economisch beleid verder ontwikkelen. Hierbij 
willen we graag alle ondernemers, die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, be-
trekken. Bent u ondernemer in de gemeente Winsum, dan horen we graag uw mening over de 
ontwikkeling van het toeristisch beleid en het economisch beleid in uw gemeente. 
Online meningspeiling
Op  www.winsum.nl vindt u meer informatie. U kunt online een vragenformulier invullen om 
uw mening kenbaar te maken.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN
De burgemeester van Winsum heeft vergunning verleend aan:
• Oranjevereniging Prins Willem Alexander te Sauwerd voor het organiseren van diverse ac-

tiviteiten op Koninginnedag (12 maart 2012)
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de verzenddatum 
hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Winsum. Deze datum staat tus-
sen haakjes vermeld.

VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIES
De ontvangen aanvragen bouwvergunning worden in de even weken op woensdag, in een 
openbare vergadering, voorgelegd aan de rayonarchitect van de Libau Welstands- en Monu-
mentenzorg Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u daarvoor een af-
spraak maken met bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum.
Bouwplannen die door de rayonarchitect worden meegenomen, worden behandeld in de zo-
genaamde kleine of grote commissie van de Libau, die eveneens openbaar te bezoeken zijn. 
De kleine commissie vergadert op de donderdagmiddag vanaf 14.00 u. in de even weken; de 
grote commissie op de dinsdagmiddag vanaf 14.00 u. in de oneven weken.
 /  Welke bouwplannen worden behandeld kunt u lezen op  www.libau.nl of opvragen bij 
bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum.

ONTWERP-ERFGOEDVERORDENING
Vanaf 21 maart tot en met 1 mei 2012 ligt de ontwerp-erfgoedverordening 2012 gemeente 
Winsum voor iedereen ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis. Het stuk kan 
ook worden ingezien op  www.winsum.nl, bij Wonen en Leven > regels en verordeningen.
Conform de Monumentenwet 1988 (artikel 38 derde lid) is inspraak van toepassing op die 
delen van de verordening, die op archeologie betrekking hebben. In dit geval gaat het om de 
artikelen 16 en 17 van de ontwerp-erfgoedverordening.
Zienswijzen
Gedurende de periode dat de ontwerp-erfgoedverordening ter inzage ligt, kan iedereen een 
zienswijze indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.
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VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN SAUWERD – RECTIFICATIE 
Op 20 maart 2012 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum bekend 
gemaakt, dat het bestemmingsplan Sauwerd op 6 maart 2012 door de gemeenteraad is vast-
gesteld en vanaf 21 maart ter inzage zou worden gelegd. Door technische complicaties is het 
bestemmingsplan niet juist gepubliceerd. 
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van 28 maart tot 
en met 8 mei 2012 voor iedereen ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis. Het 
bestemmingsplan kan ook ingezien worden  www.winsum.nl onder het kopje Ruimtelijke 
Plannen en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam ‘Bestemmingsplan Sau-
werd’ (code: NL.IMRO.0053.BPSA2011BEHE1-VA02).
Beroep
Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, 
alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet 
overeenkomstig artikel 3.8 Wro, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan gedurende de periode van 21 
maart tot 1 mei 2012 bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. 
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die, waarop 
de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is 
gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort, totdat op het verzoek is beslist. 
Een eventueel in te stellen beroep dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State,  Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Een verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de ge-
noemde afdeling.

WAARDEVOLLE BOMEN IN WINSUM
De gemeenteraad heeft op 6 maart 2012 het Bomenbeleidsplan vastgesteld. Onderdeel van 
dit plan is een lijst met waardevolle bomen. Deze bomen krijgen extra bescherming en mogen 
in principe niet worden gekapt. 
Bent u eigenaar van een boom op deze lijst, dan kunt u onder voorwaarden een vergoeding 
krijgen voor het onderhouden van de boom. Hiervoor wordt later nog de Subsidieregeling 
waardevolle bomen opengesteld. Daarnaast laat de gemeente Winsum deze bomen regel-
matig inspecteren, zodat een eigenaar inzicht krijgt in de veiligheid en vitaliteit van zijn boom. 
Wat is een waardevolle boom?
Een boom kan om heel verschillende redenen waardevol zijn. Dit kan bijvoorbeeld een his-
torische reden zijn, zoals bij een gedenkboom. Maar ook een erg beeldbepalende oude monu-
mentale boom kan als waardevolle boom worden aangemerkt. De boom moet aan een aantal 
criteria voldoen. De belangrijkste zijn:
• Leeftijd: ouder dan 75 jaar. Dit criterium geldt niet voor gedenkbomen, geplaatst ter gelegen-

heid van een maatschappelijke gebeurtenis.
• Goede conditie.
• De uiterlijke verschijning is karakteristiek voor de soort
• De boom is van een duurzame houtsoort
Daarnaast zijn er specifieke criteria. Een volledig overzicht van de criteria vindt u op  www.
winsum.nl
Weet u een waardevolle boom?
De gemeente Winsum heeft een goed beeld van haar eigen bomenbestand. Van de bomen 
die privé-eigendom zijn, is deels al wel duidelijk welke bomen in aanmerking komen, maar er 
bestaat geen totaalbeeld. Om toch alle waardevolle bomen op de lijst te krijgen, vragen wij u 
om daarvoor suggesties te doen. Behalve particuliere bomen kunnen dat ook gemeentelijke 
bomen zijn. De gemeente gaat alle suggesties beoordelen en stelt op basis hiervan de defini-
tieve lijst vast.
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VERHUISBERICHT
De politie is vanaf maandag 2 april gehuisvest in het gemeente-
huis aan de Hoofdstraat in Winsum. Dat betekent dat vanaf die 
datum het wijkbureau aan de Werf in Winsum is gesloten.

De nieuwe politiepost is geopend op maandagmorgen van 9.00
uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag 13.00 uur tot 16.00 uur. In de schoolvakanties is de 
politiepost gesloten. Voor een bezoek dient u vooraf een afspraak te maken via  09008844 
(lokaal tarief).

	  

Verwachte toename aanvragen om reisdocumenten voor kinderen
TIJDELIJKE VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PUBLIEKSBALIE 
Kinderen moeten vanaf 26 juni 2012 een reisdocument hebben om naar het buitenland te kun-
nen reizen. Als het kind een reisdocument nodig heeft, wordt de ouders geadviseerd om de 
aanvraag hiervoor zo snel mogelijk in te dienen, in ieder geval voor 1 mei aanstaande. Wan-
neer de aanvraag  later wordt ingediend is het mogelijk, dat niet tijdig wordt geleverd.
Wij verwachten dat dit in april leidt tot een grote toename van het aantal aanvragen.
Om de wachttijd voor u zo beperkt mogelijk te houden, hebben wij besloten in de maand april 
de openingstijden van onze publieksbalie op woensdagmiddag en dinsdagavond te ver-
ruimen. Verder is de Publieksbalie, zoals gebruikelijk, iedere werkdag geopend van 08.00 tot 
12.00 uur.

De aangepaste openingstijden vanaf 1 april zijn:
Dinsdagavond     : geopend van 18.00 tot 20.00 uur
Woensdagmiddag: geopend van 13.00 tot 18.00 uur

Wat moet u meenemen als u een reisdocument voor uw kind wilt aanvragen? 
Aanvragen identiteitskaart voor kinderen
Tot 12 jaar:
• uw kind;
• eigen document of paspoort waar kind in is bijgeschreven;
• 1 pasfoto die voldoet aan de eisen; 
• beide ouders of gezaghouders met geldige legitimatie;
• (of 1 ouder met schriftelijke toestemming van de andere ouder c.q. gezaghouder, een for-

mulier is te downloaden van onze website);
• pinpas of contant geld.
Vanaf 12 jaar:
• uw kind;
• eigen document of paspoort waar kind in is bijgeschreven;
• 1 pasfoto die voldoet aan de eisen;
• pinpas of contant geld.
Aanvragen paspoort voor kinderen
Zie identiteitskaart tot 12 jaar.
Meer informatie
Op  www.winsum.nl vindt u aanvullende informatie. U kunt ook telefonisch contact opnemen 
met één van de medewerkers van de sectie Publiekszaken  0595-447777.

Aanmeldingen
U kunt zowel digitaal ( gemeente@winsum.nl) als telefonisch ( 0595-447785) sugges-
ties voor waardevolle bomen doen. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie uiterlijk 15 juni. Een 
aantal organisaties benaderen we rechtstreeks met het verzoek om in aanmerking komende 
bomen aan te dragen.
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AANGIFTE GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN VOORTAAN BIJ DE GEMEENTE
Vanaf 1 april 2012 is het niet meer mogelijk om aangifte van een gevonden of verloren voor-
werp bij de politie te doen. Hiervoor moet u bij de gemeente Winsum zijn, bij de publieksbalie 
in het gemeentehuis.
Als u een voorwerp vindt
U heeft de plicht om uw best te doen om een gevonden voorwerp weer bij de eigenaar terug 
te krijgen. Als u weet wie dit is, dan kunt u dat zelf regelen. Weet u niet wie de eigenaar is, dan 
kunt u het voorwerp, als het in de gemeente Winsum gevonden is, aangeven bij de gemeente.
Als u een voorwerp verliest
Heeft u een voorwerp in de gemeente Winsum verloren, dan kunt u hiervan aangifte doen bij 
de gemeente. Is het voorwerp niet gevonden, dan wordt het als ‘verloren’ geregistreerd. Is het 
voorwerp wèl gevonden dan kunt u het, na aangifte van verlies, gelijk meekrijgen. Als u een 
voorwerp komt bezichtigen, neem dan altijd uw legitimatie mee en indien mogelijk een bewijs 
van eigendom.
Reisdocumenten en rijbewijzen bij de politie aangeven
Bent u uw reisdocument of rijbewijs verloren, dan kunt u geen aangifte van verlies bij de ge-
meente indienen. Dit kan alleen maar bij de politie.
Diefstal blijft ook politiezaak
Diefstal is en blijft een zaak van de politie. Vermoedt u dat uw eigendom is gestolen? Dan kunt 
u daarvoor terecht op het politiebureau, om daar een procesverbaal Van de vermissing te laten 
opmaken.
Het politiebureau is te vinden in het gemeentehuis van Winsum. U kunt hier alleen terecht op 
afspraak, via  09008844.
Adres voor gevonden en verloren voorwerpen
 Gemeente Winsum, Gemeentehuis Publieksbalie
  Hoofdstraat W 70, 9951 AC Winsum
  0595 447777
Openingstijden: werkdagen van 8.00-12.00 u. en op woensdagmiddag van 13.00-17.00 u.
Meer informatie
Binnenkort vindt u  www.winsum.nl meer informatie. Op onze website publiceren wij ook 
regelmatig een overzicht van gevonden en verloren voorwerpen. Beschikt u niet over internet, 
dan kunt u het overzicht tijdens onze openingstijden inzien.

Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen – in Adorp en 
Sauwerd, waar bewoners terecht kunnen voor informatie, dien-
sten, hulp en ondersteuning bij eventuele problemen. Een plek voor 
een praatje en een kop koffie. Waar gezelligheid en elkaar ontmoeten een belangrijke plaats 
zijn gaan innemen.

Deze ochtenden zijn niet alleen bedoeld voor 55-plussers: iedereen die behoefte heeft aan 
een praatje is van harte welkom. En spreekt bij een Thema-ochtend het onderwerp u/jou aan? 
U/jij bent van harte welkom.

Tijdens de inloopochtenden kunt u gebruik maken van de computer: deels voor informatie, 
maar ook voor hulp bij eventuele problemen, waar u thuis mee zit. Hier zijn vrijwilligers aan-
wezig, die u graag willen helpen!

Maandag 16 april: Thema-ochtend Stoffel Winters Schoenen, 10.00-12.00 u.  in “Artharpe” 
Schoenen!! Wandelschoenen, winterschoenen, bergschoenen, zomerschoenen, sportschoe-
nen, sandalen, laarzen,…. Noem maar op, we hebben ze in soorten. Bastiaan Winters heeft 
als Thema: De schoen en de functie van de schoen gedurende de afgelopen decennia. Hij zal 
er  het een en ander over vertellen en ook zal er ruimte zijn voor vragen!
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Maandag 23 april: Thema-ochtend met productpresentatie van familiebedrijf JdeBoer
van 10.00-12.30 u. in “Ubbegaheem” in Sauwerd
Een voorlichtingsochtend met als thema “Ouder worden in Gezondheid, wat kan ik doen?” In 
een gezellige ontspannen sfeer kunt u kennis maken met enkele van hun gezondheidsartike-
len, die ertoe bijdragen pijnen te verzachten en gezonder te leven.
Met gratis koffie en heerlijke Limburgse vlaai.
Voor deze ochtend dient u zich op te geven bij de commissieleden van het  Steunpunt.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Klaas Wiersema 3061384
Trijntje Kruijer 3061318
Janny van Es 3061446

Nodig een vakantiekind uit!
Hoe brengt u in 2012 uw vakantie door? 
Hebt u er wel eens aan gedacht om vakantie gastouder te worden? Bent u iemand die zich met 
een paar woorden Duits of Frans prima weet te redden in Duitsland of Frankrijk? Of spreekt u 
vloeiend Duits of Frans? Hebt u groot hart voor kinderen, bent u flexibel, sociaal, gastvrij en 
staat u open voor andere culturen en gewoonten? Dan hebben wij een ideale oplossing voor 
uw vakantie. Europa Kinderhulp zoekt vakantiegastouders die bereid zijn ruim twee weken 
aandacht te besteden aan "kwetsbare" kinderen die onder moeilijke omstandigheden opgroe-
ien. Kinderen uit achterstands wijken van steden in Europa, zelfs in Nederland.

Deze kinderen zijn gebaat met aandacht en een gevoel van veiligheid, een periode waarin zij 
kind kunnen zijn. Genieten van dingen die onze kinderen normaal of zelfs vervelend vinden, 
zoals samen boodschappen doen, wandelen, fietsen of gezellig thuis bezig zijn. Een dagje 
naar het zwembad is ook fantastisch, al kunnen de meeste vakantiekinderen niet zwemmen.

Aandacht, innerlijke rust, regelmaat, 3 x daags eten en een veilig gevoel doen wonderen voor 
deze kinderen. Geen dure uitstapjes, in uw eigen omgeving is meer te beleven dan u denkt. 
Een bezoekje aan het VVV kantoor levert heel veel op.

In onze provincie komen de kinderen uit: 
Rotterdam van 23 juli tot 10 augustus 
Mechelen, België van 9 juli tot 27 juli
Hannover en Oldenburg, Duitsland van 23 juli 10 augustus 
Parijs van 7 juli tot 27 juli 
diverse andere Franse steden van 21 juli tot 11 augustus

Het kan zijn dat een reis niet samen valt met de schoolvakantie in onze regio. Dit kan lastig 
zijn maar misschien is het mogelijk dat het vakantiekind een paar dagen meedoet op de school 
van uw kind(eren).

Voor meer informatie kunt u terecht op  www.europakinderhulp.nl of neem contact op met de 
familie Van Den Berghe,  0598-416369.

Nagekomen bericht:
Vooral voor de kinderreis uit Parijs en Mechelen is het dit jaar moeilijk vakantiegastouders 
te vinden omdat de zomervakantie in onze regio laat is en de kinderen uit Parijs al op 7 juli 
aankomen en de kinderen uit Mechelen op 9 juli.

Opgeven kan nog tot half mei.
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"Aander lu binnen ook lu"
In de maanden februari t/m april wordt een historische lezingenreeks georganiseerd onder de 
noemer "Aander lu binnen ook lu". Voor meer informatie zie de bijlage na pagina 15 van het 
Contactblad van 15 februari.

UNICEF nieuws: Ramp bedreigt Sahel

Abdou, drie jaar oud, weegt nog maar 8 kilogram. Evenveel als zijn broertje van negen 
maanden.  Voor hem en talloze andere kinderen in de Sahel luiden we de noodklok.
Adama, de moeder van Abdou, vertelt waarom hij zo weinig weegt: de baby krijgt nog borst-
voeding, maar eten kopen voor Abdou en haar andere kinderen is bijna onmogelijk. "Mais is zo 
duur geworden. We kunnen niet meer elke dag voedsel kopen. Dus de ene keer eten we wel, 
de andere keer niet. Onze oogst is mislukt het afgelopen jaar, dus we kunnen geen kant uit."

Het verhaal van Abdou uit Tsjaad is er maar één van de 
vele. In acht landen in de Sahel hebben ruim 15 miljoen 
mensen op dit moment te maken met ernstige voedselte-
korten. Een miljoen kinderen onder de 5 jaar worden 
bedreigd door wat men noemt 'acute ernstige ondervoed-
ing'. In het slechtste scenario kan dat aantal dit jaar nog 
oplopen tot 1,4 miljoen kinderen. Burkina Faso, Tsjaad, 
Mali, Mauretanië and Niger spreken officieel van een cri-
sis en hebben internationaal om hulp gevraagd. In Niger 
Niger is het grootste aantal kinderen in gevaar: 331.000.

UNICEF Nederland en Tsjaad
UNICEF Nederland heeft eerder dit jaar al een half mil-
joen euro overgemaakt aan Tsjaad. In dat land is de nood 
hoog, maar het ontving tot nu toe weinig hulp. Nu is er 
gelukkig meer aandacht.

Oorzaken
Zo luidt UNICEF deze dagen wereldwijd de noodklok voor de Sahel. De mensen in de Sahel 
zijn wel aan droogte gewend, maar dit keer is er meer aan de hand. Afgelopen oktober waren 
de oogsten grotendeels mislukt, de voedselprijzen rijzen de pan uit en de vorige droogte was 
nog maar twee jaar geleden. Gezinnen hebben geen tijd gehad om daarvan te herstellen. Het 
gevolg is dat in totaal nu één miljoen kinderen gevaar lopen om ernstig ondervoed te raken. 
Als we nu in actie komen, kan een ramp nog worden voorkomen.

Kijk voor wat u kunt doen op  http://www.unicef.nl/wat-kun-jij-doen/geef-een-gift-sahel/

Plaatselijk contactpersoon UNICEF/UNICEF winkel:
 Lies Eldering
  /  Kerkstraat 16   9771 BE Sauwerd
        050-3061016

moeder en kind in de Sahel
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informatiebijeenkomst gebiedscommissie Reitdiepdal 26 april

Donderdag 26 april houdt de gebiedscommissie Reitdiepdal een informatiebijeenkomst in 
zalencentrum Ubbegaheem in Sauwerd. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Tijdens de  bi-
jeenkomst zal de commissie de plannen toelichten uit het ‘Uitvoeringsprogramma 2011-2013’. 
Hierin staan maatregelen en plannen op het gebied van onder andere natuur, landbouw, water, 
recreatie en cultuurhistorie.

Tijdens de informatiebijeenkomst komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: 
Boerenervenproject Reitdiepgebied, dorpsommetjes bij Sauwerd, Adorp en Winsum, restaura-
tie van de Wetsingerzijl, een veilige fietsverbinding tussen Garnwerd en Winsum, herstel van 
de wierde Oldenzijl, de herinrichting van het kerkterrein van Klein Wetsinge en het onderzoek 
naar een fietsveer over het Reitdiep.

In opdracht van de provincie Groningen werkt de gebiedscommissie Reitdiepdal aan ontwikke-
ling van natuur, een efficiënte landbouw en een optimale waterhuishouding in het gebied. Be-
woners en recreanten krijgen de ruimte om te genieten van een uniek landschap met waarde-
volle cultuurhistorische schatten. Dit gebeurt in overleg met bewoners en diverse organisaties. 
De commissie geeft advies aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gro-
ningen. Ook onderzoekt de commissie hoe maatregelen kunnen worden gefinancierd. In de 
commissie zitten vertegenwoordigers van diverse organisaties. 

Kijk voor meer informatie op:  www.dienstlandelijkgebied.nl/reitdiepdal.

Ter afsluiting van dit Contactblad is het Informatiebulletin opgenomen.

n verhoal ien t Grunnegers
deur Be Kuipers

Verschijnt in ieder geval eenmaal per maand. Het eerstvolgende verhaal kunt u in het ko-
mende Contactblad verwachten.



16 www.contactblad.info     Contactblad 15 april 2012

Sauwerd's Got Talent

Na het succes van voorgaande keren organiseerd "De Hoeksteen" ook dit jaar weer een talen-
tenavond.

"Sauwerd's Got Talent"
Iedereen is welkom op 25 mei 2012, 19.30 uur, om te kijken naar talenten of misschien zelf op 
te treden.

Ook is er ruimte voor expositie.

De avond zal worden gehouden in "De Hoeksteen" Oude Winsumerstraatweg 7.

Info: Dennis Ezinga, Wouter Huisman  talentsauwerd@yahoo.com

Tuintjes te huur en akkers frezen

Inwoners van Sauwerd en Wetsinge,

De Landarbeidersvereniging “Eigen Grond”heeft op maandag 6 februari 2012 haar jaarlijkse 
jaarvergadering gehouden. Tijdens die vergadering is gebleken, dat niet alle tuintjes dit jaar 
zijn verhuurd. Degenen, die alsnog een akker willen huren, kunnen zich melden bij de secre-
taris van de vereniging: 

 Hr. S.de Vries  050-3062021, Langs de Tocht 8 in Sauwerd.

Wolter Zoer heeft zich aangemeld om de akkers te frezen. Verschillende jaren heeft de familie 
Hummel dit verzorgd, maar door het overlijden van Henk en Harry heeft de familie te kennen 
gegeven met deze activiteit te stoppen.

Johan Leegte, voorzitter
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Dag van de Regio 2012: 'Duurzame dorpen'

De Dag van de Regio is een dag van zien, doen en ontdekken. In het eerste weekend van 
oktober laten de deelnemers zien wat de regio de moeite waard maakt. Ieder jaar staat een 
ander thema centraal.

Dag van de Regio 2012: een nieuw model
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober wordt voor de 9e keer de Dag van de Regio gehouden. De 
provincie Groningen heeft in het kader van het Programma Landelijk Gebied voor de organisa-
tie van de Dag van de Regio subsidie toegekend in de regio Groningen Centraal. Het succes 
van de Dag van de Regio vindt een vervolg! 

Het thema van 2012 is ‘Duurzame Dorpen’. In een tijd waarin het platteland vooral wordt 
gezien als krimpgebied willen wij de aantrekkelijkheid van de dorpen laten zien. Door samen-
werking en door van elkaar te leren kunnen we de leefbaarheid op het platteland behouden.

Op grond van onderzoek en deelnemersevaluaties zal dit jaar de Dag van de Regio volgens 
een nieuw model worden georganiseerd. In een aantal dorpen zal een Dag van de Regio-
evenement worden georganiseerd, bij voorkeur verspreid over de provincie. Deelnemers 
worden opgeroepen zoveel mogelijk samen te werken rond een specifiek evenement. Hier-
door ontstaat een dynamische regio waar bezoekers graag naar toe komen. 

Aanmelden
Wilt u meedoen met uw dorp of regio? Kijk op  www.dagvanderegio.nl voor meer informatie, 
plan een bijeenkomst met uw dorpsgenoten en kom samen in actie! 

De Dag van de Regio begon in 2004 in Oost-Groningen. In 2007 is de Dag van de Regio voor 
het eerst in Noord-Groningen georganiseerd en sinds 2008 staan zelfs twee dagen in het 
teken van de Dag van de Regio. Vanaf 2010 doet de hele provincie Groningen mee aan de 
Dag van de Regio. In 2011 volgde Zuidoost Drenthe. Ondertussen is de Dag van de Regio ook 
binnen Europa verder uitgebreid. Duitsland was de initiatiefnemer van de Dag van de Regio 
in 1999, Nederland volgde in 2004 en Schotland in 2011. In 2012 volgen Ierland en Finland. 
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Westers Plakboek: september tot december 2000

Het echtpaar Wester uit Sauwerd verzamelt sinds februari 1967 diverse berichten uit en over  
Adorp, Sauwerd, Wetsinge en omstreken. In hun plakboek is o.a. het volgende te lezen:

Het Nieuwsblad van het Noorden heeft in 
2000 een rubriek getiteld "Mijn eerste auto". 
Daarin blikt ook garagehouder Fred Neu-
mann uit Adorp terug op zijn eerste aankoop,  
of beter gezegd: twee. Dat betrof namelijk niet 
één maar twee Volkswagen kevers. Onderde-
len van de ene kever gebruikte hij om de an-
dere rijklaar te maken.

"De stamtafel", een andere rubriek uit het 
Nieuwsblad, staat diezelfde maand in 't Witte 
Hoes in Adorp. Daar verhalen Willem Vis-
ser, Sijbrand Stratingh, Griet Boot, Jannie 
Boer en Gineke Pruim over het plaatselijke 
dorps- en verenigingsleven.

Na de zomervakantie van 2000 wordt de tij-
delijke dependance van de Groene School 
in gebruik genomen, die geplaatst is op een 
voormalige boorlocatie aan de Munnikeweg 
tussen Adorp en Sauwerd. Om deze locatie 
voor de leerlingen goed bereikbaar te maken 
zet de Groene School eigen bussen in en laat 
Arriva de bussen van lijn 65 er 's ochtends 
en 's middags een extra stop maken. Verder 
zijn een aantal vrijwilligers opgeleid tot ver-
keersregelaar om de leerlingen te helpen bij 
het oversteken van de provinciale weg.
Enige maanden later, en wel in januari 2001 
weten ook inbrekers de noodlocatie te vinden. 
Zij nemen een aantal computers mee.

In november is het eindelijk zover: de spoor-
verdubbeling waar al vele jaren over gespro-
ken is, gaat nu eindelijk van start. Het gaat 
om het baanvak tussen Groningen Noord en 
Sauwerd, het drukst bereden traject met 
enkelspoor van Nederland.

Diezelfde maand november is de laatste 
maand dat groentenzaak Meijer in Adorp 
geopend is. Per december sluit het  echtpaar 
Wolter en Mien Meijer de deuren. Wolter had 
deze zaak in 1958 van zijn vader overgeno-
men en volgens eigen zeggen zat er tot het 
laatst best wel een aardig stukje brood in de 
groenten.

In 2000 heeft Adorp een popband bestaande 
uit tien leden. Ze noemen zichzelf de Oadör-

per Casssetteband. Deze gelegenheidsfor-
matie is ontstaan ter gelegenheid van de vie-
ring van de eeuwwisseling en treedt ook een 
jaar later nog op. De band brengt met name 
populair repetoir uit de jaren zestig en zeven-
tig.

Bij de bouw van het gemaal Tilburg in de 
Wetsingermaar tussen Sauwerd en Win-
sum worden vondsten gedaan uit de periode 
van de Trechterbekercultuur. De ouderdom 
wordt gedateerd op 3400 jaar voor Christus. 
Uit  onderzoek blijkt ook dat de aangetrof-
fen nederzetting zich op een uitloper van de 
Hondsrug bevindt die daar vrij hoog ligt: af-
gedekt door slechts twee meter klei.

In december ontvangt Installatiebedrijf Vel-
ting uit Sauwerd het VCA-certificaat. Dit 
betekent dat dit bedrijf voldoet aan de veilig-
heidseisen Milieu, Veiligheid en Gezondheid. 

De gemeente Winsum weet een sluitende 
begroting voor 2001 te presenteren en vol-
gens de meerjarenbegroting blijkt dit ook de 
daaropvolgende jaren het geval te zijn. Dit is 
voor Gedeputeerde Staten van de provincie 
Groningen reden om een einde te maken aan 
het preventieve toezicht waaronder de ge-
meente de afgelopen jaren gestaan heeft.

In de periode 27 november tot 23 decem-
ber organiseren een aantal ondernemers in 
Adorp en Sauwerd een dubbelactie met 
Sinterklaas en Kerst. Deze ondernemers, 
te weten Voetverzorging Hovenkamp, Vak-
garage Neumann, Praktijk voor huidverzor-
ging Loes van der Laan, Kapsalon Brenda, 
Spar Gijzen, Boersma Wasautomatenservice, 
Geertsema Mode, Rabobank en Kaashandel 
J. v.d. Beek, stellen uit hun assortiment een 
prijzenpakket samen. De hoofdprijs, die drie 
maal te winnen valt, bestaat uit een ballon-
vlucht.

K. Geertsema uit Sauwerd neemt in decem-
ber na 16 jaar afscheid als ambtenaar van 
de burgerlijke stand van de gemeente  Win-
sum.

schrijver van deze rubriek : Reina de Lange



De gebiedscommissie Reitdiepdal werkt aan ontwikkeling 

van natuur, een efficiënte landbouw en een optimale wa-

terhuishouding. Bewoners en recreanten krijgen de ruimte 

om te genieten van een uniek landschap met waardevolle 

cultuurhistorische schatten. Dit doen we in overleg met 

bewoners en diverse organisaties.

Adviescommissie
De commissie heeft als taak om alle verschillende functies en daarbij 
behorende wensen voor de inrichting, het gebruik en beheer op een 
evenwichtige wijze een plek te geven in het landschap. Ook onder-
zoekt de commissie hoe maatregelen kunnen worden gefinancierd. 
De commissie geeft advies aan het college van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Groningen. Wiebe van der Ploeg is sinds januari 
2010 voorzitter van de commissie.

Samen nieuw beleid maken 
Na een lange aanloop hebben Rijk en de provincies een natuurakkoord 
gesloten. Daarmee is de provincie Groningen verantwoordelijk voor de 
natuur. Gedeputeerde Van der Ploeg gaat de komende maanden in 
gesprek met de verschillende betrokken partijen om het provinciaal 
beleid in te vullen richting de toekomst. Want dat kan alleen met elkaar. 
Verder wil de provincie snel starten met een aantal projecten die al ge-
ruime tijd stilliggen.

Uitvoeringsprogramma 2011-2013
Momenteel werkt de gebiedscommissie Reitdiepdal samen met betrok-
ken organisaties aan een aantal maatregelen in het gebied. Deze maat-
regelen staan omschreven in het uitvoeringsprogramma 2011-2013 
waarover de gebiedscommissie de provincie Groningen adviseert. Voor 
een deel van deze maatregelen is geld beschikbaar van onder andere de 
gemeenten Winsum en Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en Regio 
Groningen-Assen 2030.

Informatie van de gebiedscommissie Reitdiepdal

Gebiedscommissie
Reitdiepdal

Opdrachtgever Opdrachtnemer/uitvoerder Regio Groningen-AssenApril
2012

Informatiebijeenkomst op donderdag 26 april 2012

Informatiebijeenkomst op donderdag 26 april
Donderdag 26 april 2012 houdt de gebiedscommissie Reitdiepdal 
een informatiebijeenkomst in zalencentrum Ubbegaheem in Sauwerd 
(burchtweg 4). Tijdens deze bijeenkomst willen we u graag informe-
ren over de stand van zaken van de maatregelen uit het uitvoerings-
programma 2011-2013. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. 
U bent van harte welkom.

Tijdens de informatiebijeenkomst komen onder andere de volgende on-
derwerpen aan bod:

Boerenervenproject Reitdiepgebied
De boerderijen en bijbehorende beplantingen in het Reitdiepgebied vor-
men de groene eilanden in het open landschap. Landschapsbeheer Gro-
ningen wil graag een boerenervenproject in het gebied uitvoeren. Doel 
van dit project is behoud en versterking van de karakteristieke erven in 
het Reitdiepgebied. 

Dorpsommetjes bij Sauwerd, Adorp en Winsum
De wens om dicht bij huis te recreëren vraagt om een goede toegan-
kelijkheid van het landelijk gebied. Er is grote behoefte aan ommetjes 
vanuit de stad Groningen en de dorpen. Momenteel bekijkt de commissie 
samen met Landschapsbeheer Groningen welke mogelijkheden er zijn 
voor dorpsommetjes bij Sauwerd, Adorp en Winsum. Hiervoor worden 
ideeën gebruikt die door dorpsbewoners zijn ingediend. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de omringende natuur en landbouwbedrijven.

Restauratie Wetsingerzijl
Het Waterschap Noorderzijlvest gaat de Wetsingerzijl bij het Sauwer-
dermaar restaureren. Deze sluis is gebouwd in 1867 en ligt op één van 
de mooiste plekjes in het Reitdiepdal, bereikbaar via de Karspelweg in 
Groot Wetsinge. De werkzaamheden beginnen in de loop van dit jaar.

Een veilige en aantrekkelijke fiets/wandelroute Garnwerd-
Winsum
De vertegenwoordigers van dorpsbelangen en Stichting Pieterpad hebben 
zich in de gebiedscommissie hard gemaakt voor een veilige fietsverbin-
ding en een aantrekkelijke Pieterpad route. Nog dit jaar gaan we diverse 
varianten uitwerken in overleg met de betrokken agrariërs, terreinbe-
heerders en vertegenwoordigers van de dorpen en Stichting Pieterpad.

Andere plannen die we tijdens de informatiebijeenkomst zullen toelich-
ten zijn: Ruiterpad tussen Garnwerd en Wierumerschouw, herstel van de 
wierde Oldenzijl, de restauratie en herinrichting van de kerk en het kerk-
terrein van Klein Wetsinge, het beschikbaar stellen van cultuurhistorische 
informatie en het onderzoek naar een fietsveer over het Reitdiep.

Dit is een uitgave van de gebiedscommissie Reitdiepdal. Hierin zitten vertegenwoordigers van de pro-

vincie Groningen (voorzitter), de gemeenten Winsum en Groningen, LTO Noord, waterschap Noorderzijl-

vest, Het Groninger Landschap, Vereniging voor duurzame landbouw Stad en Ommeland, Landschaps-

beheer Groningen en de Vereniging Groninger Dorpen. Het secretariaat en procesmanagement is in 

handen van Dienst Landelijk Gebied. 

Kijk voor meer informatie ook op: www.dienstlandelijkgebied.nl/reitdiepdal

Een aantal projecten wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Groningen-Assen.

Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leve-

ren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio.

Ga Regio Groningen-Assen ontdekken!  www.regiogroningenassen.nl

Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Fietsen in het oudste cultuurlandschap van Noordwest-Europa is genieten van het open 
landschap, natuur en cultuurhistorie.

Het Reitdiepdal is een gaaf agrarisch cultuurlandschap, van oudsher in gebruik 
bij veeboeren. De verkaveling sluit aan bij oude kronkelende beekmeanders.

Het nieuwe bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep bij Noorderhoogebrug is een
prima uitvalsbasis om het Reitdiepgebied te verkennen.
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