
Met de dorpsvernieuwing werken we samen als gemeente en inwoners van Woltersum aan de toekomst 
van het dorp. Afgelopen mei is de dorpsagenda vastgesteld, hierin staan de doelen waaraan we de komende 
jaren gezamenlijk zullen werken. Nu de dorpsagenda is vastgesteld zijn we gestart met de uitvoering. 
Sommige projecten zijn inmiddels in uitvoering, andere vragen om nadere uitwerking. De Dorpstafel en de 
thematafels blijven het platform waarin we in gezamenlijkheid werken aan de dorpsvernieuwing. Met deze 
nieuwsbrief brengen we u (per thema) op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de dorpsvernieuwing 
in Woltersum. 

Een aantrekkelijke leefomgeving 

Vergroenen en recreatie

Ideeën voor ommetjes, vergroenen en recreatie op en 
rondom de dijk worden verder uitgewerkt. Zo wordt er 
gewerkt aan de voorbereiding voor een ommetje door 
de bossingel om het voetbalveld, aan het plaatsen van 
een bankje bij de dijk en een bankje om een boom bij de 
Dobbestraat.

Los van de dorpsagenda voor Woltersum gaat de 
gemeente een project starten om ommetjes aan te 
leggen in dorpen in het gebied Ten Boer. Mogelijk kunnen 
de ommetjes met elkaar worden verbonden, zo kunnen er 
wandelpaden ontstaan door het gehele gebied Ten Boer. 

Het waterschap voert momenteel werkzaamheden uit 
aan de dijk tussen Woltersum en Garmerwolde. In dit 
project zijn ook een aantal zitbanken opgenomen die na 
afronding van de werkzaamheden op dit traject bij de dijk 
worden geplaatst. Daarnaast gaat de thematafel Verkeer 
& Openbare Ruimte aan de slag met het ontwerpen van 
een bank voor bij de dijk in Woltersum.

Verkeer

Er rijden regelmatig vrachtwagens door het dorp. Het 
komt wel eens voor dat vrachtverkeer vast komt te 
zitten op de Witte Brug. Om te voorkomen dat lange 
vrachtauto’s die niet in het dorp hoeven te zijn toch door 
het dorp rijden zijn er aan het begin van de Kollerijweg, 
vlakbij de aansluiting met de Woldjerweg verkeersborden 
geplaatst om vrachtverkeer uit het dorp te weren.
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Akkoord gesloten over versterken en perspectief
De regio Groningen heeft op vrijdag 6 november 
een akkoord gesloten met de Rijksoverheid over de 
toekomst van het aardbevingsgebied. Er zijn afspraken 
gemaakt om de inwoners veiligheid, duidelijkheid en 
perspectief te bieden.

Specifiek voor Woltersum betekenen de afspraken het 
volgende: 
•     Er is afgesproken dat er voor Woltersum naar de          
       woning en naar de fundering wordt gekeken 
•     In de praktijk zal dat waarschijnlijk leiden tot     
       aangepaste versterkingsadviezen
•     Er zal worden samengewerkt tussen schade-
       afhandeling en versterking
•     Er komt 1 werkgroep voor Woltersum voor alle  
       problemen aan de woningen

Wat dit exact op adresniveau gaat betekenen zal 
de komende maanden met u besproken worden. 
Meer informatie over het akkoord is te vinden op 
versterkenenvernieuwen.groningen.nl

Even voorstellen

Mijn naam is Jannes Talens. Sinds 
het najaar van 2019 werk ik voor de 
gemeente Groningen aan het programma 
Versterken & Vernieuwen. 

Rond de zomer ben ik begonnen als gebiedsregisseur 
voor Woltersum en de kleinere dorpen in het gebied 
Ten Boer. 

Als gebiedsregisseur ben ik vanuit de gemeente 
verantwoordelijk voor de versterking en 
dorpsvernieuwing in deze dorpen.

Hoewel ik voor u misschien een nieuw gezicht ben, is 
Woltersum niet helemaal nieuw voor mij. Vanuit mijn 
vorige baan heb ik meegewerkt aan het verbouwen en 
versterken van Dorpshuis de Bongerd. 
 
Ik ben te bereiken via: 
06 2973 1494 

Website Versterken & Vernieuwen

Er is een nieuwe website online: 
versterkenenvernieuwen.groningen.nl. Deze site 
wordt hét podium van de versterkingsoperatie en 
dorpsvernieuwing in de gemeente Groningen. 

Woltersum heeft er een eigen dorpspagina, waar 
actuele informatie over beide onderwerpen is te vinden. 
Inwoners kunnen er ook terecht met relevante kopij of 
met vragen en opmerkingen.

Vragen, ideeën of opmerkingen?

Vanwege de coronasituatie is er voorlopig geen 
inloopmiddag in het Dorpshuis. Lijkt het je leuk om mee 
te werken aan de dorpsvernieuwing? Bijvoorbeeld aan 
de uitvoering van ideeën voor vergroenen, ommetjes 
en recreatie, of het bedenken en organiseren van 
activiteiten voor jong en oud?

Heb je een vraag, of een idee? Jorijn Aalders is 
bereikbaar per mail en telefoon:
jorijn.aalders@groningen.nl 
06 2958 2021

Bij vragen aan de gemeente over de versterking is 
gebiedsregisseur Jannes Talens te bereiken via: 
jannes.talens@groningen.nl 
06 2973 1494

Wandeling met Burgemeester Schuiling 

Op woensdag 21 oktober bracht burgemeester 
Schuiling een bezoek aan Woltersum. Hoewel we graag 
in een groter gezelschap de burgemeester hadden 
ontvangen was dat vanwege de coronasituatie niet 
mogelijk. Gelukkig hebben we een alternatief kunnen 
organiseren in de vorm van een wandeling. Addie 
Dost en Leonie Rijkens ontvingen de burgemeester en 

hebben hem rondgeleid door het dorp en verteld over 
Woltersum. Tijdens de wandeling heeft de burgemeester 
kennisgemaakt met een aantal dorpsbewoners. Hij 
ging met hen in gesprek over de aardbevingen en de 
versterking, om te horen en te zien waar bewoners 
tegenaan lopen. 



Een trotse en sterke dorpsgemeen-
schap 

Zomerkamp

Op 14 en 15 augustus was de Molen Fram het toneel 
voor het zomerkamp voor kinderen uit Woltersum of 
schoolgaand in Woltersum. De afgelopen twee jaar heeft 
het zomerkamp niet plaatsgevonden, maar daarvoor 
heeft het tientallen jaren bestaan. Met inzet van 
enthousiaste vrijwilligers en financiële ondersteuning 
vanuit de dorpsvernieuwing is het dit jaar gelukt om een 
geslaagd zomerkamp neer te zetten! 

Gezamenlijke activiteiten voor jongeren

Begin dit jaar werd er vanuit de dorpsvernieuwing een 
pizza avond georganiseerd voor jongeren uit Woltersum. 
Daar bleek dat veel jongeren het leuk zouden vinden om 
gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Op vrijdagavond 
18 september organiseerden jongerenwerkers Nikki 
Huisman en Kim Aarts van WIJ Groningen een avond in 
het dorpshuis om hier samen met jongeren verder mee 
aan de slag te gaan. 

Met een opkomst van 10 jongeren was het een goede 
start. Iedereen was erg enthousiast. De jongeren 
hebben flink wat activiteiten bedacht en besproken; van 
uitstapjes, spellen, culturele workshops en sportieve 
clinics tot inzet voor goede doelen en voorlichting 
over bijvoorbeeld drank en drugs. Het plan is om 
vanaf nu eens per maand één van die concrete ideeën 
te realiseren, gericht op de jeugd van minimaal 11 
jaar. Zo is er in oktober een workshop zelfverdediging 
georganiseerd. 

Onder meer op de Facebook- en Instagram-pagina’s van 
de jongerenwerkers is alles te vinden wat er ondernomen 
wordt. 

         Nikkihuismanjongerenwerk
         Kimjongerenwerk

Waterkwaliteit Diepje

Samen met de gemeente Groningen en het waterschap 
wordt momenteel gewerkt aan een oplossing voor 
het waterpeil en de waterkwaliteit van het Diepje. We 
denken aan een oplossing waarbij het water op peil 
wordt gehouden door een gemaaltje dat werkt op 
duurzaam opgewekte energie. Een mooie koppeling met 
het thema duurzaamheid!

Oproep: samen koken en eten
Tijdens Hap & Stap begin dit jaar is de wens om samen 
te koken en eten door veel inwoners ondertekend. 
Om hier mee aan de slag te gaan is Melanie Postma 
(opbouwwerker WIJ Groningen) op zoek naar een 
aantal mensen die er over na willen denken hoe we dit 
tot uitvoering kunnen brengen. 

Heb je zin om dit idee verder uit te werken? Heb je 
leuke ideeën hoe we dit vorm kunnen geven? Geef je 
dan op door een mailtje te sturen naar: 
melanie.postma@wij.groningen.nl

De nieuwe school
 
De nieuwe school komt aan de Dobbestraat naast het 
dorpshuis en deels op de plek waar nu een aantal (nog te 
slopen) huurwoningen staan van Wierden en Borgen. 

De gemeente, de scholenorganisatie Stichting Openbaar 
Onderwijs Marenland zijn deze periode onder 
begeleiding van een architect bezig met het opstellen van 
een programma van eisen voor de nieuwe school. In het 
programma van eisen wordt ook een schetsontwerp voor 
de nieuwe school verwerkt. Als het programma van eisen 
is opgesteld zal dit teruggekoppeld worden aan het dorp.

De huidige school 

Zodra de nieuwe school klaar en in gebruik is staat de 
huidige school van Woltersum leeg. Het is de bedoeling 
het gebouw te behouden vanwege de karakteristieke 
status van het gebouw en de wens vanuit het dorp. 

Een duurzaam dorp 

De Woltersumse Energie Coöperatie (WEC)

Vanuit de thematafel Duurzaamheid is de afgelopen 
tijd met veel enthousiasme gewerkt aan het oprichten 
van een lokale energiecoöperatie. Inmiddels is de 
Woltersumse Energie Coöperatie (WEC) een feit! 

De missie van de WEC is om Woltersum 100% aardgasvrij 
te maken. Dit hoopt de energiecoöperatie te bereiken 
door woningen energiezuiniger te maken en lokaal 
energie op te wekken. Daarnaast zal de WEC zich inzetten 
om andere duurzame initiatieven te realiseren in en 
om het dorp. Het belangrijkst voor de WEC is dat alle 
Woltersummers mee kunnen doen, de coöperatie is er 
voor en door Woltersumers.

Het bestuur van de WEC bestaat momenteel uit: 
Kees Westeneng – voorzitter
Taco Oldenburger – secretaris
Laurens Mengerink – penningmeester
Kirsten van den Bosch – algemeen bestuurslid 

Lijkt het je leuk om mee te denken, te doen of te 
besturen, laat het weten aan één van de bestuursleden 
of stuur een mail naar: info@woltersumenergie.nl

Energiecoach 

De WEC heeft een eigen energiecoach, Taco Oldenburger. 
Bij de WEC kan je dus ook terecht voor een vrijblijvend 
gesprek over verduurzaming van je huis. De energiecoach 
kan adviseren over allerlei maatregelen in en om het huis 
die de energierekening omlaag brengen of het comfort 
omhoog. Taco is bereikbaar via: 
energiecoach@woltersumenergie.nl

Toekomstbestendige huizen en gebou-
wen 

Mogelijke locaties woningbouw

Voor locaties voor woningbouw zijn een aantal scenario’s 
uitgewerkt, waarvan de locaties ijsbaan en trainingsveld 
het meest kansrijk zijn. De definitieve locatiekeuze wordt 
getoetst  op onder andere deze  onderdelen: 

• Is er draagvlak in het dorp? 
• Wat is de financiële haalbaarheid
• Wat is de doorlooptijd: waar kunnen we het  
 snelste bouwen?
• De uitkomsten van diverse onderzoeken 

Er zijn onderzoeken uitgezet voor beide locaties. 
Daarnaast werkt de gemeente verder aan een financiële 
uitwerking van de verschillende scenario’s. 

Woningen Wierden en Borgen 
Dobbestraat

De 8 woningen aan de Dobbestraat worden naar 
verwachting in het voorjaar van 2021 gesloopt. Er 
worden 4 woningen terug gebouwd en 4 woningen op 
een andere locatie in het dorp. 

De locatie hiervan is nog niet bepaald. Het besluit 
daarover hoort in het totaalplaatje van de zoekopdracht 
naar een goede locatie voor woningbouw zoals onder het 
vorige kopje is besproken.

Aanvragen waardedaling IMG 

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 
kunnen inwoners uit het oostelijk deel van de gemeente 
Groningen vanaf 1 november een aanvraag indienen 
voor de regeling waardedaling. Hiermee kunt u een 
vergoeding ontvangen als uw woning minder waard is 
geworden door de aardbevingen.
 
Niet alle postcodegebieden in de gemeente komen 
in aanmerking voor de regeling waardedaling: Als u 
hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u per post een 
brief en informatiebrochure van het IMG. 

Meer informatie op de website schadedoormijnbouw.nl.

Voordat daadwerkelijk gesproken kan worden over een 
andere functie voor het gebouw, moet er toestemming 
zijn vanuit de gemeentelijke vastgoedafdeling. Dit overleg 
vindt de komende weken plaats waarna de gemeente 
met het dorp zal bespreken op welke manier we de 
herbestemming van het gebouw aan kunnen pakken.


