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1. Bestuurssamenstelling 
 
Afgelopen jaar heeft Fred den Haring afscheid genomen van ons bestuur. Fred was de 
afgelopen jaren penningmeester van Dorpsbelangen Aduard. We danken Fred voor zijn 
inspanningen voor Dorpsbelangen Aduard. Fred heeft zich de afgelopen jaren met veel 
energie ingezet voor ons dorp.  
 
Wij zijn ontzettend blij met de komst van twee nieuwe bestuursleden. Gerrit Ormel heeft de 
taak van penningmeester voor zijn rekening genomen en is inmiddels helemaal ingewerkt. 
Ook mogen wij Natasja Schut verwelkomen als lid van het bestuur. Zij heeft inmiddels de 
taak van secretaris opgepakt. 
  
Alle bestuursleden zullen bij de eerstkomende openbare ALV aan de leden voorgesteld 
worden. 
 
 

2. Ledenbestand Dorpsbelangen Aduard 
 
Het aantal leden van Dorpsbelangen Aduard bedraagt momenteel 218.  In 2022 gaan we alle 
leden weer schriftelijk benaderen voor het betalen van hun contributie. Ook zijn er ideeën 
om de contributie te innen via automatisch incasso, maar dat plan moet nog verder 
uitgewerkt worden.  
 
Eind 2021 is een flyer ontwikkeld en daarna verspreid binnen het dorp, met als doel het 
werk van Dorpsbelangen Aduard te promoten. Wij menen 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 en de belangen van het dorp 
goed te vertegenwoordigen. Dat is de voornaamste taak van onze bestuursleden. Door de 
flyer-actie hebben wij minstens 25 nieuwe leden mogen verwelkomen. 
 
 

3. Bestuurlijk overleg met college van B&W Westerkwartier 
 
In 2021 is een bestuurlijk overleg geweest met de gemeente Westerkwartier. Aanwezig waren  
onze toenmalige dorpswethouder Hielke Westra, de leefbaarheidsadviseur Rita Hulst en 
burgemeester Ard van der Tuuk.  
 
Enkele punten die besproken zijn: 
- We hebben de gemeente Westerkwartier op het hart gedrukt om meer huizenbouw te 
realiseren in Aduard. Dorpsbelangen houdt de komende tijd vinger aan de pols. 



 

- Verschillende projecten en onderwerpen in Aduard kwamen aan bod zoals het Aduard 825 
Park, de Tennet compensatiegelden, uitgraven van de Lindt, de herinrichting van wegen en 
initiatieven die gericht zijn op corona (o.a. boodschappen bezorgen door middenstand en hulp 
vanuit ZorgSaam Aduard).  
 
 

4. Leefbaarheidsadviseur 
 

Dorpsbelangen kan leefbaarheidsadviseur Rita Hulst inschakelen voor lopende zaken. 
Dorpsbelangen heeft de leefbaarheidsadviseur meerdere malen rechtstreeks benaderd voor 
informatie. Ook heeft zij een actieve rol gespeeld in de realisatie van het Aduard 825 Park. 
Belangrijk om te melden is dat inwoners van Aduard hun eigen klachten of aandachtspunten 
het beste kunnen melden bij de gemeente Westerkwartier, bijvoorbeeld telefonisch, via de 
website of WhatsApp.    
 
 

5. Verkeer 
 

5.1 Burgemeester Seinenstraat 
 

In 2021 is de Burgemeester Seinenstraat bijna helemaal opnieuw ingericht en verfraaid. Er 
kwam nieuw asfalt (met een print en op twee plaatsen een emblemen uit het dorpswapen 
van Aduard). Veel leidingen zijn vernieuwd, de weg is gedeeltelijk verlaagd, om het zicht op 
de Abdijkerk te vergroten, en er kwamen allerlei nieuwe hekwerken voor de huizen en de 
Abdijkerk.   
 

5.2 Heereweg 
 

Ook werd in 2021 gewerkt aan de herinrichting van de Heereweg (bij de kruising 
Bernardusweg/Van Damlaan), vanwege klachten over het wegdek en trillingen in de 
aangrenzende huizen. Er zijn straatjuwelen geplaatst om de snelheid uit het verkeer te 
halen, met de bedoeling om ze later in 2022 permanent te plaatsen, nadat het college van 
B&W een besluit hierover heeft genomen.       
 

5.3 De Lindt 
 

Plannen voor het opengraven van de Lindt zijn nog in de planfase. De gemeente 
Westerkwartier is nog in gesprek met de provincie Groningen over het project.  In de loop 



 

van 2022 was de verwachting dat een projectplan klaar zou zijn, maar de gemeente heeft 
het plan nog niet gereed. 
 

5.4 Brug en banken 
 
De oude brug van Aduard is in 2019 verwijderd en de beide brughoofden zijn verwijderd. In 
2020 werd het talud, ter plaatse van de oude brug, afgewerkt. In 2021 zijn door 
Dorpsbelangen en de Provincie Groningen aan beide zijden van de oude brug banken 
geplaatst. Deze banken zijn ontworpen en gemaakt door lokale kunstenaar Reinier van den 
Berg. Ook is aan de Aduard-zijde een informatiebord gekomen met informatie over de 
geschiedenis van de oude brug.  Ook is een bank geplaatst bij de hoek van het Van 
Starkenborghkanaal-Aduarderdiep.  
 
 
 

6. Woonvisie 
 
De gemeente heeft een woonvisie opgesteld en zal Dorpsbelangen betrekken bij de 
woonplannen. De bedoeling is dat in 2022 een eerste aanzet wordt gemaakt en het dorp te 
betrekken bij deze plannen. 
 
 
 

7. Aduard 825 Park 
  

In 2021/2022 is de realisatie van de beweegroute rondom MFC de Meeden afgerond door 
de werkgroep Aduard 825 park/beweegroute. De beweegroute is 3 juli 2021 feestelijk 
officieel geopend door de gemeenteraadsleden Rogier van’t Land, Annemiek Kleinjan en 
Geertje Veenstra, Rita van Hulst (leefbaarheidsadviseur Gemeente Westerkwartier) en de 
werkgroep. Er zijn diverse activiteiten en demonstraties gehouden. 

Het beweegplein met calisthenics toestellen, twee battle ropes en een multifunctioneel 
plein met bankjes zijn omheind van een haag. Langs de route (vooral langs het kanaal) zijn 
trimtoestellen en bewegingsaanleidingen geplaatst. Op de route zelf zijn diverse 
bewegingsaanleidingen op de grond geverfd (zoals een trainingsladder, slingerlijn en stap-
stippen). Bij alle plekken die uitnodigen voor beweging zijn palen geplaatst met bordjes. 
Daarop staan pictogrammen met voorbeelden voor oefeningen. 

In het najaar bleek de route vooral langs het kanaal erg drassig te zijn, waardoor gebruik in 
deze natte periode beperkt mogelijk was. Daarom is in het voorjaar 2022 ook rondom de 



 

trimtoestellen halfverharding geplaatst. Van resterend geld is aan de overkant een 
tafeltennistafel met bankje gerealiseerd.      

De route, beweegplein en tafeltennistafel worden regelmatig door verschillende 
doelgroepen gebruikt, in alle leeftijdscategorieën en op verschillende niveaus en tijdstippen 
over de hele dag verdeeld. 

De financiële afhandeling met de subsidieverstrekkers is bijna afgerond. Gemeente 
Westerkwartier neemt het grove maaiwerk op zich, het fijne werk (onder ander bij de haag 
van het plein) wordt door vrijwilligers gedaan. De afvalemmer is opgenomen in het 
gemeentelijke afvalplan. De jaarlijkse keuring van de toestellen wordt in de gemeentelijke 
route opgenomen, de kosten hiervoor worden door Dorpsbelangen Aduard gedragen. 

 

 

8. Sinterklaas  
 
In 2021 heeft Sinterklaas Aduard bezocht. Onze dank gaat uit naar het organisatie en de 
sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt.  
 
 
 

9. Jeugdwerk 
 

Voor jeugdwerk was 2021 een bijzonder jaar. Door de lockdown ging een geplande 
lasergame helaas niet door. Dit heeft ervoor gezorgt dat er eigenlijk t/m  juni helemaal niets 
gebeurd is.  

Gelukkig was het in juni wel zover. Een leuk opgezette Vossenjacht zorgde voor positieve 
energie binnen de groep die door de lockdown was ingedut. Dit kreeg gelijk een vervolg door 
een spetterende buitenspeeldag. Blijkbaar was het hele dorp eraan toe. Veel kinderen, maar 
ook veel ouders kwamen op de activiteit af en het was erg gezellig. 

In augustus in de schoolvakantie hebben we in de laatste week onze traditionele 
Huttenbouw weer kunnen organiseren. Met meer dan 80 inschrijvers en voldoende 
vrijwilligers was het een erg geslaagde Huttenbouw.  

De financiën komen door corona wel meer onder druk te staan. Gelukkig hebben we de 
Vossenjacht nog uit eigen middelen kunnen bekostigen. Voor de Buitenspeeldag hebben we 
subsidie ontvangen van Jantje Beton, een initiatief van het Oranjefonds.  



 

De Huttenbouw wordt gefinancierd door de Gemeente Westerkwartier en door de jaarlijkse 
bijdrage van Dorpsbelangen Aduard. Echter zonder onze vaste sponsoren en vrijwilligers is 
het niet mogelijk om alles te organiseren. Daarom namens het Jeugdwerk-bestuur via deze 
weg, heel erg bedankt. 

Helaas is 2021 na de zomervakantie weer abrupt geëindigd vanwege opnieuw een lockdown. 
Toch was er aan het eind van het jaar nog een hoogtepunt. Jeugdwerk Aduard was 
genomineerd voor de Leefbaarheidsprijs Westerkwartier en deze hebben ze ook nog 
gewonnen!  

 
 

10. Tot slot… 
 
Financieel staat Dorpsbelangen Aduard er goed voor (zie financieel jaarverslag). 
 
De afgelopen twee jaren stonden in het teken van de coronacrisis en zijn wij Aduarders meer 
op onszelf gaan leven. Dorpsbelangen hoopt dat 2022 een jaar is waarin wij elkaar weer 
meer kunnen ontmoeten, het dorp nog mooier maken en leuke festiviteiten organiseren. 
Met de steun van alle leden moet dat lukken.  


