Conceptplannen herinrichting N361 Adorp en Sauwerd
Op initiatief van de Provincie Groningen heeft DB-bestuur Adorp en DB-bestuur Sauwerd,
Klein & Groot Wetsinge op maandagavond 22 juni een voorlichtingsavond gehad m.b.t. de
herinrichting van de dorpskommen van Adorp en Sauwerd. Tijdens dit overleg heeft de firma
Grontmij (in opdracht van de Provincie) gedetailleerde plannen gepresenteerd die significante
gevolgen zullen hebben voor beide dorpen.
Rotonde in verlengde Stationsstraat; afsluiting Plantsoenweg
In Sauwerd zal er een rotonde worden aangelegd in het verlengde van de Stationsstraat en
zal de Plantsoenweg worden afgesloten. Verder zal het wegbeeld van de N361 fraaier worden
vormgegeven.
Parallelwegen Adorp niet meer voor verkeer en opheffing kruispunt Molenweg noord
Voor Adorp heeft men momenteel een keuze gemaakt voor een zelfde wegstructuur als in Sauwerd waarbij de grootste wijziging in zal houden dat de parallelwegen bij 7-huisjes en aan de
oostzijde niet meer voor verkeer mag worden gebruikt. Verder heeft men het plan uitgewerkt
om het kruispunt van de Molenweg aan de noordzijde met de Provincialeweg op te heffen.
Formele inloopsessie in september in combinatie met FietsroutePlus
Het een en ander heeft consequenties voor de speelweide in Adorp en het Ranomiplantsoen
in Sauwerd. Verdere detailuitwerking moet nog met betrokkenen plaats gaan vinden. Verder
zal er in augustus met bewoners gesproken gaan worden over de voorgenomen plannen
en in september/oktober een formele inloopsessie waarin o.a. ook de Fietsroute Plus en de
wegaanpassingen N361-buiten de bebouwde kommen zal worden gepresenteerd.
De geplande realisatie zal mogelijk pas in 2017/18 kunnen plaatsvinden gezien alle politieke
en planologische procedures die doorlopen moeten worden.

Deelnemers gezocht voor project ‘Herplant iepen’
Iepen horen in het waddengebied, maar door de iepziekte zijn ze op veel plaatsen (bijna)
verdwenen. Nu de ziekte goed onder controle is en er resistente soorten beschikbaar zijn,
is het mogelijk het gebied zijn karakteristieke boom terug te geven. Dat doet de Iepenwacht
Groningen, samen met Landschapsbeheer Groningen met het Waddenfondsproject ‘Herplant
van iepen in de Waddenregio’. Deelname aan dit project door particulieren is onder voorwaarden mogelijk. Bent u eigenaar van een boerenerf of een cultuurhistorisch terrein waar
in het verleden ook iepen voorkwamen, dan kunt u iepen met subsidie herplanten. De kosten
bedragen minimaal € 28,- en maximaal € 35,- per boom. Als eigenaar bent u verplicht de boom
minimaal tien jaar in stand te houden.
Heeft u interesse? Neem voor de voorwaarden contact op met uw gemeente of met AlbertErik de Winter van Landschapsbeheer Groningen (* a.e.dewinter@landschapsbeheergroningen.nl of ' 050 368 97 97).

Aan tafel met kunstenaar in kerkje Klein Wetsinge
Zondag 2 augustus geven wij een finisage voor het werk van Ben Rikken in het kerkje Klein
Wetsinge.Wij nemen gelijk de gelegenheid om de ‘kletstafel’ te introduceren. Heeft iemand bij
ons geëxposeerd dan wordt aan het eind van de tentoonstelling een grote tafel gemaakt waar
vrienden en genodigden aan kunnen schuiven om lekker met elkaar te eten en te kletsen in
aanwezigheid van de kunstenaar.
De kosten zijn € 15,- per persoon (excl. consumpties). De maaltijd bestaat uit vis of vlees met
bijpassende groentes, vers brood en een dessertje, alles uit eigen keuken, alles uit de buurt!
Heeft u een dieet of allergie dan kunnen wij daar rekening mee houden en natuurlijk is er altijd
een vegetarisch alternatief. Aanvang 17.30 uur! Voor deze tafel is reserveren gewenst.
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