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DORPSVISIE ZUIDWOLDE 

2016-2026 
De eerste Dorpsvisie 2005-2015 was vooral een document dat bedoeld was om het beleid van de gemeente te 

beïnvloeden. Deze nieuwe Dorpsvisie 2016-2026 moet veel meer een aanzet geven tot de uitvoering van ideeën 

door de bewoners zélf, samen met organisaties die daarbij ondersteuning kunnen verlenen (VGD, GREK, 

gemeente etc.). Dat doel lijkt bij het verschijnen van dit stuk  al voor een belangrijk bereikt te zijn. In de loop van 

het proces dat tot deze Dorpsvisie geleid heeft zijn inmiddels 4 werkgroepen door Zuidwoldenaren opgericht die 

evenzovele hoofdthema’s in de praktijk willen uitwerken. Het gaat daarbij om Verkeer, Duurzame Energie, 

Burenhulp en Groen en Omgeving.  

Dit plan voor de toekomst van het dorp, dat gaat over leefbaarheid in de breedste zin van het woord, is door 

het dorp zelf is ontwikkeld voor de middellange termijn (ongeveer 10 jaar), en gericht op uitvoering met als 

doel: 

1. Samen actief en positief aan de slag, en werken aan de leefbaarheid van het dorp. 

2. Stimulans tot samenwerking binnen en buiten het dorp. 

3. Pro-actief bezig zijn, dus niet afwachten maar aanpakken 

 

 

 

 Zuidwolde richting het zuiden 
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Sterke punten van Zuidwolde 

Anno 2016 noemen bewoners van Zuidwolde nog steeds als positieve eigenschappen van het dorp:  

 Ligging dicht bij de stad Groningen 

 Daardoor voorzieningen in de buurt.  

 Toch een echt dorp met een karakteristiek aanzien.  

 Rust en ruimte alom.  

 Sociale samenhang, een echt dorpsgevoel.  
 

In deze Dorpsvisie vindt u veel ideeën over hoe wij deze sterke punten voor het dorp denken te 

kunnen behouden en wellicht nog te verbeteren. Daarbij stellen wij prioriteiten. Niet alles kan in een 

keer worden gerealiseerd. De Dorpsvisie is de handleiding voor PBZ bij de bewaking van de 

leefbaarheid van Zuidwolde. 

 

 

 

 

 Café Moeke Vaatstra en de Nije Draai 
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Ontwikkelingen sinds de vorige Dorpsvisie (2005-2015) 
 

Enkele ontwikkelingen die sinds de vorige dorpsvisie hebben plaatsgevonden zijn: 

 nieuwbouw huurwoningen zuidkant Schoolstraat,   

 herbouw sportzaal (Mauritshal),  

 sluiting verenigingsgebouw Irene,  

 's Heeren Loo opent de werkvoorziening 't Palet in de voormalige kwekerij van Kamphuis,  

 sluiting van de bibliotheek, ruilboekenkast in De Kern 

 ontwikkeling uitloopgebied noordkant Zuidwolde,  

 herinrichting Boterdiep Wz., 

 aanleg jeu-de-boulesbaan voor De Akkerspeulers inclusief klein verenigingsgebouwtje, 

 schade door aardbevingen aan woonhuizen en andere publieke gebouwen, Zuidwolde ligt in één van de 

 negen aardbevingsgemeenten van Groningen, 

 de fusie van de 2 basisscholen. 

 

Het inwoneraantal van Zuidwolde is de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. Wel zijn een aantal ouderen 

verhuisd en zijn jonge gezinnen in Zuidwolde komen wonen.  

Totstandkoming Dorpsvisie 2016-2026  

Plaatselijk Belang Zuidwolde (PBZ) nam het initiatief en vroeg subsidie aan bij het Loket Leefbaarheid, waarvan 

de begeleidingskosten, organisatiekosten en het drukwerk betaald konden worden. PBZ formeerde een 

Werkgroep Dorpsvisie die vervolgens de onderwerpen benoemde die in de Dorpsvisie zeker aan de orde gesteld 

zouden moeten worden. Dat gebeurde via een Sterkte-Zwakte analyse. 

PBZ organiseerde 2 bijeenkomsten over de thema’s waar het op voorhand de belangstelling voor wilde peilen. 

De betreffende onderwerpen van deze thema-avonden waren Buurtzorg voor Elkaar en Duurzame Energie. Op 

deze avonden werd achtergrondinformatie gegeven met de bedoeling dat men in de keukentafelgesprekken 

zinvol over deze thema's door kon praten. 

De leden van de Werkgroep Dorpsvisie voerden de keukentafelgesprekken met dorpsgenoten om concrete 

ideeën over de diverse onderwerpen te verzamelen. In het najaar van 2015 zijn er op 3 avonden 

Keukentafelgesprekken gevoerd met bijna 70 dorpsbewoners, en later ook nog met een klein groepje 

middelbare school jeugd.  

Vereniging Groninger Dorpen (VGD) zorgde voor een verzameldocument van al deze gesprekken en formuleerde 

samen met de werkgroep de acties die logischerwijze voortvloeiden uit de inventariserende gesprekken met 

dorpsgenoten. 

Op 14 maart 2016 vond de terugkoppelingsavond plaats, en zijn de prioriteiten bepaald van de 31 

gepresenteerde actiepunten. Dit gebeurde door de ongeveer 70 aanwezigen groene en rode stickers te laten 

plakken op de actiepunten. Deze dorpsvisie is gebaseerd op de samenvatting van de keukentafelgesprekken en 

op de uitkomst van de terugkoppelingsavond. Op deze documenten zullen in de toekomst de werkgroepen ook 

steeds kunnen blijven teruggrijpen voor meer gedetailleerde informatie en inbreng vanuit bewoners. Beide 

documenten zijn op de site van PBZ terug te vinden. U vindt de prioriteitenlijst ook achteraan in deze dorpsvisie. 

De dorpsvisie zelf wordt in de komende hoofdstukken thematisch besproken en onder ieder thema treft u de 

actiepunten aan die daarop van toepassing zijn. Tevens is tussen haakjes de plaats aangegeven die het 

betreffende actiepunt kreeg op de rangorde van prioriteiten. 
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Vóór het verschijnen van deze definitieve Dorpsvisie 2016-2026 hebben enthousiaste dorpsbewoners al een 

aantal werkgroepen gevormd. Die werkgroepen willen hun energie steken in deelonderwerpen die in de 

Dorpsvisie genoemd worden. Begin maart 2016 waren al vijf werkgroepen actief, die allemaal een eigen plek op 

de website van PBZ hebben gekregen. 

Dit zijn de werkgroepen: 

 Duurzame Energie 

 Burenhulp 

 Verkeer 

 Groen 

 Speelvoorzieningen (al eerder van start gegaan) 

De plannen van de diverse werkgroepen worden nader toegelicht bij de thema's van de Dorpsvisie. 

Het bestuur van PBZ heeft n.a.v. de keukentafelgesprekken in januari 2016 overleg gehad met het bestuur van 

De Kern en de gemeente Bedum. Dat ging over de mogelijkheid de nieuwbouw van de basisschool aan te grijpen 

voor de realisatie van een multifunctioneel gebouw. De gemeente heeft toen toegezegd daar een 

haalbaarheidsstudie naar te verrichten. Bij het thema Voorzieningen/Dorpshuis wordt hier op teruggekomen. 

 

 

 

      De Kern 
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Thema’s bepalend voor de leefbaarheid in Zuidwolde 

 
Aan het slot van elke paragraaf worden de actiepunten opgesomd die op het desbetreffende thema betrekking 

hebben. Die actiepunten zijn allemaal op de inspraakavond op 14 maart 2016 door de aanwezigen “bestickerd”. 

Ze worden gepresenteerd in de volgorde van populariteit en met vermelding van de plaats op de totale ranglijst 

van actiepunten tussen haakjes. Aan het eind van de Dorpsvisie is de totale lijst van 31 actiepunten op volgorde 

van prioriteit opgenomen, met vermelding van het aantal groene en rode stickers. 

 

Wonen  

Met betrekking tot het thema wonen bleek, net als bij de vorige Dorpsvisie, vooral behoefte te bestaan aan 

starterswoningen en aan levensloopbestendige woningen voor ouderen. Om een algemeen uitbreidingsplan 

wordt niet gevraagd. De suggesties voor levensloopbestendig wonen richten zich met name op vervanging van 

de bestaande oude huurwoningen aan de noordkant van de Schoolstraat, mogelijk vervanging van de 

voormalige bejaardenwoningen aan de Lewestraat en de Van Starkenborghstraat en nieuwbouw op de plek van 

de huidige christelijke basisschool De Akker.  

In het verleden is door PBZ in samenwerking met de gemeente al eens een enquête uitgezet onder de in 

Zuidwolde wonende jongeren over hun woonbehoefte. Daaruit bleek dat verreweg de meeste in Zuidwolde 

wonende jongeren het dorp na hun middelbareschooltijd willen verlaten. De behoefte aan jongerenhuisvesting 

die destijds gevoeld werd is dus niet bevestigd. Er zijn mogelijk wel oud-Zuidwoldenaren die zouden willen 

terugkeren als ze een gezin gesticht hebben. Dan is de behoefte echter een betaalbare eengezinswoning. Die 

zou bij voorkeur levensloopbestendig moeten zijn om ook voor ouderen geschikt te zijn. 

Ouderen die in Zuidwolde wonen, willen hier meestal wel graag blijven. Dan kan de grootte en/of de slechte 

toegankelijkheid van de eigen woning een bezwaar zijn. Voor die doelgroep zouden levensloopbestendige huur- 

of koopwoningen gebouwd moeten worden. Daarbij blijft dan wel het andere bezwaar dat ouderen tegen 

Zuidwolde hebben, namelijk het ontbreken van een supermarkt, gelden. Daar is niets aan te doen. Tot nu toe is 

het winkelen op afstand bij de supermarkten in Nederland nog niet doorgebroken, maar vanwege de vergrijzing 

zal dat toch wel belangrijker worden. Naar mate de ouderen digitaal vaardiger worden wordt de drempel om via 

internet ook de dagelijkse boodschappen te doen lager. Daarnaast is één van de vormen van burenhulp waar de 

werkgroep Burenhulp aan denkt en die nu ook in de praktijk al vaak voorkomt, het boodschappen doen voor 

ouderen in de buurt die dat zelf niet meer kunnen. Het gevoelsmatige bezwaar van het ontbreken van een 

winkel zou dus in de toekomst minder belangrijk kunnen worden. Daardoor zou de behoefte aan geschikte huur- 

en koopwoningen voor ouderen verder kunnen groeien. 

Woningstichting Wierden en Borgen heeft ongeveer tien jaar geleden de intentie uitgesproken de noordzijde 

van de Schoolstraat op de zelfde manier als de zuidzijde te vernieuwen. Vanwege de economische crisis zijn die 

voornemens tot nu toe niet waargemaakt. Wierden en Borgen zal daarop aangesproken moeten worden. Het 

streven is nieuwbouw van levensloopbestendige sociale huurwoningen met terugkeergarantie voor de huidige 

bewoners. Voor de Lewestraat en de Van Starkenborghstraat zijn nooit concrete plannen gemaakt. Ook daar 

zouden in plaats van de verouderde bejaardenwoninkjes levensloopbestendige sociale huurwoningen kunnen 

komen. 

Nieuwbouw op het terrein van De Akker zou in de vorm van levensloopbestendige koop- of huurwoningen 

kunnen gebeuren. Daarmee zou een gedeeltelijke bestemming als Dorpshuis misschien goed te combineren zijn. 

Dat is vooral afhankelijk van de functies die zo’n dorpshuis moet vervullen.  
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Actiepunten wonen: 

Veranderingen op het terrein van wonen zouden volgens de keukentafelgesprekken via de volgende acties in 

gang gezet kunnen worden (het cijfer tussen haakjes achter elk actiepunt geeft de rangorde aan op de 

prioriteitenlijst die achter dit rapport als bijlage is opgenomen): 

1. Onderzoek doen, of er animo bestaat voor een ‘geclusterd wonen’ voor ouderen, in combinatie met enkele 

 zorgvoorzieningen. (6) 

2. Betaalbare woningen realiseren voor de doelgroep jeugd en de doelgroep ouderen. (9) 

3. Bij Woningstichting Wierden en Borgen regelmatig informeren naar de plannen voor het bouwen van 

 nieuwe levensloopbestendige huurwoningen in Zuidwolde. (24) 

 

Burenhulp 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Dorpsvisie 2016-2016 is om de bewoners van Zuidwolde aan te 

sporen zelf actie te ondernemen om de leefbaarheid te verbeteren. Het thema burenhulp, dat oorspronkelijk als 

zorg gelabeld was, speelt daarbij een belangrijke rol. De terugtredende overheid en de nadruk die op de 

participatiesamenleving wordt gelegd zorgen er voor dat buurten, wijken en dorpen meer op zelfredzaamheid 

zijn aangewezen. Dat geldt ook voor de individuele bewoners. Om die zelfredzaamheid zo veel mogelijk te 

bevorderen wil PBZ een poging doen om in Zuidwolde een vorm van georganiseerde burenhulp van de grond te 

krijgen.  

Om de bewoners te motiveren en te informeren over de mogelijkheden werd in het voorjaar van 2015 een 

informatieavond over buurtzorg georganiseerd. Daar werd door vertegenwoordigers van de Zorgcoöperatie 

Loppersum verteld hoe men het daar heeft aangepakt en georganiseerd. (Buurtzorg moet in dit verband als 

informele burenhulp worden begrepen en niet als formele zorg zoals die door thuiszorgorganisaties wordt 

verleend). De avond werd zeer goed bezocht en men was enthousiast om iets dergelijks ook in Zuidwolde te 

beginnen. Tijdens de keukentafelgesprekken bleek dat enthousiasme nog onverminderd te bestaan. Ook tijdens 

de inspraakavond op 14 maart 2016 scoorde het actiepunt " Nieuwe informele dorpszorginitiatieven richten op 

alle leeftijden en niet alleen op de ouderen in het dorp" hoog bij het stickeren (7de plaats). Dit alles heeft geleid 

tot de oprichting van de Werkgroep Burenhulp. Voor de naam Burenhulp is bewust gekozen om verwarring met 

de formele Buurtzorg te voorkomen. Deze werkgroep heeft op het moment van schrijven 7 leden. Coördinator is 

Liesbeth Roosenbrand. Namens de gemeente Bedum woont de dorpencoördinator de vergaderingen bij. De 

werkgroep heeft een eigen pagina op de website van PBZ en heeft daar ook een eigen emailadres: 

hulp@pbzuidwolde.nl 

De werkgroep streeft er naar de burenhulp op een informele manier te organiseren. Het oprichten van een 

aparte organisatie wordt in ieder geval voorlopig onnodig gevonden. Dat bleek ook al tijdens de stickeravond. 

De sociale samenhang en controle is in Zuidwolde nog zo groot dat de werkgroep de indruk heeft dat individuele 

problemen en zorgvragen altijd op tijd door familie, buren en kennissen worden gezien. Daarvoor is geen aparte 

coöperatie nodig. Wat wel nodig of in ieder geval zeer gewenst lijkt is een plek waar Zuidwolders ongedwongen 

samen kunnen komen. Een soort huiskamer waar men elkaar informeel kan ontmoeten. Dat zou namelijk de 

plek moeten zijn waar men naar toe kan gaan als men zelf een hulpvraag heeft en die ook zelf wil aankaarten. 

Zo'n plek ontbreekt nog. Café Moeke Vaatstra vervult die functie niet (meer) en De Kern ook niet. Naast een 

“echte” ontmoetingsruimte zal er natuurlijk ook een mogelijkheid moeten komen om een hulpvraag digitaal of 

telefonisch te melden. Mogelijk kan dat via de  website van PBZ.  

 

mailto:hulp@pbzuidwolde.nl
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Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de burenhulp voor alle leeftijdsgroepen gaat functioneren en niet alleen 

voor ouderen. Ook jonge gezinnen kunnen bijvoorbeeld een hulpvraag hebben (oppas) waar via de burenhulp 

wat aan gedaan kan worden. 

De werkgroep wil constructief samenwerken met alle andere partijen in het dorp die zich met formele en 

informele zorg bezig houden. Met vertegenwoordigers van de drie kerkgenootschappen is al contact gelegd, 

met de thuiszorg en de huisarts zal dat nog gebeuren. Ook met de Stichting Welzijn Bedum zal overleg plaats 

moeten vinden. Het zorgloket van de gemeente kan wellicht informatie geven over hulpvragen die niet onder de 

WMO vallen maar eerder bij de Burenhulp thuis horen. 

De werkgroep wil via een enquête in een nog nader te bepalen vorm de behoefte aan allerlei vormen van 

burenhulp peilen en ook de bereidheid om die hulp te verlenen. Na die inventarisatie zal een organisatievorm 

ontwikkeld moeten worden. Daarbij bestaat in ieder geval voorlopig de handicap dat een informele 

ontmoetingsruimte ontbreekt. Bij het thema Dorpshuis wordt hier op teruggekomen. 

Actiepunten burenhulp : 

Tijdens de keukentafelgesprekken zijn met betrekking tot het thema burenhulp onderstaande actiepunten 

aangedragen (het cijfer tussen haakjes achter ieder actiepunt geeft de rangorde aan op de prioriteitenlijst): 

1. Nieuwe informele dorpszorginitiatieven richten op alle leeftijden en niet alleen op de ouderen in het dorp. 

 (8) 

2. Het onderzoeken van vraag en aanbod in het dorp. (13) 

3. Dorpszorg in Zuidwolde opzetten met het organiseren van een inloopplek waar zo nu en dan aandacht is 

 voor ‘Dorpszorg’. (14)  

4. Dorpszorg in Zuidwolde opzetten met het oprichten van een Zorgcoöperatie. (16)  

5. Bij nieuwe informele dorpszorginitiatieven de aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven, zoals die 

 bijvoorbeeld door de kerk al worden aangeboden. (27) 

 

Voorzieningen 
 

Inleiding 

In de afgelopen tien jaar is Zuidwolde een aantal voorzieningen armer geworden. De belangrijkste daarvan zijn 

het verenigingsgebouw Irene en de bibliotheek. PBZ heeft als zeer kleinschalige vervanging van de bibliotheek 

een ruilboekenkast in De Kern geplaatst. Die blijkt in een behoefte te voorzien. Na de sluiting van Irene zijn er 

nog 2 verenigingsgebouwen in Zuidwolde over: De Kern, eigendom van de Hervormde Kerk en beheerd door 

een beheersstichting en Het Anker, eigendom van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De levensvatbaarheid 

van beide gebouwen heeft ter discussie gestaan. Het Anker lijkt voorlopig zijn functie te behouden. De Kern 

moet zowel bouwtechnisch als qua gebruiksvriendelijkheid fors worden aangepakt om te kunnen blijven 

bestaan. Tijdens de keukentafelgesprekken werd de suggestie gedaan de nieuwbouw van de school 't Groenland 

aan te grijpen om daar een multifunctioneel gebouw van te maken. In het subonderdeel Dorpshuis wordt hierop 

teruggekomen.  

Zuidwolde heeft een eigen huisarts, mevrouw Regtop. De aanwezigheid van een huisartsenpraktijk in het dorp 

wordt zeer gewaardeerd. Wel zijn er aanmerkingen op de kwaliteit van de praktijkruimte gemaakt. De 

huisvesting van de huisartsenpraktijk zou onderdeel van de plannen voor De Kern en een mogelijk MFC moeten 

uitmaken. 

Ruim tien jaar geleden zijn in Zuidwolde op initiatief van een plaatselijke werkgroep twee speeltuintjes 

aangelegd. Een achter basisschool de Akker en een op Kosterijland. De staat van onderhoud van deze 

speeltuintjes laat te wensen over.  
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Bovendien is het terrein achter De Akker, Speulakker genaamd, veel te snel drassig zodat het vaak niet bruikbaar is 

als speelveld. Het veld moet gedraineerd worden. Er is opnieuw een lokale werkgroep opgericht die zich specifiek 

met deze zaken bezig houdt.  

Zuidwolde heeft nog een levensmiddelenwinkel, Broodboetiek Havinga aan het Boterdiep. Daarnaast komt er 

een rijdende winkel in het dorp. Beide voorzieningen voldoen beslist aan een behoefte. Vestiging van een 

grotere winkel is echter een illusie. Zuidwolde ligt daarvoor te dicht bij Beijum (AH, ALDI, Lidl) en Bedum (Plus, 

Aldi, Jumbo). De andere consumentenwinkel in Zuidwolde is Eldorado. Deze kwekerij annex tuincentrum heeft 

een regionale functie en is de afgelopen jaren stabiel van omvang. 

Ten slotte heeft Zuidwolde Café Moeke Vaatstra, misschien wel de voorziening waardoor het dorp de grootste 

bekendheid heeft. Vroeger was het een echt dorpscafé, de afgelopen tien jaar is de functie langzaam 

verschoven naar pleisterplaats voor fietstoeristen en feestzaal voor recepties, bruiloften etc. Lokaal is vooral de 

cafetaria nog van belang.  

 

Het Dorpshuis 

Inwoners van Zuidwolde vinden het belang van een ontmoetingsplek groot. De middelbare school jeugd lijkt 

daar overigens een uitzondering op te vormen. De aardbevingen, risico’s, regelgeving en kansen leiden tot 

discussie rondom de locatie van die ontmoetingsfunctie in de toekomst. Is dorpshuis De Kern 

aardbevingsbestendig (te maken) en wegen de kosten op tegen het alternatief om deze functie onder te 

brengen bij een nieuw te bouwen basisschool? Waar kan de om verschillende redenen gewenste "huiskamer 

van het dorp" een plek vinden? Moeten alle gebruikers van de huidige gebouwen daar ook in de toekomst 

terecht kunnen? Zijn er mogelijke gebruikers die nu niet terecht kunnen? Op deze vragen zal een antwoord 

gevonden moeten worden voordat er definitieve besluiten worden genomen. 

Bouwkundig moet De Kern dringend gerenoveerd worden. In hoeverre dat economisch zinvol kan gebeuren is 

nog onduidelijk. Wel is er een schetsplan ontwikkeld waarin ongeveer de helft van het gebouw voor de 

huisartsenpraktijk en aanverwante beroepsbeoefenaars zoals een fysiotherapeut of psycholoog beschikbaar zou 

komen. De verbouwing van dat deel zou dan gedekt moeten worden door de opbrengsten van verhuur.  

Het Anker lijkt bouwtechnisch in veel betere staat. Het wordt nu al gebruikt als uitwijkmogelijkheid voor 

gezelschappen van meer dan 100 personen, omdat die in De Kern niet terecht kunnen. Het Anker vervult min of 

meer de zelfde functie als De Kern. Qua indeling zijn de mogelijkheden echter anders en net zo beperkt. 

Mogelijk staat het feit dat het gebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is voor een aantal mensen een 

functie als echt algemeen dorpshuis in de weg. 

De R.A. Venhuisschool wordt gesloopt omdat aardbevingsbestendig maken van het gebouw niet rendabel is. Er 

zal nieuwbouw plaatsvinden. Dat biedt, in ieder geval in theorie, de mogelijkheid om extra functies aan de 

school toe te voegen en er een multifunctioneel gebouw van te maken. Bij een slim ontwerp zou dat tegen 

betrekkelijk geringe meerkosten kunnen. Natuurlijk is dat ook afhankelijk van de functies die men er zou willen 

onderbrengen. 

Op termijn zal De Akker, het gebouw van de christelijke basisschool, ook gesloopt worden. Op het terrein dat 

dan vrijkomt, zou een heel nieuw MFC gebouwd kunnen worden. Dat is een relatief dure oplossing. Het 

voordeel daarvan is de ligging op een centraal punt in het dorp. Nadeel is dat die nieuwbouw pas kan beginnen 

nadat de nieuwbouw van de school klaar is. 

Er zijn dus vele mogelijkheden om aan de behoefte aan een dorpshuis te voldoen. Welke mogelijkheden 

haalbaar zijn en het beste voldoen aan de wensen en behoeften van Zuidwolde is nog onduidelijk.  
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PBZ heeft bij het verschijnen van deze Dorpsvisie 

al een enquête in het dorp uitgezet om de 

behoeften en voorkeuren te peilen. Aan de hand 

van de uitslag zal verdere actie naar de gemeente 

Bedum en de subsidiegevers worden 

ondernomen. De gemeente heeft in januari 2016 

toegezegd een haalbaarheidsonderzoek naar de 

uitbreiding van school 't Groenland tot MFC te 

zullen doen. De uitslag daarvan is nog niet 

bekend. 

 

 De Mauritshal bij de R.A. Venhuisschool  

 

De scholen 

In de afgelopen periode tot 2015 is het leerlingenaantal van beide scholen in Zuidwolde teruggelopen. Dat zette 

het voortbestaan van die scholen op de tocht. De Akker had in 2014 nog ongeveer 45 leerlingen, de  

R.A. Venhuisschool ongeveer 65 en die aantallen dreigden verder terug te lopen omdat ouders hun kinderen 

niet naar een school willen sturen die met sluiting wordt bedreigd. PBZ heeft, toen de situatie dreigend begon te 

worden, contact opgenomen met beide schoolbesturen om op de mogelijkheid van een fusie aan te dringen. 

Dat proces is daarna vrij vlot door ouders en leerkrachten van de scholen zelf ter hand genomen. Dat heeft 

geleid tot een vérgaande samenwerking en de algemeen gevoelde bereidheid als één school verder te gaan. Op 

het laatste moment leek dat door bestuurlijke perikelen nog te mislukken, maar, mede door de hernieuwde 

bemoeienis van PBZ, is de fusie toch doorgegaan. De fusieschool krijgt de naam ’t Groenland en komt onder de 

vleugels van de koepel VCPO. Dat betekent op dit moment dat er een gemengde school is waarbij alle leerlingen 

van de oude scholen bij elkaar in de klas zitten. De bovenbouw gebruikt het gebouw van De Akker en de 

onderbouw de R.A. Venhuisschool. Dat is geen wenselijke situatie en het was op voorhand al duidelijk dat alle 

leerlingen in één gebouw gehuisvest moeten worden. Dat zou de (uit te breiden) Venhuisschool worden. Na 

bouwkundig onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid bleek het niet rendabel te zijn dat gebouw te 

versterken. Daarom is door de gemeente Bedum tot nieuwbouw besloten. Na de zomer van 2016 zullen 

noodlokalen op de speelplaats van De Akker worden geplaatst, zodat alle leerlingen dan weer op de zelfde plek 

naar school gaan. Het leerlingenaantal is overigens na de fusie in het schooljaar 2015-2016 weer wat opgelopen 

en dat zal naar verwachting in ieder geval op peil blijven. Het tijdpad voor de planvorming en de nieuwbouw van 

de Groenlandschool is op het moment van schrijven nog onduidelijk, maar de gemeente wil een en ander op 

korte termijn realiseren. Dat zet ook druk op de plannen voor een mogelijke uitbreiding tot MFC. In ieder geval 

zal de nieuwe school ruim genoeg moeten zijn voor ongeveer 110 leerlingen. 

 

De huisarts 

De huisarts wordt door de Zuidwoldenaren als een heel belangrijke voorziening beschouwd. Zowel bij het 

aantrekken van de vorige huisarts mevrouw Sanders, als bij het aantrekken van de huidige, mevrouw Regtop is 

op verschillende manieren door de dorpsgemeenschap meegedacht en druk uitgeoefend om de huisartspraktijk 

te realiseren. Helaas is de huisvesting van de praktijk van mevrouw Regtop niet optimaal. Om enerzijds het dorp 

aantrekkelijk te houden als plek om een zelfstandige praktijk uit te oefenen en anderzijds een betere 

praktijkruimte te realiseren heeft het bestuur van De Kern in haar verbouwplannen vrij veel ruimte voor die 

praktijk gereserveerd. Een randvoorwaarde voor andere plannen voor een dorpshuis lijkt dan ook te zijn dat ook 

daar een goede praktijkruimte in opgenomen wordt. Of dat haalbaar is zal moeten blijken. 
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Speelvoorzieningen 

De openbare speeltuintjes verkeren in vrij slechte staat. Het onderhoud door de gemeente laat te wensen over. 

Gelukkig zijn de speelplaatsen van de scholen buiten schooltijd toegankelijk gemaakt, zodat iedereen daar 

gebruik van kan maken. Als de Venhuisschool gesloopt wordt zal die speelplaats naar verwachting echter 

(tijdelijk) verdwijnen, zodat er niet veel bruikbaars overblijft. 

 

Het draineren van de ‘Speulakker’ is een heel belangrijke wens van de jeugd en hun ouders. Vanwege de 

drassige bodem kan de speelweide namelijk grote delen van het jaar noch gemaaid, noch betreden worden 

zonder natte voeten te krijgen. De ligging, centraal in de westelijke dorpshelft en tussen beide (huidige) 

basisscholen in, maakt de Speulakker echter wel tot een ideale ontmoetingsplek voor jong en oud. Van de jeu-

de-boules-plaats op de zuidwesthoek van het veld wordt door senioren bijvoorbeeld regelmatig gebruik 

gemaakt. Op de Speulakker staat ook "De Appel", een hangplek voor jongeren en een van de speeltuintjes ligt 

daar. 

 

Los van de ontwikkeling van de nieuwe dorpsvisie is in 2015 al een viertal moeders uit het dorp een werkgroep 

gestart met het doel om de Speulakker te verbeteren. De werkgroep streeft naar een speel- en ontmoetingsveld 

voor alle dorpsbewoners, jong en oud. De werkgroep is per e-mail te bereiken via 

speelenontmoetingsveld@gmail.com  

 

 

   De Speulakker 

Sport 

Zuidwolde heeft een aantal sportvoorzieningen. De Mauritshal wordt overdag gebruikt als gymzaal voor de 

basisschool en 's avonds en in het weekend als sportzaal. De bezetting is door de week goed, in het weekend 

minder. Sportvereniging ZNS is de grootste huurder voor een aantal verschillende sporten. De gebruikers 

hebben al een aantal keren de wens geuit naar een kantine. Momenteel bevat de Mauritshal weliswaar twee 

extra ruimtes die voor de BSO worden gebruikt, maar die zijn niet voor andere doeleinden beschikbaar. 

Tennisvereniging ZNEO huurt twee kunstgrasbanen van de gemeente. Deze lijken aan het eind van hun 

levensduur te zijn. Er blijft water op staan zodat één baan bij slecht weer niet meer gebruikt kan worden.  

Op de Speulakker is een Jeu de Boules-baan gerealiseerd die door Vereniging De Akkerspeulers wordt gebruikt. 

Er is een klein verenigingsgebouwtje geplaatst. 

mailto:speelenontmoetingsveld@gmail.com
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Actiepunten voorzieningen : 

Tijdens de keukentafelgesprekken zijn met betrekking tot de voorzieningen in Zuidwolde onderstaande 

actiepunten aangedragen (het cijfer tussen haakjes achter ieder actiepunt geeft de rangorde aan op de 

prioriteitenlijst):  

1. Streven naar de het realiseren van de dorpshuisfunctie in de nieuwe school. (1) 

2. Zorgen voor sneller internet in Zuidwolde; het dorp is momenteel nog niet aangesloten op het glasvezelnet. 

 (4) 

3. De huisarts behouden voor het dorp en streven naar een verbeterde huisvesting  

 (spreekkamer/wachtkamer). (5) 

4. Drainage van de ‘Speulakker’ en voorzien van enkele aanvullende natuurspeelvoorzieningen. (7) 

5. Streven naar het behouden van de dorpshuisfunctie in De Kern. (26) 

 

Verkeer 

Zuidwolde ligt bijna tegen de bebouwing van de stad Groninger wijk Beijum aan. Ten noorden ligt het veel 

kleinere buurdorp Noordwolde, nóg noordelijker het dorp Bedum, dat het hoofddorp van de gemeente Bedum 

is, waar Zuidwolde onder valt. Tussen de dorpen Noord- en Zuidwolde door loopt de Eemshavenweg. De ligging 

aan het Boterdiep heeft oorspronkelijk belangrijk bijgedragen aan de groei van Zuidwolde, tegenwoordig is het 

met name de ligging ten opzichte van de stad Groningen, die Zuidwolde aantrekkelijk maakt voor forensen en 

andere inwoners. Veranderingen aan de ring van de stad Groningen hebben gedurende de lopende 

werkzaamheden voor extra (sluip)verkeer gezorgd door en rondom Zuidwolde, maar deze werkzaamheden zijn 

in 2015 nagenoeg afgerond. Er moet nog blijken wat op de lange termijn het effect van de veranderingen aan de 

ring heeft op het verkeer in Zuidwolde. Met zwaar landbouwverkeer en veel fietsverkeer van scholieren en 

recreanten zal in ieder geval blijvend rekening moeten worden gehouden. 

Een goede bereikbaarheid van Zuidwolde is een kans voor de toekomst. Veiligheid een voorwaarde.  

Tijdens de ontwikkeling van de dorpsvisie is gebleken dat er onder veel dorpsbewoners zorgen bestaan over de 

huidige verkeerssituatie in het dorp, met name met betrekking tot snelheidsovertredingen en onveilige 

verkeerssituaties op verschillende toegangswegen.  

Dit heeft geleid tot het oprichten van de werkgroep Verkeer waarvan Martin Aarnink coördinator is.  

De werkgroep is via e-mail te bereiken op verkeer@pbzuidwolde.nl .  

 

Doelstelling en actiepunten werkgroep Verkeer 

Het doel van de werkgroep Verkeer is een integraal aanspreekpunt te vormen voor de Gemeente Bedum. 

Daarbij zal de werkgroep zich laten adviseren door Veilig Verkeer Nederland. Uiteraard neemt de werkgroep de 

inbreng van zoveel mogelijk Zuidwoldenaren mee. 

Het eerste actiepunt is daarom: 

Een enquête 

De werkgroep heeft huis aan huis een flyer verspreid, waarin de Zuidwoldenaren wordt gevraagd om digitaal 

een tiental vragen in te vullen. Voor wie geen computer heeft of kan bedienen, kan hulp van de werkgroep 

worden ingeroepen. De enquête wordt verwerkt in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. 

 

  

mailto:verkeer@pbzuidwolde.nl
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Geplande toekomstige acties: 

Publieksacties 

Jaarlijks zullen er een of meerdere publieksacties in het dorp worden gehouden om het 

verkeersveiligheidsbewustzijn te vergroten. Gedacht wordt aan stickeracties in het 30km gebied, een publieke 

remwegdemonstratie en acties samen met schoolkinderen en politie. 

 

Buurtlabel Veilig Verkeer Nederland 

Aan de hand van uitgevoerde en geplande verkeersveiligheidsacties wil de werkgroep in aanmerking komen 

voor het zogenaamde “Buurtlabel”. Dat label kent Veilig Verkeer Nederland toe aan dorpen en/of buurten 

waarin bewoners, gemeentebestuur, politie e.a. elkaar blijvend stimuleren om samen te werken aan veilig 

verkeer in de buurt.  

De toekenning van een Buurtlabel Veilig Verkeer betekent niet dat een buurt 100% verkeersveilig is ingericht. 

Het betekent wel dat buurtbewoners en de gemeente zich blijven beijveren om zoveel mogelijk partijen en 

bewoners te betrekken bij het zo verkeersveilig mogelijk maken van de eigen buurt. 

 

Actiepunten verkeer: 

 

Tijdens de keukentafelgesprekken zijn met betrekking tot het thema verkeer onderstaande actiepunten 

aangedragen (het cijfer tussen haakjes achter ieder actiepunt geeft de rangorde aan op de prioriteitenlijst): 

1. Beijumerweg veilig maken voor fietsers. (3) 

2. Een verkeerswerkgroep instellen die zich buigt over alle aangedragen verbetersuggesties en zich verdiept in 

 de achterliggende problematiek, zich inzet voor infrastructurele maatregelen en/of bewustwording van het 

 verkeersgedrag van de weggebruikers in Zuidwolde. (11)  

3. Aanleggen van verlichting (en kattenogen) langs het fietspad richting Beijum en Bedum en in de buurt van 

 de Hornbach. (12) 

4. Een verkeersveilige schoolomgeving realiseren. (25) 

5. Drempels plaatsen op het Boterdiep wz. (30) 
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Omgeving/aanzien van het dorp 

Van oorsprong bestond het landschap rond Zuidwolde uit hoogveen dat later door klei werd bedekt. Later 

ontwikkelde de landbouw zich. Boeren zaaiden graan of verbouwden kool. De huidige glossy van het dorp heet 

niet voor niets “Boeskoolnijs’! Het Boterdiep was een belangrijke ader voor plaatselijk verkeer met schuiten. Een 

poldermolen aan het Boterdiep bij Zuidwolde droeg bij aan de afwatering van dit natte gebied. Dit kenmerkende 

landschap voor Zuidwolde en omgeving is nu nog steeds zichtbaar en onderdeel van de identiteit van Zuidwolde. 

Daarom is het uitgangspunt van haar bewoners om dit te koesteren, waar mogelijk te behouden en te 

versterken.  

De werkgroep Groen is onder leiding van Fenna Klasens voortvarend van start gegaan en heeft inmiddels al 

ondersteuning aangevraagd voor de realisatie van een ontwerp-groenplan voor het buitengebied bij 

Landschapsbeheer Groningen, te bekijken op de pagina van de werkgroep op de website van PBZ. 

De werkgroep telt op het moment van schrijven 7 leden en is via e-mail te bereiken: groen@pbzuidwolde.nl . 

Doel van de werkgroep Groen & Aanzien van het dorp 

Verbeteren van de leefbaarheid in Zuidwolde door het versterken van het landschap en herinrichten van het 

wandel- en fietsgebied. Daarbij wordt tevens naar een verbinding met de naastgelegen natuurgebieden 

Rietlanden en Kardinge gestreefd. Voor toeristen en dagjesmensen vanuit de stad zal Zuidwolde daardoor nog 

aantrekkelijker worden dan het nu al is. 

De werkgroep wil dat bereiken door meer aanplant van bomen en groen, het creëren van nieuwe ommetjes en 

fietsroutes met uitzichtplekken op bijvoorbeeld de ( laatste) rode koolvelden, kortom, het laten beleven van het 

Boterdiep en het zo karakteristieke dorpsgezicht. Daarnaast wil de werkgroep zich beijveren dat de gemeente 

de beeldbepalende panden in de dorpskern inventariseert met het oog op behoud in de toekomst. Ten slotte wil 

de werkgroep Groen in de komende periode een aanspreekpunt vormen voor dorpsbewoners bij het 

groenbeheer binnen het dorp en een rendabel onderhoud van de planobjecten, wanneer deze eenmaal zijn 

gerealiseerd. 

Zuidwolde mag zich meer van zijn beste kant laten zien. Bewoners willen hier zelf ook graag energie in steken. 

Het ingediende groenplan oogst nu al veel bijval in het dorp. Met steun van gemeente en derden valt er in de 

komende jaren een Kansrijk Zuidwolde te creëren. 

 

Schetsplan voor verfraaiïng van het uitloopgebied 

 

mailto:groen@pbzuidwolde.nl
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Actiepunten Groen: 

Tijdens de keukentafelgesprekken zijn met betrekking tot het thema Groen en Aanzien van het dorp 

onderstaande actiepunten aangedragen (het cijfer tussen haakjes achter ieder actiepunt geeft de rangorde aan 

op de prioriteitenlijst): 

1. Een werkgroep Samen Actief in het Groen instellen en samen zorgen voor meer groen in het dorp en een 

 vriendelijker dorpsaanzicht. (17) 

2. Paden in het uitloopgebied aanpakken, verbreden en verbeteren. (20) 

3. Een hoogholtje plaatsen bij het Boterdiep-westzijde. (21) 

4. Ligplaats- en steigerverordening Boterdiep voor een verbeterd dorpsaanzicht. (22) 

 

Duurzame energie 

Het is al jaren bekend dat ons grote en ingrijpende klimaatveranderingen te wachten staan als we onze fossiele 

brandstoffen blijven verbranden. De eerste tekenen daarvan worden nu al zichtbaar. We zullen dus met zijn 

allen veel minder energie mogen gebruiken en vooral: schone en duurzame energie moeten gaan produceren. 

De aardbevingen ten gevolge van de aardgaswinning hebben Groningen en dus ook Zuidwolde letterlijk en 

figuurlijk verder wakker geschud. De energietransitie (de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen 

naar het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie of het benutten van aardwarmte) 

is ook bij de provinciale overheid een nieuw modewoord geworden. In het nieuwe Programma Energietransitie 

2016-2019 wordt er jaarlijks 1,5 miljoen euro voor uitgetrokken om projecten ter bevordering van die 

energietransitie te ondersteunen.  

Zuidwolde kan dus niet achterblijven. 

 

Op 12 oktober 2015 vond in dorpshuis De Kern de  Thema-avond Duurzame Energie plaats. De GrEK (Groninger 

Energie Koepel) was hier tezamen met Buurkracht, aangesloten bij de GrEK, uitgenodigd om een presentatie te 

houden. Aangegeven werd door de fiscalist van GrEK dat collectief energie produceren voorlopig nog niet zou 

lonen, maar korte tijd later bleken omstandigheden al weer wat gunstiger te zijn door de belastingkorting bij de 

zogenaamde postcoderoosprojecten. Buurkracht en hun gratis adviezen en hulp bij burgerinitiatieven op het 

gebied van energiebesparing zou wellicht voor Zuidwolde een goede start zijn, zeker zolang de zogenaamde 

waardevermeerderingsregeling (€ 4.000 voor iedere burger in het Groninger aardbevingsgebied, die een schade 

van meer dan € 1.000 heeft opgelopen aan het woonhuis) van kracht zou blijven.  

Aan animo op dit thema heeft het in ieder geval niet ontbroken, want sinds begin van 2016, is er al een 

werkgroep Duurzame Energie Zuidwolde actief onder de leiding van Arnold Simons. De werkgroep bestaat 

momenteel uit 9 personen en is via de website www.pbzuidwolde.nl of via het volgende web mailadres te 

bereiken: energie@pbzuidwolde.nl  

Op de terugkoppelingsavond in De Kern op 14 maart heeft Arnold Simons reeds een presentatie gehouden over 

het waarom van zijn streven Zuidwolde op termijn energieneutraal te willen maken. De presentatie oogstte veel 

bijval van de aanwezigen. De Powerpointpresentatie is op de website van PBZ in te zien. 

Doel en acties van de werkgroep Duurzame Energie 

De werkgroep Duurzame Energie gaat zich samen met Buurkracht inzetten om de energiebehoefte van de 

inwoners zo veel mogelijk te verminderen. De benodigde investeringen voor isolatievoorzieningen, 

zonneboilers, warmtepompen e.d. kunnen immers het meest efficiënt in collectief verband worden gedaan. 

http://www.pbzuidwolde.nl/
mailto:energie@pbzuidwolde.nl
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Verder worden stappen gezet om een eigen Energiecoöperatie op te richten binnen het postcodegebied 9785 

(=Zuidwolde). De sinds eind 2015 sterk verbeterde postcoderoosregeling biedt voor de Zuidwolders grote 

mogelijkheden. Met de aangrenzende postcodegebieden erbij zouden namelijk meer dan 12.000 huishoudens 

aan de regeling mee kunnen doen. De leden van de coöperatie met zonnecertificaten hoeven dan 15 jaar lang 

geen energiebelasting meer te betalen voor de binnen het dorp, op andermans dak of grond opgewekte 

energie. Een voorwaarde om aan deze regeling mee te doen is wel dat men overstapt naar de coöperatieve 

energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam, de NLD. 

In de komende maanden hoopt de werkgroep zoveel mogelijk locaties in het dorp te vinden waar zonnepanelen 

kunnen worden geplaatst. Soms zou daarbij tevens het asbest van daken kunnen worden verwijderd. De 

werkgroep heeft reeds een inwoner van Zuidwolde bereid gevonden zijn dak voor het leggen van collectieve 

zonnepanelen beschikbaar te stellen. Maar er wordt gezocht naar meer publieke panden, boerendaken en 

vooral ook zonneweiden. Met de IJsvereniging Zuidwolde worden innovatieve toepassingen onderzocht op 

haalbaarheid en er worden met het provinciale bestuur plannen besproken om het talud aan de zuidzijde van de 

Eemshavenweg van zonnepanelen te voorzien. Ook de toepassingsmogelijkheden van (kleine) windmolens en 

aardwarmte worden de komende tijd onderzocht. In Zuidwolde is reeds expertise op het gebied van 

aardwarmte aanwezig. 

 

Actiepunten Energie: 

Tijdens de keukentafelgesprekken zijn met betrekking tot het thema duurzame energie onderstaande 

actiepunten aangedragen (het cijfer tussen haakjes achter ieder actiepunt geeft de rangorde aan op de 

prioriteitenlijst): 

1. Energie Neutraal Zuidwolde, met o.a. collectief energie produceren.  (2) 

2. Samen aan de slag met beter isoleren, via deelname aan het project Buurkracht. (10) 

 

 
 EAZ kleinschalige windmolen©EAZ 
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Saamhorigheid/dorpsactiviteiten 

Er is best veel aanbod aan verenigingen en activiteiten in Zuidwolde: straatverenigingen, buurtverenigingen, 

Boeskooldag, pub- quiz, Oranjevereniging BBQ, digitaal prikbord, veel actieve mensen en activiteiten rondom de 

school…. Maar sommige mensen, met uitzondering van de middelbare school jeugd, geven ook aan nog wel wat 

te missen qua festiviteiten. Het ontbreekt Zuidwolde aan goede trekkers in het dorp voor dergelijke activiteiten. 

Sommige mensen vinden het erg belangrijk dat er toenadering wordt gezocht tot nieuwe inwoners in het dorp. 

De informatie ten aanzien van alle voorzieningen en verenigingen is niet gemakkelijk te vinden en wordt niet 

structureel en gezamenlijk aangeboden. Een gemiste kans voor het dorp.  

 

 Dorpsontbijt voor de tweede luidklok in de    Burendag 2013 

 middeleeuwse kerk 

Actiepunten Saamhorigheid: 

Tijdens de keukentafelgesprekken zijn met betrekking tot het thema saamhorigheid en dorpsactiviteiten 

onderstaande actiepunten aangedragen (het cijfer tussen haakjes achter ieder actiepunt geeft de rangorde aan 

op de prioriteitenlijst): 

1. Een complete en informatieve website van Plaatselijke Belang Zuidwolde. (18)  

 (www.pbzuidwolde.nl is in het voorjaar van 2016 online gegaan) 

2. Meer nieuwe dorpsactiviteiten en/of –feesten voor onderlinge ontmoeting. (19) 

3. Een informatiepakketje, of welkom activiteit, voor nieuwkomers in het dorp. (23) 

4. Meer leden voor Plaatselijk Belang Zuidwolde. (28) 

 

  

file:///C:/Users/Nico/AppData/Local/Temp/www.pbzuidwolde.nl
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Ontbrekende onderwerpen 

Een aantal onderwerpen is niet tijdens de keukentafelgesprekken besproken. Na afloop van die gesprekken 

vond de werkgroep dat die eigenlijk wel in de Dorpsvisie thuishoren. Daarom zijn ze als actiepunten toegevoegd 

aan de lijst en is er op 14 maart 2016 ook over gestemd. De onderwerpen waren: 

1. Asielzoekers opvangen in Zuidwolde. Er zijn twee woningen op Kosterijland gereserveerd voor asielzoekers. 

Wellicht meer kleinschalige opvang mogelijk in Zuidwolde? 

2. Consequenties van de Gemeentelijke Herindeling. Nu is Zuidwolde het ‘stiefkind’ van Bedum, straks is Bedum 

het stiefkind van Delfzijl, Appingedam of de stad Groningen.  

Actiepunten Ontbrekende Onderwerpen: 

Tijdens de keukentafelgesprekken zijn met betrekking tot de niet vooraf benoemde onderwerpen onderstaande 

actiepunten aangedragen (het cijfer tussen haakjes achter ieder actiepunt geeft de rangorde aan op de 

prioriteitenlijst): 

1. Kleinschalige opvang van asielzoekers (statushouders) in Zuidwolde. (15) 

2. Gemeentelijke Herindeling: Bedum bij het Hoogeland. (29) 

3. Gemeentelijke Herindeling: Bedum bij de stad Groningen. (31)  
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31 
ACTIEPUNTEN keukentafelgesprekken DORPSVISIE ZUIDWOLDE 2016 - 
2026, rangorde prioriteiten, vastgesteld op 14 maart 

Aantal 
groen 

Aantal 
rood 

1 Streven naar de dorpshuisfunctie in de nieuwe multifunctionele school. 34   

2 Energie Neutraal Zuidwolde, met o.a. collectief energie produceren.   34   

3 Beijumerweg veilig maken voor fietsers. 23   

4 Zorgen voor sneller internet in Zuidwolde. 20   

5 
De huisarts behouden voor het dorp en streven naar een verbeterde 
huisvesting  (spreekkamer/wachtkamer). 18 

  

6 
Onderzoek doen, of er animo bestaat voor ‘geclusterd wonen’ voor ouderen, in 
combinatie met zorgvoorzieningen. 17   

7 Drainage van de ‘Speulakker’ en enkele aanvullende natuurspeelvoorzieningen. 17   

8 
Nieuwe informele dorpszorginitiatieven richten op alle leeftijden en niet alleen 
op de ouderen in het dorp. 14 

  

9 
Betaalbare woningen realiseren voor de doelgroep jeugd en de doelgroep 
ouderen. 10 

  

10 
Samen aan de slag met beter isoleren, via deelname aan het project 
Buurkracht. 10 

  

11 

Een verkeerswerkgroep instellen die zich buigt over alle aangedragen 
verbetersuggesties en zich verdiept in de achterliggende problematiek, zich 
inzet voor infrastructurele maatregelen en/of bewustwording van het 
verkeersgedrag van de weggebruikers. 

10   

12 
Aanleggen van verlichting (en kattenogen) langs het fietspad richting Beijum en 
Bedum en in de buurt van de Hornbach. 9   

13 Het onderzoeken van vraag en aanbod in het dorp. 7   

14 
Dorpszorg opzetten met het organiseren van een inloopplek waar zo nu en dan 
aandacht is voor ‘Dorpszorg’. 7 

  

15 Kleinschalige opvang van asielzoekers (statushouders) in Zuidwolde. 7 2 

16 Dorpszorg in Zuidwolde opzetten met het oprichten van een Zorgcoöperatie. 5   

17 
Een werkgroep Groen instellen en samen zorgen voor meer groen in het dorp 
en een vriendelijker dorpsaanzicht. 5   

18 Een complete en informatieve website van Plaatselijke Belang Zuidwolde. 5   

19 Meer nieuwe dorpsactiviteiten en/of –feesten voor onderlinge ontmoeting. 5   

20 
Paden in het uitloopgebied aanpakken, verbreden en verbeteren.  Door de 
Werkgroep Samen Actief in het Groen. 4 

  

21 Een Hoogholtje plaatsen bij het Boterdiep-westzijde. 7 4 

22 Ligplaats- en steigerverordening Boterdiep voor een verbeterd dorpsaanzicht. 5 2 

23 Een informatiepakketje, of welkom activiteit, voor nieuwkomers in het dorp. 3   

24 
Bij Wierden en Borgen regelmatig informeren naar de bouwplannen van 
levensloopbestendige huurwoningen in Zuidwolde. 2 

  

25 Een verkeersveilige schoolomgeving realiseren. 2   

26 Streven naar het behouden van de dorpshuisfunctie in De Kern. 3 2 

27 
Bij het ontwikkelen van burenhulp aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven, 
zoals bijv. de kerk al verzorgt. 1   

28 Meer leden voor Plaatselijk Belang Zuidwolde. 1   

29 Gemeente Herindeling: Bedum bij het Hoogeland. 4 9 

30 Drempels plaatsen op het Boterdiep-westzijde. 4 13 

31 Gemeente Herindeling: Bedum bij de stad Groningen. 2 18 

NB 
Per persoon waren 5 groene stickers en 1 rode beschikbaar die naar believen konden 
worden verdeeld. Groene en rode stickers zijn gesaldeerd bij het bepalen van de rangorde 
in prioriteiten. 

groen =      
rood = 

prioriteit      
geen 
prioriteit 
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Conclusie 

In een periode van ongeveer een jaar is een document tot stand gekomen waarin de inwoners van Zuidwolde 

hebben aangegeven waar ze aan willen werken om de leefbaarheid van hun dorp te behouden en waar mogelijk 

te vergroten. In deze Dorpsvisie staan reële voornemens, geen luchtkastelen. Er zijn al heel veel Zuidwoldenaren 

actief geworden om  die voornemens werkelijkheid te maken. Dat is een resultaat om dankbaar voor te zijn, 

ongeacht of alles uiteindelijk gaat lukken. 

Het dorpsgevoel waarover aan het begin van deze Dorpsvisie gerept wordt bestaat, groeit en is nog zichtbaarder 

geworden dan het al was. Veel van wat nu in gang gezet is zal de komende jaren moeten rijpen. Veranderingen 

vinden niet van de ene op de andere dag plaats. Het komt er nu op aan om de inzet en het enthousiasme 

waarmee de werkgroepen begonnen zijn te behouden. Daarvoor is de steun vanuit het dorp het belangrijkst, 

maar ook de medewerking door bijvoorbeeld de gemeente, het loket Leefbaarheid en andere instanties kan 

daaraan een belangrijke bijdrage leveren.  

Het bestuur van PBZ wil iedereen die een bijdrage aan deze Dorpsvisie heeft geleverd hartelijk danken voor zijn 

of haar inspanningen. Zonder u was dit stuk niet in deze vorm tot stand gekomen. Wij zullen de Dorpsvisie 2016-

2026 als leidraad voor ons doen en laten gebruiken en we hopen de inwoners van Zuidwolde daarin niet teleur 

te stellen. 

 

Juni 2016 

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Zuidwolde 
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COLOFON 

De Werkgroep Dorpsvisie 2016-2026 bestond uit de volgende actieve leden: Jeannet Snoey, Joop Klappe, 

Alie Zuurveen, Harry Zuur, Anita van Echteld, Tiny Huisjes, Nico Schutte (PBZ), Ans van 

Vroenhoven (PBZ en secr. Werkgroep Dorpsvisie), Henk Paap (gemeente Bedum), Nicole Hoofs 

(Stichting Welzijn Bedum),   

Deze Dorpsvisie is gebaseerd op het verzameldocument Keukentafelgesprekken, de uitkomst van de thema-

bijeenkomsten en de terugkoppelingsbijeenkomst waar bewoners op de actiepunten stickers konden plakken 

voor het bepalen van de prioriteiten. Deze basisdocumenten blijven steeds beschikbaar om op terug te grijpen 

voor meer gedetailleerde informatie. http://www.pbzuidwolde.nl/index.php/dorpsvisie/dorpsvisie-2016.  

Elke werkgroep biedt op deze website ook steeds zijn eigen informatie aan over voortgang en ontwikkelingen en 

is via die weg te benaderen met een contactformulier. 

Vormgeving: PBZ   

Foto's: Nico Schutte en EAZ   

Aantal exemplaren drukwerk: 75 

Verschijningsdatum: 4 juli  2016 

Dorpsvisie Zuidwolde 2016-2026 is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Loket Leefbaarheid.  

Groninger Dorpen verzorgde de procesbegeleiding (Nienke Vellema).   

 

    

 

© Plaatselijk Belang Zuidwolde 
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