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1. Bestuurssamenstelling 

 
Afgelopen jaar heeft Hendrik Koonstra afscheid genomen van ons bestuur. Hendrik heeft 
zich een aantal jaren ingezet voor Aduard en het bestuurswerk van Dorpsbelangen Aduard in 
de rol van van penningmeester.   
Jelle Krouwel is ook een aantal jaren bestuurder geweest van Dorpsbelangen Aduard. Hij 
heeft het secretariaat voor zijn rekening genomen. Net na de vorige ALV heeft Jelle 
aangegeven dat hij het bestuur rol moeilijk kon combineren met privé zaken.  
Katharina Bosch heeft met ingang van april 2020 het bestuurswerk neergelegd. Katharina 
was de afgelopen jaren voorzitter van Dorpsbelangen Aduard. Zij blijft in het dorp Aduard 
betrokken in haar rol als lid van het Aduard825 Park werkgroep.   
We danken Hendrik, Jelle en Katharina voor hun inspanningen voor Dorpsbelangen Aduard. 
Ondanks hun druk leven hebben zij zich de afgelopen jaren zeer ingezet voor ons dorp.  
Met het aftreden van drie bestuursleden waren er vacatures binnen ons bestuur ontstaan. 
Het is niet gelukt om nieuwe bestuursleden te werven, ondanks het feit dat het bestuur 
meerdere mensen hebben benaderd.  Wij zijn ontzettend blij dat Martin Eikelboom de rol 
van voorzitter op zich wilde nemen, en Fred den Haring de rol van penningmeester. We 
vragen de leden dan ook of zij kunnen instemmen deze bestuurswijzigingen. Het bestuur zal 
in de komende jaar nog een aantal mensen benaderen om zitting te nemen in het bestuur. 
 
 

2. Ledenbestand Dorpsbelangen Aduard 
 
Het ledenbestand van Dorpsbelangen vraagt uw aandacht. We hebben rond de 340 adressen 
als lid maar slechts 20 procent betaalde de contributie. In 2020 gaan we alle leden weer 
schriftelijk benaderen voor hun lidmaatschap. Wij denken dat een vereniging voor 
dorpsbelangen goed en belangrijk is voor een dorp. Wij zijn nu een van de 41 dorpskernen in 
de gemeente Westerkwartier. We merken dat je flink moet investeren in raadsleden, 
ambtenaren en wethouders om onder de aandacht te blijven met de belangen van je dorp. 
Dat is de voornaamste taak van onze bestuursleden. U moet ons dat dan wel laten voelen 
met uw lidmaatschap en uw contributie betalen. 
 
 

3. Bestuurlijk overleg met college van B&W Westerkwartier 
 
Op 25 juni 2019 is de eerste bestuurlijk overleg geweest met de nieuwe Gemeente 
Westerkwartier. Aanwezig waren de meeste wethouders, de burgemeester, en enkele 
ambtenaren waaronder de Leefbaarheidsadviseur. Een verslag van deze bijeenkomst is te 
vinden op de website van onze vereniging. 
Enkele punten die besproken zijn 
- Er is geen afspraak gemaakt voor regelmatig overleg, maar telefonisch is de 
Leefbaarheidsadviseur altijd bereikbaar voor vragen vanuit Dorpsbelangen. 



 

- Er wordt gekeken of een twee jaarlijkse schouw van het dorp kan plaatsvinden met 
medewerking van Dorpsbelangen. 
- Gemeente Westerkwartier wordt op het hart gedrukt om werk te maken om meer 
huizenbouw te realiseren in Aduard. 
- Er was in het verleden sprake van om een spreekuur te houden in de Meeden. De gemeente is 
bezig om te kijken wat de meest effectief manier is om contact met de burgers te onderhouden. 
Verschillend projecten in Aduard komen aan bod. 
- Aduard825Park. De gemeente zet haar subsidie expert in om de Park commissie te helpen met 
het aanvragen van subsidies. Wellicht kan ook aanspraak worden gemaakt op gelden uit een 
landelijke sport fonds, waarbij wethouder Pastoor betrokken is. Dit was goed nieuws voor de 
Park commissie. 
- verkeerssituatie rondom Aduard. 
- Compensatie gelden voor de hoogspanningsmasten (TenneT). 
- Er was een opmerking over de grote investering van de gemeente in de voetbal 
accommodatie. Heeft de grote uitgave daar niet een negatieve impact op andere wensen in het 
dorp? Wethouder Nederveen (Financiën) geeft aan dat niet en nooit aan de orde is of mag 
zijn.  Het staat los van alle andere projecten en ook van toekomstige projecten.  Gemeente en 
DBA spreken wel uit dat het mooie ontwikkeling is dat de club en indirect het dorp een mooie 
voorziening erbij krijgt. 
 
 

4. Leefbaarheidsadviseur 
 

Dorpsbelangen kan de Leefbaarheidsadviseur inschakelen over lopende zaken. 
Dorpsbelangen kan haar rechtstreeks benaderen. Zij heeft geen bevoegdheden, maar kan 
wel zaken uitzetten binnen de gemeente. Dus zij is alleen beschikbaar voor dorpsbesturen. 
Inwoners van Aduard kunnen hun eigen klachten of aandachtspunten het beste melden via 
de website van de gemeente Westerkwartier.  
 
 

5. Verkeer 
 

5.1 Ringweg en Albert Harkemaweg 
 

In 2019 kwam de nieuwe ringweg rond Aduard gereed. Het verkeer dat vanaf Den Ham 
kwam hoefde niet langer door Aduard naar Groningen. Dat zorgde aanvankelijk nog voor 
veel misverstanden. Zelfs de hulpdiensten wisten blijkbaar niet van het bestaan van de 
nieuwe ringweg af en scheurden nog steeds met sirene lawaai door het dorp richting het 
achterland van Aduard.  
Ook het vrachtverkeer reed aanvankelijk nog door het dorp naar het industrieterrein.  
De A. Harkemaweg werd ook helemaal gereviseerd en verfraaid. Er kwamen meer 
parkeerplaatsen en ook obstakels om de snelheid uit het verkeer te halen. Dit is goed 
gelukt.  



 

 
Voor de bewoners van deze periode er een van afzien. De middenstand heeft er ook onder 
geleden. Alle verkeer dat Aduard uit moest kon alleen maar via de Albert Harkemaweg het 
dorp verlaten. Gelukkig is de rust wat weergekeerd, maar het zal drukker zijn dan voorheen. 
Toch is de A. Harkemaweg nog niet geheel klaar. Er is ter hoogte van Green Logistics een 
versmalling aangebracht om de snelheid uit het gemotoriseerde verkeer te halen. Door deze 
“sluis” moeten ook de fietsers en voetgangers passeren. Dit is een onveilige situatie. De 
gemeente Westerkwartier heeft toegezegd deze situatie te verbeteren. Verder is de 
aansluiting op de ringweg niet bepaald veilig te noemen. Het is een onoverzichtelijke 
kruising geworden vooral voor degene die het dorp uit gaat, maar zeker ook voor 
voetgangers en fietsers die op dezelfde kruising de ringweg moeten oversteken.  
Het fietspad langs de ringweg komt in 2020 gereed.  
 

 
5.2 Hereweg 

 
Ook is in 2019 de Hereweg opnieuw ingericht. Het begon met het grondwerk (nutsleidingen) 
en resulteerde in een geheel nieuw wegdek. De entree van Aduard vanaf de Friese 
Straatweg is hiermee een stuk verbeterd.  

 
 

5.3 De Lindt 
 

Het fietspad langs de Lindt kreeg een facelift. Het schelpenpad werd vervangen door een van 
beton. Alle oude populieren zijn vervangen door 121 nieuwe bomen (5 soorten) en extra 
aanplant van meidoorn.  

 
 

5.4 Brug 
 
De oude brug van Aduard is verwijderd en de beide brughoofden zijn verwijderd. In 2020 
wordt het talud ter plaatse van de oude brug afgewerkt en is de versmalling in het van 
Starkenborghkanaal verleden tijd. 
 
We zien met spanning uit naar de herinrichting van de van Barneveldweg en de Seinenstraat 
in 2020.  
 
 
  



 

6. Leefbaarheid: ZorgSaam Aduard 
 
Omdat de overheid in Nederland zich steeds meer terugtrekt, zijn de inwoners steeds meer 
aangewezen op zelfvoorziening in de gemeenschappen. Op initiatief van de ouderenwerker 
van de gemeente Zuidhorn is er een werkgroep gevormd onder de naam ZorgSaam Aduard. 
In navolging van Oldehove heeft de werkgroep een systeem van zelfwerkzaamheid 
ontwikkeld dat per september 2019 van start is gegaan. Het komt erop er dat er een groep 
van zo'n 150 vrijwilligers is die kort lopende hulp kan verlenen op gebied van vervoer, sociale 
contacten en het doen van klusjes. De hulpvraag kan per telefoon worden gesteld aan de 
werkgroep. De hulp vraag wordt beoordeeld en er wordt contact gelegd tussen hulp vrager 
en hulp verlener. Om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersverzekering van de 
gemeente Westerkwartier en omdat de vrijwilligers een contract moeten hebben is de 
werkgroep onder de paraplu van Dorpsbelangen geplaatst. De werkgroep zorgt voor eigen 
financiering. Het werkgebied van ZorgSaam Aduard is het dorp Aduard.  
 
 

7. Nieuwbouw Lindehoeve 
 

Dit jaar zijn de huizen in de Lindehoeve vlot verkocht. Heel goed voor de leefbaarheid van ons dorp. 
In mei 2020 wordt met de bouw begonnen. Aduard heeft een zogenaamde vervangingsbehoefte van 
10 huizen per jaar. Omdat er steeds minder personen in een huis wonen is het noodzakelijk dat er 
huizen bijkomen. Zo kan het inwonersaantal op peil blijven. Met 2000 inwoners blijft de leefbaarheid 
op peil, onder de 1500 vallen voorzieningen weg. 
 
 

8. Vrijwilligersavond 
 

Er zijn 2 avonden gehouden voor vrijwilligers in het dorp.   De eerst vond plaats op 20 juni. 
Ondersteuning werd verleend door iemand van Huis van de Sport (Egbert Bakker) en van 
Vereniging Groninger Dorpen (Anton Bardie, Blink). Vanuit het dorp waren ongeveer 35 
vrijwilligers van veel verschillende verenigingen en clubs aanwezig.  Er werd veel gesproken 
over de rol van vrijwilligers, en hoe je nieuwe vrijwilligers kan werven.  Het was een zeer 
interessante avond en de deelnemers gingen met veel informatie en ideeën naar huis.  
Op 13 feb 2020 is een vervolg avond geweest voor alle verenigingen en clubs in Aduard, met 
als doel om informatie uit te wisselen en eventueel om nieuwe vrijwilligers te werven. De 
opkomst viel tegen, dus het tweede doel werd niet gehaald. Wel hebben de deelnemers een 
inkijk gegeven in hoe ze opereren, en zodoende elkaar geholpen hoe ze verder kunnen 
professionaliseren.   
 
 
  



 

9. Aduard 825 Park: Sportplein 
 

Het Aduard 825 natuur- beleef- en beweegpark voor alle bewoners van Aduard is in de 
afgelopen jaren ontworpen en vaak met de gemeente overlegd.  
Omdat het totaalproject een groot meerjaren traject is, is op advies van de gemeente 
begonnen met het opsplitsen in kleine deelprojecten. Door deze fasering kan per deelproject 
realisatie van het plan komen.  
De eerste fase wordt de realisatie van het sportplein op de voormalige jeu-de-boules baan. 
Hiervoor is gekozen, omdat het terrein al braak ligt (ontruimd door de gemeente en 
gereedgemaakt voor aanleg van een sportplein). Er hoeft geen aanpassing in de 
infrastructuur plaats te vinden en er hoeven geen wegen of ambulance inritten aangepast te 
worden. Het terrein is immers eerder ook al als sportveld (jeu de boules) gebruikt.  
Er is een ontwerp gemaakt voor een multi-functioneel sportveld, met doelen en baskets, en 
de mogelijkheid voor net-palen. Voor de omheining is gekozen voor een lage betonnen rand, 
omdat deze zowel zitgelegenheid biedt als ook extra fitnessmogelijkheden. Hierdoor 
ontstaat een multisport veld voor de oudere jeugd en volwassenen waar onder ander ook 
oefeningen van de fysiotherapie uitgevoerd kunnen worden, de sporters van de omliggende 
sportclubs warming-up uit kunnen voeren, en veel verschillende sporten en leeftijden 
gebruik kunnen maken van hetzelfde veld.  
De werkgroep is uitgebreid, en de werkgroep leden konden zich met verschillende taken 
bezighouden.  
Er zijn diverse subsidies aangevraagd en toegekend, zodat de financiering van het sportplein 
steeds dichterbij komt.  
Verder zijn er diverse activiteiten in Aduard bedacht, om aandacht en enthousiasme voor 
het park en het onderdeel sportplein te creëren.  
De oudere basisschoolleerlingen van de Adeborg waren betrokken bij de inventarisatie van 
ideeën en wensen. Tijdens de Go!Noord bijeenkomst en Go!Noord Jeugd (georganiseerd 
door gemeente Westerkwartier, Hanzehoogeschool en RIVM) zijn diverse leeftijdsgroepen 
(van jeugd tot senioren) geraadpleegd over wensen en behoeftes. Dit is meegenomen in het 
ontwerp.  
Tijdens Kerst in de Hofstraat was er een stand met informatie over het sportplein en 
uiteraard iets lekkers.  
Verder is er een handtekening-actie gestart om bij de gemeente aan te kunnen geven dat er 
draagvlak en behoefte aan het sportplein is.  
De gemeentelijke ambtenaar die in de afgelopen jaren het project begeleid heeft (Marlies 
Westerhof), is ivm zwangerschapsverlof tijdelijk niet meer bij het project betrokken.  
Helaas is het bij de nieuwe gemeente niet goed mogelijk geweest om te overleggen of 
antwoorden op de vragen van de werkgroep en dorpsbelangen te krijgen. Ook op 
herhaaldelijk verzoek kon er geen antwoord, verslag of vervolgoverleg bereikt worden. 
Daardoor lagen de ontwikkelingen van het sportplein eind 2019 stil.  
In 2020 worden de gesprekken met de gemeente weer vervolgd, zodat we hopelijk eind 
2020 een eerste stap gezet hebben.  
 



 

 
 

10. GO! Noord Nederland 
 
GO! Staat voor een gezonde leefomgeving. Doel van GO! Noord Nederland is stapsgewijs 
samen met bewoners kansen identificeren en benutten om de leefomgeving in dorpen 
gezonder in te richten, door slimme aanpassingen in de openbare ruimte.  
 
GO! Noord Nederland is een samenwerkingsproject tussen Hogescholen (Hanzehogeschool, 
Hogeschool Windesheim, Hogeschool NHL Stenden), GGD-en (Groningen, Friesland, 
Drenthe), Veiligheidsregio Groningen, Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en 
gemeenten (Westerkwartier, Súdwest Fryslân, Ooststellingwerf, Smallingerland, Emmen). 
 
In juni 2019 is een bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van verschillende 
leeftijdsgroepen en groeperingen in Aduard. Hierbij is gekeken naar kansen, mogelijkheden 
en behoeftes van bewoners van Aduard voor een gezondere leefomgeving. In oktober 2019 
heeft de gemeente Westerkwartier samen met het jongerenwerk een bijeenkomst 
georganiseerd met jeugd in Aduard. Met deze jongeren is aan de hand van een vragenlijst 
gesproken over de kansen voor het gezonder inrichten van de leefomgeving. Deze 
bijeenkomst was onderdeel van het pilotproject GO! Noord Nederland. 
 
‘Wij vinden het heel erg belangrijk om jongeren te betrekken bij vraagstukken die van belang 
zijn voor hun toekomst’, laat wethouder jeugd en gezondheid, Elly Pastoor, weten. ‘Deze 
bijeenkomst met jongeren in Aduard laat zien dat jongeren heel goed weten wat ze willen. ‘  
 
De resultaten van de enquête worden nog geanalyseerd. Wel werd tijdens het gesprek met 
jongeren in de leeftijd van 11 tot 15 jaar duidelijk dat voor hen veiligheid, sporten en 
ontmoeten belangrijke thema’s zijn. Op een aantal plaatsen in het dorp is het ’s avonds heel 
donker. Daar zou meer verlichting moeten zijn. Verder mist de jeugd ontmoetingsplekken 
waar je samen, georganiseerd of niet, leuke dingen kunt doen. Het huidige jeugdhonk ziet er 
vervallen uit, er ligt glas omheen en het is niet zo vaak open. Ook wil de jeugd meer 
mogelijkheden om op een openbare plek te sporten, bijv. in een pannakooi of 
fitnesstoestellen voor jong en oud. Het initiatief vanuit het dorp voor een sportheaterarena 
werd door de jeugd omarmd.  
 
Samen met de bewoners proberen we te komen tot een aantal gezondheidsthema’s in de 
leefomgeving waarop aanzienlijk gezondheidswinst valt te behalen en die ook een zo breed 
mogelijk draagvlak hebben bij de bewoners. Het RIVM onderzoekt welke combinaties van 
maatregelen op die gezondheidsthema’s de meeste gezondheidswinst opleveren. Deze 
resultaten worden in een volgende bewonersbijeenkomst besproken met de bewoners. De 
maatregelen zullen breder worden afgestemd met het hele dorp, waarna het proces van 
besluitvorming en uitvoering plaatsvindt. Na implementatie van de maatregelen worden 
deze nog twee jaar gemonitord op het directe en indirecte gezondheidseffect.  



 

 
 
 
 
 

11. Jeugdwerk Aduard  
 

Jeugdwerk Aduard richt zich op activiteiten en speelvoorzieningen voor de jeugd in Aduard. 
Ze zet zich in om een gevarieerd en jaar vullend activiteitenprogramma te bieden. Jeugdwerk 
Aduard stimuleert ook de jongeren zelf om mee te denken en activiteiten zelf uit te voeren. 
Jeugdwerk Aduard heeft hiervoor een groep actieve vrijwilligers die zich regelmatig inzet bij 
activiteiten.  
Jeugdwerk Aduard organiseert activiteiten op bijzondere landelijke (feest)dagen zoals 
Halloween en de Buitenspeeldag.  
Afgelopen zomer heeft Jeugdwerk Aduard wederom een prachtig timmerfestijn 
georganiseerd in de zomervakantie. Drie dagen lang timmeren, knutselen en samen bezig 
zijn bij de hutten.  
Jeugdwerk Aduard heeft in 2019 een terugloop aan leden van het kernteam ervaren en was 
druk bezig met het werven van nieuwe leden van het team. Het Jeugdwerkteam bestaat nu 
uit Alex Mostert, Jolanda Dijk-Hulshof, Magda Zuidema, Mirjan Rozendom, Petra Ridder-
Slopsema, Ursula Veldsema, Willeke van der Veen, Willem Peters van Nijenhof, Wilma 
Carsouw en Yinra Zuidema en wordt ondersteund door buurtjongerenwerker Berjan Jansen 
van het Sociaal werk De Schans. 
In 2020 zijn diverse activiteiten gepland, zoals een lasergame middag in MFC de Meeden. 
Hier is veel animo voor, maar helaas lijkt corona eerst een stop op de activiteiten te leggen.  
 
 

12. Sinterklaas  
 
Het Sinterklaas comité heeft in 2019 jaar geregeld dat Sinterklaas arriveerde op het 
Kaakheem. Voorafgaand aan de aankomst van Sinterklaas en zijn Pieten vond een 
dansoptreden van TDA (The Dance Area) plaats op het Kaakheem, door de kinderen van de 
verschillende danslessen in Aduard. Na zijn ronde door het dorp eindigde het bezoek van 
Sinterklaas in MFC de Meeden.  
Ook in 2020 wordt Sinterklaas weer in Aduard verwacht.  
 
 

13. Zomerborrel Dorpsbelangen Aduard 
 
De tijd vliegt voorbij. Het was druk, en er is veel gebeurd in ons dorp. Wij wilden diegene 
bedanken die hun bijdrage leveren voor Aduard: als werkgroep, commissie of (oud) 
bestuurslid van dorpsbelangen Aduard. Daarom is er in juli 2019 een zomerborrel gehouden 
voor iedereen die onder dorpsbelangen valt (in alfabetische volgorde): Aduard 825 Park, 



 

Jeugdwerk Aduard, Sinterklaas Commissie en de recente en oud-bestuursleden die nog geen 
afscheid hadden. Het was gezellig en fijn om uit te wisselen wie allemaal onder 
dorpsbelangen vallen en wat de commissies allemaal doen.  
 
 
 

14. Dorpsvisie Aduard  
 

In 2020 is de dorpsvisie 2015 - 2025 halverwege. We gaan daar apart aandacht aan besteden: Wat 
vonden we belangrijk in 2015. Wat is er ondertussen gerealiseerd en wat zou er de komende vijf jaar 
aan bod moeten komen. 
 
 
 

15. Tot slot… 
 
Financieel staat Dorpsbelangen er goed voor (zie financieel jaarverslag, apart te openen). Diverse 
nieuwe initiatieven in het dorp kregen een startsubsidie van ons. We verkochten ook enkele 
Aduarder vlaggen. 
Het nieuwe bestuur is ingeschreven bij de KvK (Katharina Bosch-Krämer, Martin Eikelboom, Gerard 
Kloosterman, Fred den Haring). 
 
Het jaar sloot gewoontjes af, niet wetende dat de coronacrisis ons leven in 2020 zou overvallen.  


