ALV 19 juni 2021 Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl
Jaarverslag 2020 van de Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl
Ledenaantal
Op 1 januari 2021 waren 99 personen lid van de vereniging. Een toename met 1 ten opzichte van 1
januari 2019.
Bestuur
Op de algemene ledenvergadering van 5 september 2020 werden Janet Raat en Sietske Vervaat
benoemd. De officiële benoeming via de Kamer van Koophandel geschiedde enkele weken later. In
2020 was het bestuur als volgt samengesteld:
Jan Adriaan Nijboer
voorzitter
Anneke Venema
penningmeester
Ria Schouten
secretaris
Gonda Dijksterhuis
lid tot 5 september 2020
Arjen Nolles
lid
Janet Raat
lid vanaf 5 september 2020
Sietske Vervaat
lid vanaf 5 september 2020
Het bestuur vergaderde in 2020 negen keer.
Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Marian van Dongen en Marieke Jongma, heeft het financieel
jaarverslag 2019 gecontroleerd en goedgekeurd. In plaats van Marian, werd Ria Gaaikema als nieuw
lid benoemd.
Activiteiten
In 2020 organiseerden het bestuur en de verschillende commissies de volgende activiteiten (in
verband met de coronacrisis zijn dit er minder dan voorgaande jaren):
De barcommissie zorgde voor het proatcafé en voor de bediening en bevoorrading van de bar ten
behoeve van andere activiteiten in het dorpshuis, zoals:
• 1 januari jaarwisseling 2019-2020
• 4 januari nieuwjaarsborrel
• 1 februari proatn en eetn (thema Groen)
• 7 maart proatcafé
• 4 juli proatcafé 1.5 meter
Culturele commissie
Afgelopen jaar werden de volgende activiteiten georganiseerd:
• op 9 januari werd de lezing ‘Schaduwkust’ gehouden, over de geschiedenis van de Groninger
waddenkust door Ineke Noordhoff.
• op 20 februari vond het verhalencafé ‘Abelstok’ plaats met een inleiding door historica Sanne
Meijer en een actieve rol van inwoners van de dorpen rond Abelstok.
• op 29 februari vond een muziekavond plaats met muzikale optredens van inwoners.
Waarman
In maart, juni en oktober 2019 werd een Waarman uitgebracht. Voor mededelingen op korte
termijn, zoals aankondigingen van allerlei activiteiten, werd gebruikgemaakt van e-mail, flyers, de
website en daarnaast de groepsapp (niet officieel van Dorpsbelangen, maar wel veel gebruikt).

Dorpshuis
• In augustus/september is het houtwerk aan de buitenkant van het dorpshuis geschilderd door
Ekologisch schildersbedrijf Oker uit Sauwerd. Ook is de dakgoot deels gerestaureerd en het luik aan
de voorkant vervangen.
• Bouwbedrijf Appie van den Horn uit Eenrum heeft de aardbevingsschade grotendeels hersteld.
Speeltuin
Er is klein, noodzakelijk onderhoud verricht aan de speeltoestellen.
Website van de dorpsvereniging
Deze werd steeds actueel gehouden door de websitecommissie.
Duurzaam Schouwerzijl
In 2020 was de dorpsvereniging lid van de Groninger Energie Koepel. Eind december namen acht
huishoudens in Schouwerzijl hun elektriciteit af bij EnergieVanOns (voorheen NLD — Noordelijk
Lokaal Duurzaam). Als bemiddelaar en wederverkoper ontvangt de dorpsvereniging daarvoor een
jaarlijkse bijdrage.
Sienemarne
Sienemarne heeft in 2020 op 18 januari en 15 februari een filmavond georganiseerd.
Sinterklaas
Er heeft in 2020 geen sinterklaasintocht plaatsgevonden.
Oud papier
In samenwerking met Mensingeweer is het oud papier vijf keer door vrijwilligers opgehaald en naar
de container in Mensingeweer gebracht: op 15 februari, 20 juni, 15 augustus, 17 oktober en 19
december. In verband met coronamaatregelen kon ook op 19 juni het oud papier door de inwoners
zelf naar de container worden gebracht.
Mouskerij
Op 14 maart hebben we meegedaan met de landelijke vrijwilligersactie NLDoet. Een groep
vrijwilligers uit het dorp heeft op deze dag de Mouskerij zomerklaar gemaakt. Dat hield onder
andere in: renoveren van de houtwal, snoeien van bomen en het planten van bessenstruiken.
Schouw
Met behulp van meldingen van dorpsgenoten en een schouwronde is weer een schouwverslag met
foto’s opgesteld en naar de gemeente gestuurd.
Commissie weginrichting
In juni zijn drie verkeersremmende bloembakken geplaatst. De plaatsing van de bloembakken kwam
voort uit de adviezen van de vorige verkeerscommissie. Eind 2020 is een van de bakken aangereden
en beschadigd geraakt. In overleg met de verkeersdeskundige van de gemeente heeft de commissie
besloten de bak niet op dezelfde plek terug te plaatsen. De commissie weginrichting presenteerde in
september tijdens de algemene ledenvergadering haar plannen voor de korte en lange termijn om
het dorp verkeersveiliger en aantrekkelijker te maken. Een aantal plannen is in 2020 uitgevoerd zoals
de vervanging van de 30km-borden en de aanplanting van haagbeukheggen bij de dorpsentrees. Ook
in andere delen van het dorp is er aangeplant: een heg op het gemeentelijke grasveld aan de
Zijlvestweg/Sarriesweg en vijftien jonge elzen langs de weg tussen Schouwerzijl en Schouwen.
Commissie begraafplaats
Op de begraafplaats zijn in september twee banken geplaatst, de ene bij het baarhuisje en de

andere op een tijdelijke plek in afwachting van de aanleg van een strooiveld. Bij de entree is een
ligusterhaag geplaatst als afscherming van eventuele rommel. Naar aanleiding van een werkbezoek
door de gemeente is een meerjarig uitvoeringsplan opgesteld voor de begraafplaats. De beplanting
wordt afgestemd op de allure en de sfeer van de entree, hekwerk, bank en treurberk. Op de
kinderbegraafplek is een strook aangewezen voor het begraven van urnen. Ook heeft de commissie
naar aanleiding van het werkbezoek met de gemeente afgesproken om een ontwerp te maken voor
een strooiveld.
Commissie Historisch Schouwerzijl
Tijdens de algemene ledenvergadering in september is de commissie Historisch Schouwerzijl in het
leven geroepen met het oog op de viering van 650 jaar Schouwerzijl. De belangrijkste taak van de
commissie zal zijn om documentatie te verzamelen over de historie van Schouwerzijl.
Haven en brug/sluis: overleg met waterschap, aannemer en gemeente
De werkzaamheden aan de haven en de Niesternweg hebben flink wat vertraging opgelopen in
verband met een defecte riolering, waterleiding en andere problemen. In augustus is de
Niesternweg opgeleverd en in oktober het eerste deel van de haven (kademuren, bestrating, trap
aan kopse kant). De resterende onderdelen uit het plan voor het havengebied worden in 2021-2022
uitgevoerd als de brug en de sluis zijn vernieuwd. Het waterschap heeft besloten om in de sluis een
afsluitvoorziening, in de vorm van een kantelstuw, aan te brengen. Ook worden de sluis en de brug
gerenoveerd. In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Zowel over de
werkzaamheden aan de haven en de Niesternweg als de werkzaamheden aan de sluis en brug heeft
geregeld overleg plaatsgevonden met diverse partijen (en tussen die partijen onderling); ook zijn er
over en weer brieven en e-mails gestuurd.
Samenwerking omringende dorpen
Op 21 januari 2020 vond de eerste bijeenkomst plaats van de besturen van dorpsbelangen
Warfhuizen, Mensingeweer en Schouwerzijl. Voornaamste reden voor een gezamenlijke
bijeenkomst was een behoefte bij de besturen aan een bundeling van krachten, zodat we een
sterkere partij vormen in het overleg met de gemeente. De volgende bijeenkomst was gepland op 14
april 2020 maar de coronacrisis gooide roet in eten. Wellicht wordt dit initiatief voortgezet in 2021
wanneer de maatregelen m.b.t. de coronacrisis worden versoepeld en het weer mogelijk is om een
bijeenkomst in een van de dorpshuizen te organiseren.
Enquête
Eind november hebben de meeste bewoners (83) de enquête ingevuld over ‘Wonen en leefbaarheid
in Schouwerzijl’. Doel van de enquête was het actualiseren van de dorpsvisie en daarmee
samenhangend, het inventariseren van ideeën voor de besteding van het dorpsbudget.
Mei 2021
Ria Schouten
secretaris

