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VOORWOORD
Afgelopen jaren is er gewerkt aan de nieuwe Dorpsvisie voor Garsthuizen / Startenhuizen. Een dergelijk nieuwe
dorpsvisie is nodig als een leidraad voor de gemeente Loppersum voor haar beleid van Garsthuizen /
Startenhuizen voor de komende jaren. De gemeente kan natuurlijk niet in het wilde weg wat maatregelen gaan
nemen en heeft daar een toekomstvisie voor nodig. Voor die toekomstvisie is het weer noodzakelijk dat de
gemeente weet wat de bevolking van Garsthuizen en Startenhuizen wil. Daarom is in overleg met de VVV/D
begonnen aan een nieuwe Dorpsvisie, die we op 21 januari 2011 met enige trots aan de gemeente
overhandigen.
Van enquête naar dorpsvisie
Om die dorpsvisie – een samenvatting van wat de inwoners van Garsthuizen / Startenhuizen wensen – te
kunnen schrijven is er eind 2009 eerst een uitvoerige enquête gehouden. Die enquête kon men invullen op
papier of via de website. Het was de eerste keer in de geschiedenis van onze dorpen dat er een enquête per
internet kon worden gehouden. Dit was erg handig want de computer zorgde er meteen voor dat de
antwoorden werden verwerkt. Dat scheelde ons een hele hoop werk. In de Roegkop en via de site
www.garsthuizen.info is iedereen op de hoogte gehouden en kon men ook alles lezen over de uitslag van de
enquête. Dit komt - heel in het kort geformuleerd - er op neer dat de meeste inwoners hier vooral ook wonen
vanwege de rust en de ruimte. Er hoeven wat hen betreft zeker geen ingrijpende zaken te veranderen die het
karakter van het rustige Garsthuizen / Startenhuizen aantasten. Wel kwamen er uit de enquête een aantal
kleinere wensen naar voren die, wanneer die zouden worden uitgevoerd, het wonen in Garsthuizen nog
prettiger kunnen maken. Dat betreft dan wensen en suggesties op het gebied van verkeersveiligheid of nieuwe
wandel- en fietspaden of geluidwerende maatregelen.
We hebben bij het opstellen van de conceptdorpsvisie overigens veel steun gehad van Nienke Vellema van de
vereniging Groninger Dorpen. Tot slot heeft iedereen op 13 oktober 2010 nog een keer de mogelijkheid gehad
om aan te geven welke wensen voorrang zouden moeten krijgen in de dorpsvisie en welke nog zouden kunnen
wachten. Daarna kon de nieuwe dorpsvisie dan ook worden vastgesteld.
Instellen werkgroepen voor uitvoering plannen
We hopen dat ook deze keer weer mensen zich willen inzetten voor de uitvoering van de plannen. Bijvoorbeeld
door actief deel te nemen in een werkgroep, net als na onze vorige dorpsvisie. Toen is er onder andere een
werkgroep ingesteld die zich heeft ingezet voor de renovatie van het dorpsplein. Deze renovatie is
daadwerkelijk gerealiseerd.

De werkgroep Dorpsvisie,
Aries Bottema
Hans de Preter
Janet Snijder
Wilma Steenhuis
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SAMENVATTING
Het voltooien van de uitvoering van de dorpsvisie van 1996 - 2000 vormt de aanleiding om opnieuw een plan
voor de toekomst te schrijven. Op basis van een uitgebreide vragenlijst die door 40% van de dorpsbewoners
ouder dan 12 jaar is ingevuld, heeft de Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen (VVV/D) een actuele
dorpsvisie ontwikkeld. Onderstaand de ambities voor de toekomst, geconcretiseerd in actiepunten.

Wonen en werken
Kleinschaligheid maakt Garsthuizen / Startenhuizen aantrekkelijk. Dat wil men graag zo houden en daarom zijn
er weinig ruimtelijke ambities op het terrein van woningbouw en werkgelegenheid. De ligging aan de
Eemshavenweg heeft als voordeel de bereikbaarheid, die beter benut zou moeten worden, maar heeft helaas
ook als nadeel het verkeerslawaai.
Actiepunten wonen
1. Zorg dat het goed wonen blijft in Garsthuizen / Startenhuizen, met als insteek kwaliteit. Dus aandacht
voor het behoud van rust en ruimte.
2. Snelbus langs Eemshavenweg.
Actiepunten werken
1. Bedrijfsloket gemeente uitnodigen in Garsthuizen / Startenhuizen om informatie beter beschikbaar te
maken.
2. Kleinschalige werkgelegenheid toestaan.
3. Herbestemming leegstaande panden.

Garsthuizen / Startenhuizen als gemeenschap
Garsthuizen / Startenhuizen is een sociale gemeenschap met een behoorlijk breed aanbod van verenigingen.
Door gebrek aan bekendheid geeft dit echter minder interactie dan verwacht. In het kader van de restauratie
van de kerk zet men samen de schouders eronder.
Actiepunten verenigingsleven
1. Betere informatie verstrekken over activiteiten en
www.garsthuizen.info.nl.
2. Jeugd stimuleren tot het organiseren van jeugdactiviteiten.
3. Acties voor het behoud van de kerk voortzetten.

verenigingen,

bijvoorbeeld

via

Voorzieningen Garsthuizen/Startenhuizen en omgeving
Het voorzieningenniveau van omgeving Garsthuizen / Startenhuizen is mager, maar men is er redelijk tevreden
mee. Ook omdat men verwacht dat het voor de toekomst alleen maar minder zal worden… Een snelbus langs
de Eemshavenweg zou een prettige en nuttige aanvulling op het huidige openbaar vervoer zijn evenals een
dorpsommetje voor de plaatselijke fietsers en wandelaars.
Actiepunten recreatie en cultuur
1. Fiets- en wandelpaden realiseren door de landerijen en langs sloten in de directe omgeving van het
dorp. Kortom een dorpsommetje realiseren.
2. Strijden voor het behoud van zwemgelegenheid in de gemeente Loppersum. Het is belangrijk om
jonge mensen naar het gebied te trekken.
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Actiepunt onderwijs
1. Serieus nadenken over alternatieven voor de bibliobus.
Veiligheid en overlast
Op een paar onduidelijke verkeersplekken na is er weinig sprake van onveiligheid. Overlast ervaart men vooral
van de honden- en kattenpoep.
Actiepunt veiligheid en overlast
1. Overlast van honden- en kattenpoep, daarover eigenaren blijvend aanspreken op hun gedrag o.a. in de
dorpskrant.
Actiepunten verkeer en vervoer
1. Hulp / advies van Veilig Verkeer Nederland of een buurtagent inroepen bij het verbeteren van de
verkeerssituaties. Snelheidsbeperking is nodig bij het viaduct van Startenhuizen en op de
Smydingheweg / Kuiperijweg / Karshofweg.
2. Daar waar de afrit Eemshavenweg vanuit richting Groningen overgaat in de Huizingerweg, lijkt de weg
een eenrichtingsweg maar dat is het niet. Dat moet duidelijker worden aangeven.

Landschap en cultuur Garsthuizen/Startenhuizen
Het landschap rondom het dorp is mooi, landelijk, open en agrarisch. Bewoners willen er graag meer gebruik
van maken dan nu mogelijk is.
Actiepunt natuur en landschap
1. Fiets- en wandelpaden realiseren door de landerijen en langs sloten, in de directe omgeving van het
dorp. Kortom een dorpsommetje realiseren (staat ook onder 5.3).

Gemeente Loppersum
De gemeente Loppersum vervult haar taken redelijk maar heeft helaas weinig financiële armslag. Bewoners
van Garsthuizen / Startenhuizen geven aan dat de klantvriendelijkheid zou verbeteren door het instellen van
een avondopening, tot bijvoorbeeld 20 uur, bij loket burgerzaken en voor het wegbrengen van grof vuil.
Actiepunten richting gemeente Loppersum
1. Vuilstort in Loppersum ook op zaterdagochtend open.
2. Grof vuil maandelijks laten ophalen, vergelijkbaar met klein chemisch afval.
Actiepunten dorpszaken divers
1. Naar aanleiding van de dorpsvisie een werkgroep verkeersveiligheid instellen.
2. Naar aanleiding van de dorpsvisie een werkgroep dorpsommetje instellen.

C ONCLUSIE ALGEMEEN
De wensen en ambities in het dorp sluiten aan bij het provinciale en gemeentelijke beleid. De mogelijkheden
van Programma Landelijk Gebied kunnen vast bijdragen aan het realiseren van de goed onderbouwde ideeën
en wensen vanuit het dorp. Echter zonder inzet van de dorpsbewoners zal daar weinig van terecht komen.
Gelukkig blijkt dit in Garsthuizen / Startenhuizen juist weinig zorgen te geven voor de toekomst.

Garsthuizen / Startenhuizen zet de puntjes op de “i”!
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DORPSVISIE GARSTHUIZEN / STARTENHUIZEN 2010-2020
1. INLEIDING
De gemeente Loppersum heeft de Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen (VVV/D) gevraagd een
nieuwe dorpsvisie op te stellen. Dat is nodig omdat de vorige dorpsvisie nog betrekking had op de periode 1996
- 2000.
In een dorpsvisie geven de dorpsbewoners aan wat er in hun ogen de komende jaren moet gebeuren om hun
dorp leefbaar te houden, c.q. te verbeteren. Het bestuur van de VVV/D heeft alle bewoners van Garsthuizen /
Startenhuizen ouder dan 12 jaar uitgenodigd om een enquête in te vullen.
De dorpsvisie is niet alleen van belang voor het dorp zelf en voor de dorpsbelangen, maar ook voor de
gemeente als leidraad voor de toekomst. Dat een dorpsvisie van grote waarde kan zijn, mag blijken uit het feit
dat er mede dankzij de vorige dorpsvisie veel zaken in Garsthuizen zijn gerealiseerd, zoals het opknappen van
het dorpsplein, nieuwe lantaarns en herstel van het Coolmanspad.

2. WERKWIJZE DORPSVISIE
Om de mening van de inwoners van Garsthuizen en Startenhuizen te weten te komen is een enquête
samengesteld. De enquêteformulieren zijn door vrijwilligers huis aan huis uitgedeeld aan alle inwoners waar
wij van vinden dat deze bij Garsthuizen en Startenhuizen horen. Hieronder vallen vijf boerderijen in de
gemeente Eemsmond, Garsthuizen en Startenhuizen als dorp en omliggende woningen en boerderijen. En nog
drie boerderijen die officieel onder het dorp Zeerijp vallen. Al deze woningen / boerderijen hebben één
papieren exemplaar van de enquête ontvangen (meerdere exemplaren waren af te halen) en ook werd de
mogelijkheid geboden om de enquête digitaal in te vullen. Na twee weken zijn de ingevulde formulieren door
vrijwilligers weer opgehaald.
In totaal legden vijfentachtig mensen ouder dan 12 jaar deze enquête af. Op 1 januari 2009 zijn maar negen
inwoners van Startenhuizen in de gemeente Eemsmond ouder dan 12 jaar (zestien zijn jonger dan 12 jaar).
Voor Garsthuizen / Startenhuizen, vallend onder de gemeente Loppersum, zijn er op 1 januari 2009
tweehonderdenzeventien inwoners ouder dan 12 jaar (dertig zijn jonger dan 12 jaar). Kortom er is een respons
van bijna 40%.
Vereniging Groninger Dorpen heeft VVV/D ondersteund bij het verwerken van de enquête uitkomsten tot een
verslag, en het destilleren van een uitvoeringsprogramma c.q. actielijst. Het rapport en de actielijst zijn aan het
dorp voorgelegd op een terugkoppelingsavond. Hier hebben de bewoners de gelegenheid aangegrepen om
samen de prioriteiten te bepalen.

3. GARSTHUIZEN EN STARTENHUIZEN, LIGGING EN HISTORIE
Garsthuizen (Gronings: Gaasthoezen) is een klein dorp in de gemeente Loppersum in de provincie Groningen in
Nederland. Het ligt vrijwel aan de Eemshavenweg. Het dorp heeft ongeveer 250 inwoners.
De naam van het dorp is waarschijnlijk afgeleid van gras, hoewel ook genoemd wordt dat Garst betrekking
heeft op gars of geestgronden. Dat kan samenhangen met de oorsprong van het dorp. Het is ontstaan aan de
rand van de boezem van de voormalige Fivel. Daar vormde zich uit een kwelder en mogelijk ook een aantal
wierden een dijk waarop het dorp waarschijnlijk is ontstaan. Ten oosten stroomt het Garsthuizermaar, dat
overgaat in het Zeerijpstermaar en tenslotte uitmondt in het Damsterdiep. Het eerste gedeelte vormt samen
met de Zeemsloot een overblijfsel van de Fivel.
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Het dorp heeft een kerk uit 1872. Eerder stond er een grotere kerk uit de middeleeuwen, maar die is in 1871
gesloopt. De huidige kerk is gesloten en raakt in verval, maar zal gerenoveerd worden. Ten zuiden van het dorp
staat de karakteristieke koren- en pelmolen De Hoop.
Aan de westkant van het dorp is Garsthuizen als een Siamese tweeling verbonden met Startenhuizen.
Startenhuizen (Gronings: Staartenhoezen) is in 1990 verdeeld over twee gemeenten. De nieuwe grens wordt
nu gevormd door de Eemshavenweg (Groningen - Delfzijl). Het aan Garsthuizen grenzende deel werd bij de
gemeentelijke herindeling van 1990 toegedeeld aan de gemeente Loppersum. Het andere deel, dat door de
rijksweg Groningen -Eemshaven is gescheiden, behoort toe aan de gemeente Eemsmond (bron gemeente
Loppersum).
De naam Startenhuizen komt van staart, een smal stuk land. Dat wil zeggen het land gelegen tussen het
Maarvliet (de gemeentegrens met Loppersum) en het Startenhuistermaar.
Startenhuizen heeft in het verre verleden een eigen kerk gehad. Dat moet al voor 1600 zijn geweest en moet
hebben gestaan aan de Eppenhuizerweg 36, welk perceel thans tot de gemeente Eemsmond toebehoort. De
kerk is omstreek 1590 afgebroken omdat het toenmalige dorp te weinig inwoners had. De kerkgang was nadien
naar Eppenhuizen of Garsthuizen, waar het nagenoeg aan vast ligt. Deze van oorsprong kerkwierde heeft niet
meer de oorspronkelijke hoogte.
Inwoners van Garsthuizen en Startenhuizen zijn voor de eerste levensbehoeften aangewezen op Loppersum of
Uithuizen.

4. BELEID GEMEENTE EN PROVINCIE
Programma Landelijk Gebied
Het doel van het Programma Landelijk Gebied is bij te dragen aan de toekomst van een vitaal platteland. Het is
opgesteld door de overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners samen en uitgezet
voor de periode van 2007 tot en met 2013.
Het Programma Landelijk Gebied geeft per regio de hoofdlijnen aan voor de ontwikkeling van natuur,
landschap, landbouw, economie, recreatie en leefbaarheid. Overheden, maatschappelijke organisaties,
ondernemers en inwoners vullen het programma samen verder in en voeren het ook samen uit.

Provinciaal Omgevingsplan
Een van de hoofdpunten is dat het ontwerp POP zich richt op het koesteren en ontwikkelen van de
kernwaarden van het Groninger landschap. Ook wordt de verplaatsing van lokale bedrijven (terreinen) naar
een geschiktere locatie mogelijk. Om de krimp aan te pakken vraagt het college aan de gemeenten Eemsmond,
Delfzijl, Appingedam, Loppersum en De Marne, en de negen Oost-Groninger gemeenten om een woon- en
leefbaarheidsplan op te stellen voor oktober 2009. Hierin beschrijven de gemeenten onder andere hun plannen
voor nieuwbouw en het slopen van woningen, en de manier waarop zij de kwaliteit van de woonomgeving
willen gaan verbeteren.
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Strategische visie gemeente Loppersum

Uitgangspunten voor de structuur van een dijkdorp:
Aan weerszijden van het dijkprofiel een enkele rij bebouwing; achtererven grenzend aan het landschap. De
hoogteverschillen zijn vrij gering. De centrale delen van een kern zijn dicht bebouwd met een vrijwel gesloten
straatwand dicht op de weg; kleinschalige bebouwing. Bijzondere elementen als kerk, molen of borgterrein
liggen op enige afstand van de weg. Het silhouet is scherp afgetekend en herkenningspunten vormen
elementen met afwijkende schaal en functie.
Karakteristieken van het gebied:
De middeleeuwse dijkenstructuur is herkenbaar in de verkavelingstructuur, hoogteverschillen en
dijkbebouwing (wegen en dorpen). De dorpen zijn lineair georganiseerde arbeidersdorpen met bedrijvigheid,
maar geen boerderijen in het dorp. Het gebied heeft overwegend landbouwgrond, een open landschap met
heerden.
Versterken in het gebied:
Verdwenen dijken markeren in het landschap. De Fivel (Zeemsloot en Oude Maar) verbinden met het
stroomdal. De knooppunten van dijken en maren begrenzen de bebouwing. De dijkenstructuur hiervoor
oppakken. In het gebied is het ontspannen wonen (wel compact): een informele relatie met het landschap door
de begrenzing door achterkanten. Karakteristieke panden in en bij het dorp worden behouden en zijn bij het
wegvallen van de oorspronkelijke functie geschikt voor hergebruik. In Startenhuizen ligt een bedrijfsmatige
functie qua ligging en geluidsoverlast voor de hand.
Woonkarakteristiek: ontspannen extensief.

Woonplan gemeente Loppersum
In het Woonplan van Loppersum staat met betrekking tot de mogelijkheden om uit te breiden: “Voor de kleine
kernen wordt in de periode 2006-2015 dus uitgegaan van een uitbreiding met 24 woningen, die in de periode
tot 2008 mogen worden gebouwd. Daarnaast kunnen ook in de kleine kernen op basis van de “stofkam” in die
periode nog woningen worden gebouwd. In 2010 zijn er in Garsthuizen in het kader van de “stofkam” al 2
bouwvergunningen verleend (operatie “stofkam” gaat over het opsporen van kavels met bouwbestemming, die
nog onbebouwd zijn).
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Dit aantal is exclusief vervangende nieuwbouw ter compensatie van sloop. De nieuwbouw moet qua doelgroep
aansluiten op de marktanalyse. In de kleine dorpen bestaat vooral behoefte aan koopwoningen, van een
gemiddeld eenvoudig type. Vanwege het ontbreken van voorzieningen hebben de kleine dorpen geen specifieke
huisvestingstaak voor (zorgbehoeftige) senioren. Deze groeiende doelgroep is vooral aangewezen op
Loppersum en Middelstum.”

5. ENQUÊTE-UITKOMSTEN EN ACTIEPUNTEN
Sterke punten/ zwakke punten
Rust, ruimte en landelijkheid, betrokken, gemoedelijke, gezellige en actieve gemeenschap, veel kinderen,
ligging aan de Eemshavenweg, dichtbij Waddeneilanden en stad, voorzieningen in buurdorpen, zijn de
genoemde positieve eigenschappen van Garsthuizen / Startenhuizen.
Voor verbetering vatbaar zijn genoemd: verkeerssituatie vrachtverkeer, parkeren en doorgaand verkeer, de
kerk die gerestaureerd gaat worden en dan een nieuwe functie moet krijgen, milieuachtige verbetersuggesties
over geluidsoverlast Eemshaven, zondagsrust, afval en verlichting.

5.1

WONEN EN WERKEN

Er zijn anno 2010 ongeveer 100 woningen in
Garsthuizen / Startenhuizen. De dorpsbewoners
vinden dat dit zo mag blijven of licht mag toenemen
met een paar (starters-)koopwoningen of
huurwoningen. Seniorenwoningen, daar is in
Garsthuizen / Startenhuizen geen behoefte aan. Als
gewenste locatie voor nieuw te bouwen woningen
heeft een kleine meerderheid een voorkeur voor
bouwen aan de rand, boven bouwen binnen de
dorpskom. De huidige bewoners zijn tevreden tot
zeer tevreden met hun woning van dit moment.

Waarom Garsthuizen / Startenhuizen
Garsthuizen / Startenhuizen is een mooi en klein dorp, waar het nog betaalbaar is om ruim en rustig te wonen.
De goede ontsluiting via de Eemshavenweg is een prettige bijkomstigheid. Groningen en Delfzijl zijn daardoor
prima bereikbaar. Als men oud wordt en niet meer zou kunnen autorijden, wordt Garsthuizen / Startenhuizen
minder aantrekkelijk om te wonen. Andere redenen om te vertrekken zijn teveel nieuwbouw, bedrijvigheid,
verkeersdrukte, of overlast van bijvoorbeeld buren.

Werken in Garsthuizen
Bewoners zijn positief ten opzichte van het opstarten van kleine bedrijfjes in de gemeente Loppersum. Veertig
procent vindt dat echter niet een taak van de gemeente. Door goede randvoorwaarden te bieden, versoepeling
van de regels voor een vergunning, nieuwe functies in bestaande gebouwen toe te staan, advies en/of subsidie,
zou de gemeente bedrijvigheid wel kunnen stimuleren.
Conclusie: Kleinschaligheid maakt Garsthuizen / Startenhuizen aantrekkelijk. Dat wil men graag zo houden en
daarom zijn er weinig ruimtelijke ambities op het terrein van woningbouw en werkgelegenheid. De ligging aan
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de Eemshavenweg heeft het voordeel van bereikbaarheid, wat beter benut zou moeten worden, maar heeft
helaas ook het nadeel van verkeerslawaai.
Actiepunten wonen
1. Zorg dat het goed wonen blijft in Garsthuizen / Startenhuizen, met als insteek kwaliteit. Dus
aandacht voor het behoud van rust en ruimte.
2. Snelbus langs Eemshavenweg.
Actiepunten werken
1. Bedrijfsloket gemeente uitnodigen in Garsthuizen / Startenhuizen om informatie beter beschikbaar
te maken.
2. Kleinschalige werkgelegenheid toestaan.
3. Herbestemming leegstaande panden.
Garsthuizen (gedeeltelijk) in cijfers, 25 mei 2010
bron: www.huizenzoeker.nl
Woningen
Aantal woningen
Koopwoningen
Huurwoningen

Inwoners
Aantal inwoners
t/m 14 jaar
15 t/m 24 jaar
25 t/m 44 jaar
45 t/m 64 jaar
65 en ouder
Inkomens
Inkomen ontvangers
Gemiddeld inkomen
Inkomen per inwoner

5.2

90
81 %
19 %

200
15 %
12 %
26 %
36 %
36 %

100
€ 16.000
€ 10.000

Gemiddelde waarde
Te koop
Te huur

Aantal huishoudens
Eenpersoons
Zonder kinderen
Met kinderen

Lage inkomens
Hoge inkomens
Niet actieven
Pensioen gerechtigden

€ 146.000
4 woningen
0 woningen

90
30 %
36 %
34 %

46 %
16 %
30 %
12 %

GARSTHUIZEN / STARTENHUIZEN ALS GEMEENSCHAP

Bewoners beoordelen hun dorp als redelijk saamhorig. Geven aan het dorpsgevoel zeker te waarderen.
Mensen hebben ook nog aandacht voor elkaar. En het is redelijk gemakkelijk om contacten te leggen in het
dorp.

Verenigingsleven
Garsthuizen / Startenhuizen kent vele verenigingen, waarvan sommige slapend zijn, andere juist zeer bruisend.
Ten aanzien van lidmaatschap scoort VVV/D zeer hoog, op de voet gevolgd door de ijsvereniging, de
begrafenisvereniging, de vrouwenvereniging, Roegkop de dorpskrant, de toneelvereniging, de Stichting ’t
Binhoes en de Stichting Restauratie Kerk Garsthuizen, de ondernemersvereniging en de landbouwvereniging.
Sport- en jeugdverenigingen ontbreken helemaal, evenals een muziek- of zangvereniging. Geprobeerd wordt
de jeugdsoos nieuw leven in te blazen.
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Restauratie van de kerk
Er is veel werk verzet voor de restauratie van de kerk van Garsthuizen. Twee keer is er meegedaan aan een
landelijke monumentenwedstrijd en er zijn al veel stenen verkocht (symbolisch, als bijdrage vanuit het dorp),
maar het gaat helaas allemaal minder snel dan gehoopt. Toch vinden de dorpsbewoners (75%) dat de acties
voor het behoud van de kerk, de restauratie en herbestemming van de kerk door moeten gaan.

Conclusie: Garsthuizen / Startenhuizen is een sociale gemeenschap met een behoorlijk breed aanbod van
verenigingen. Door gebrek aan bekendheid geeft dit echter minder interactie dan verwacht. In het kader van
de restauratie van de kerk zet men samen de schouders eronder.
Actiepunten verenigingsleven
1. Beter informatie verstrekken over activiteiten en
www.garsthuizen.info.
2. Jeugd stimuleren tot het organiseren van jeugdactiviteiten.
3. Acties voor het behoud van de kerk voortzetten.

verenigingen,

bijvoorbeeld

via
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5.3

VOORZIENINGEN GARSTHUIZEN/STARTENHUIZEN EN OMGEVING

’t Binhoes
Over het huidige activiteitenaanbod in ’t Binhoes is ruim 70% tevreden. Misschien zou er nog iets meer variatie
mogelijk zijn. Er is veel waardering voor de vrijwilligers die dit mogelijk maken. Van de respondenten geeft ruim
50% aan geen belangstelling te hebben om zelf ook actief te worden in ’t Binhoes. Dertig procent is al actief en
15% wil het nog worden. De gemeente zou zich volgens driekwart van de bewoners wel medeverantwoordelijk
mogen voelen.

Openbaar vervoer
Slechts een klein deel van de dorpsbewoners maakt dagelijks gebruik van de bus. Het gros gebruikt de auto,
gevolgd door de fiets. De busverbinding is matig tot slecht. Richting Loppersum is er geen aansluiting op de
trein en geen rechtstreekse verbinding naar Groningen. Een nieuwe lijndienst over de Eemshaven, met enkel
stops bij de viaducten, zou daarin kunnen voorzien. Meer dan 90% vindt dit een goed idee.
Speelvoorzieningen
Direct naast het dorpsplein ligt de kleine speeltuin van Garsthuizen. Verder is er nog de grote speeltuin
(bereikbaar vanuit Nieuwstad). De helft van de bewoners van Garsthuizen / Startenhuizen is tevreden over
deze voorzieningen. Een derde deel is matig tevreden over de speelvoorzieningen in het dorp. De honden- en
kattenpoep zorgen soms voor overlast. De staat van onderhoud wordt door de ontevreden bewoners een paar
keer genoemd als oorzaak. De dorpsbewoners vinden het onderhoud van de speelplekken een gezamenlijke
taak voor de gemeente samen met de inwoners (80%).

Basisonderwijs en bibliobus
Garsthuizen / Startenhuizen beschikt zelf niet over een basisschool. De kinderen gaan daarom in andere
dorpen naar school, zoals Oldenzijl, Middelstum, Uithuizen, ’t Zandt, Groningen en Westeremden. Hoewel het
gros van de bewoners van Garsthuizen / Startenhuizen zegt het voortbestaan van de Abt Emoschool belangrijk
tot zeer belangrijk te vinden (maar dit heeft een historische achtergrond). Dit geldt ook voor de
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bibliobusvoorziening in Garsthuizen / Startenhuizen. Of de bibliobus voor de toekomst kan worden behouden
is nog maar de vraag. Daarom moet er serieus worden nagedacht over alternatieven voor de bus.
Sportvoorzieningen
De zwembaden in Middelstum en Loppersum zijn voor de bewoners van Garsthuizen / Startenhuizen nog van
groter belang. Met de komende bezuinigingsmaatregelen van de gemeente Loppersum vreest men voor
sluiting van deze twee gemeentelijke zwembaden die hoofdzakelijk met behulp van vrijwilligers worden
gerund. Privatisering is voor 60% van de respondenten een logische verandering, maar de twijfel over het
voortbestaan blijft. Van het achterstallige onderhoud vindt 85% van de respondenten dat de gemeente dat
voor haar rekening zou moeten nemen.
Genoemd wordt dat de gemeente de
aanwezigheid van een zwembad meer
zou moeten zien als een trekker voor
jonge mensen naar de regio! Een middel
tegen vergrijzing en krimp?
In het kader van de bezuinigingen denkt
de gemeente Loppersum aan het
concentreren van de voetbalvelden in
één plaats. In Garsthuizen / Startenhuizen
zijn ongeveer evenveel voorstanders dan
tegenstanders voor deze plannen. Ten
aanzien van de tennisvelden wordt aan
privatisering gedacht, waarvoor de
gemeente nog wel wat meer bijval krijgt
vanuit Garsthuizen / Startenhuizen.
Conclusie: Het voorzieningenniveau van omgeving Garsthuizen / Startenhuizen is mager, maar men is er
redelijk tevreden mee. Ook omdat men verwacht dat het voor de toekomst alleen maar minder zal worden…
Een snelbus langs de Eemshavenweg zou een prettige en nuttige aanvulling op het huidige openbaar vervoer
zijn evenals een dorpsommetje voor de plaatselijke fietsers en wandelaars.

Actiepunten recreatie en cultuur
1. Fiets- en wandelpaden realiseren door de landerijen en langs sloten in de directe omgeving van het
dorp. Kortom een dorpsommetje realiseren.
2. Strijden voor het behoud van zwemgelegenheid in de gemeente Loppersum. Het is belangrijk om
jonge mensen naar het gebied te trekken.
Actiepunt onderwijs.
1. Serieus nadenken over alternatieven voor de bibliobus.

5.4

VEILIGHEID EN OVERLAST

Sociale veiligheid
Bewoners van Garsthuizen / Startenhuizen voelen zich veilig in hun dorp. Dit heeft 70% aangegeven in de
enquête. De rest van de respondenten voelt zich zelden tot nooit onveilig. De aardbevingen die zich soms in
het gebied voordoen door de gaswinning in Slochteren is genoemd als één van de weinige redenen.
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Ongeveer 70% van de bewoners ervaart geen overlast van jeugd, verkrotting van bepaalde panden, geluid,
buren, zwerfvuil of vandalisme. De resterende dertig procent heeft daar echter zo nu en dan wel overlast van.
Irritatie over honden- en kattenpoep komt veel meer voor.

Verkeer
De S-bocht bij 't Binhoes is één van de plaatsen in het dorp die als onveilig werd genoemd, evenals de
Roperijweg. Verder werden nog genoemd de T-splitsing Kuiperijweg - Karshofweg in Startenhuizen en
Nieuwstad. Vooral vrachtverkeer en te hard rijdend autoverkeer werden genoemd als veroorzakers van
gevoelens van onveiligheid. Ook de situatie op de afslag vanaf de Eemshavenweg vanuit Groningen is wat
onduidelijk. Wanneer de afslag eindigt, en je links afslaat naar Garsthuizen en Uithuizen, dan lijkt het alsof die
weg nog steeds bij de afslag hoort. Liefst 80% van de ondervraagden geeft aan het verkeer in Garsthuizen /
Startenhuizen voldoende veilig te vinden.

Conclusie: Op een paar onduidelijke verkeersplekken na is er weinig sprake van onveiligheid. Overlast ervaart
men vooral van de honden- en kattenpoep.
Actiepunt veiligheid en overlast
1. Overlast van honden- en kattenpoep, daarover eigenaren blijvend aanspreken op hun gedrag in de
dorpskrant.
Actiepunten verkeer en vervoer
1. Hulp / advies van Veilig Verkeer Nederland of buurtagent inroepen bij het verbeteren van de
verkeerssituaties. Snelheidsbeperking nodig bij het viaduct van Startenhuizen en op de
Smydingheweg / Kuiperijweg / Karshofweg.
2. Daar waar de afrit Eemshavenweg, vanuit richting Groningen, overgaat in de Huizingerweg lijkt de
weg een eenrichtingsweg, maar dat is het niet. Dat moet duidelijker worden aangeven.

5.5

LANDSCHAP EN CULTUUR GARSTHUIZEN/STARTENHUIZEN

Bewoners van Garsthuizen / Startenhuizen zijn tevreden tot zeer tevreden over het landschap rondom hun
dorp. Het is landelijk, open maar vooral ook agrarisch. De landbouwers zorgen dat het landschap goed wordt
onderhouden. Het biedt recreatieve mogelijkheden die echter deels nog onbenut blijven.
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Fiets- en voetpaden
Hoewel de meesten aangeven dat er voldoende voet- en fietsgelegenheid is, geeft twintig procent aan nog wel
wat aanvullende behoeften te hebben voor wat betreft zowel de fiets- of voetpaden. Wandelaars en fietsers
ondervinden nogal eens hinder van de medeweggebruikers zoals auto’s en landbouwverkeer.

Enkele suggesties:
1. een voetpad evt. gecombineerd met fietspad vanaf het Coolmanspad naar de molen (herstel van het
oude kerkenpad);
2. een voet- / fietspad langs de Smydingheweg richting Westeremden;
3. het rondje Eppenhuizen - Zandeweer afmaken door het aanleggen van de nog ontbrekende delen;
4. algemeen, aanleg van voet-/fietspaden door de landerijen.

Conclusie: Het landschap rondom het dorp is mooi, landelijk, open en agrarisch. Bewoners willen er graag meer
gebruik van maken dan nu mogelijk is.
Actiepunt natuur en landschap
Fiets- en wandelpaden realiseren door de landerijen en langs sloten in de directe omgeving van het dorp.
Kortom een dorpsommetje realiseren (staat ook onder 5.3).
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5.6

GEMEENTE LOPPERSUM

Onderhoud grijs (wegen) en groen (openbaar groen)
Het onderhoud van straten en wegen door de gemeente vindt men matig. Diverse plekken zijn benoemd, van
buitenwegen tot trottoirs en het pleintje aan de Walkumaweg. Over het onderhoud van het groen is men iets
positiever. Al is men soms ontevreden over het maaien van de bermen, het snoeien van struiken t.o. v. de kerk
en ook hier genoemd het pleintje aan de Walkumaweg.

Gemeentelijke diensten
Bewoners van Garsthuizen / Startenhuizen zijn behoorlijk tevreden over de gemeentelijke diensten. Extra
avondopenstelling bij burgerzaken zou de klantvriendelijkheid nog vergroten.
Er zijn wel zorgen over de bezuinigingen, en eventueel het wegbezuinigen van de zwembaden, de staat van
onderhoud van de straatverlichting en het schoonhouden van wegen, goten en putten.
Over de hoogte van de gemeentelijke belastingen is men ontevreden. Die zouden lager mogen zijn.
Grof vuil wordt het vaakst genoemd. 15% van de mensen hebben aangegeven ontevreden te zijn. Het wordt
niet opgehaald in de gemeente Loppersum en is duur.

1) zeer
tevreden

2)
tevreden

3)
ontevreden

4) zeer
ontevreden

30.1 a: Openbaar groen

1.30%

84.42%

12.99%

1.30%

30.2 b: Communicatie met burgers

2.82%

60.56%

32.39%

4.23%

30.3 c: Huisvuil en gft

11.39%

83.54%

3.80%

1.27%

30.4 d: Grof vuil

2.82%

49.30%

33.80%

14.08%

30.5 e: Klein chemisch afval

5.71%

64.29%

27.14%

2.86%

30.6 f: Openbare verlichting

4.00%

76.00%

16.00%

4.00%

30.7 g: Onderhoud riolering

0.00%

83.82%

16.18%

0.00%

30.8 h: Openingstijden gemeentehuis

2.70%

83.78%

12.16%

1.35%

30.9 i: Gemeentelijke diensten: Hierbij kunt u onder
andere denken aan het verstrekken van paspoorten,
het verlenen van vergunningen (bouw/kap/etc.), de
dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken (o.a.
uitkeringen) en dergelijke zaken.

1.41%

81.69%

15.49%

1.41%

14

Gemeentelijke herindeling
Bijna 80% van de bewoners van Garsthuizen / Startenhuizen zou voor een fusie met een buurgemeente zijn.
Garsthuizen / Startenhuizen zou zich, volgens ruim de helft van de bewoners, wel bij gemeente Eemsmond
willen scharen.

Woningbouwbeleid gemeente Loppersum
Gemeente Loppersum wil de toekomstige woningbouw zoveel mogelijk concentreren in de hoofdplaats
Loppersum en Middelstum. In Garsthuizen / Startenhuizen zijn evenveel voorstanders als tegenstanders voor
dit beleid.

Conclusie: de gemeente Loppersum vervult haar taken redelijk maar heeft helaas weinig financiële armslag.
Bewoners van Garsthuizen / Startenhuizen geven aan dat de klantvriendelijkheid zou verbeteren door het
instellen van avondopening, tot bijvoorbeeld 20 uur, bij loket burgerzaken en voor wegbrengen grof vuil.

Actiepunten richting gemeente Loppersum
1. Vuilstort in Usquert ook op zaterdagochtend open.
2. Grof vuil maandelijks laten ophalen, vergelijkbaar met klein chemisch afval.

5.7

OVERIG

Met betrekking tot de uitvoering van de dorpsvisie
De VVV/D wil de uitvoering van de actiepunten uit de dorpsvisie oppakken met de gemeente, maar ook met
enkele werkgroepen vanuit het dorp zelf. De uitkomsten van de terugkoppelingsbijeenkomst zullen leidend zijn
wanneer met een activiteit wordt gestart. De uitkomsten zijn terug te vinden in bijlage 2. Ook heeft VVV/D zelf
nagedacht over wie welke rol daarbij zou kunnen aannemen.

Aanvullende thema’s/ideeën
Websites:
Dorpskrant:

www.garsthuizen.info (dorpsinitiatief, VVV/D)
Roegkop

Actiepunten dorpszaken divers
1. Naar aanleiding van de dorpsvisie een werkgroep verkeersveiligheid instellen
2. Naar aanleiding van de dorpsvisie een werkgroep dorpsommetje instellen
3. Beter informatie verstrekken over activiteiten en verenigingen, bijvoorbeeld via
www.garsthuizen.info (staat al onder 5.2).

6. VERSLAG BEWONERSAVOND 13 OKTOBER 2010
Een snelbus langs de Eemshavenweg; het eens per maand laten ophalen van grof vuil, vergelijkbaar met
klein chemisch afval; het realiseren van nieuwe fiets- en wandelpaden zodat er dorpsommetjes ontstaan; en
hulp en advies van Veilig Verkeer Nederland of een buurtagent inroepen voor het verbeteren van
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verkeerssituaties, dat zijn vier wensen die het sterkst lijken te leven bij de bewoners van Garsthuizen en
Startenhuizen. Dat bleek tijdens een zeer druk bezochte bewonersavond op 13 oktober 2010 in ’t Binhoes.
Deze avond was gewijd aan de dorpsvisie die in concept gereed was. In de dorpsvisie staat hoe de inwoners
van de dorpen de toekomst zien van hun dorp en hoe Garsthuizen en Startenhuizen zich voor de komende circa
tien jaar in hun ogen het beste verder zou kunnen ontwikkelen. De dorpsvisie is tot stand gekomen na een
enquête die zowel schriftelijk als per internet kon worden ingevuld.
Tijdens de bewonersavond waar de conceptdorpsvisie gepresenteerd werd, kregen de dorpelingen nogmaals
de gelegenheid aan te geven wat volgens hen de belangrijkste wensen zijn voor de komende jaren. Ze konden
daarom stickers plakken bij wensen die al in de dorpsvisie waren geformuleerd, maar waarvan nog niet precies
bekend was hoe sterk die wensen nu precies leven bij de inwoners van Garsthuizen en Startenhuizen. Tussen
de veertig en vijftig inwoners hebben deze bijeenkomst bezocht.

Conclusies stickeractie
De aanwezige Garst- en Startenhuizers konden groene en rode stickers plakken bij twintig wensen. Daarmee
kon iedereen aangeven of men die wensen steunt (groen) of juist niet (rood).
Aan de hand van het aantal groene stickers is de conclusie dat de meeste aanwezigen graag een snelbus
zouden zien langs de Eemshavenweg (25 groene stickers). In de richting van de gemeente Loppersum willen de
bewoners graag laten weten dat het grof vuil maandelijks zou mogen worden opgehaald, vergelijkbaar met
klein chemisch afval (23 groene stickers).
Het realiseren van fiets- en wandelpaden, zodat er dorpsommetjes ontstaan, vergaarde 21 groene stickers en
kwam op de derde plaats. Het vragen van hulp en advies van Veilig Verkeer Nederland of het inroepen van de
buurtagent bij het verbeteren van verkeerssituaties kwam als vierde wens uit de bus met 18 stickers. In bijlage
2 zijn de uitslagen van de stickeractie te zien.

Ook veel stickers
Er waren ook nog voorstellen die meer dan tien groene stickers kregen, maar net niet in de top 4 belandden.
Zo kreeg het voorstel om overlast van honden- en kattenpoep tegen te gaan, door eigenaren daarover blijvend
aan te spreken op hun gedrag o.a. in de dorpskrant, 12 groene stickers. Maar er stonden ook 6 rode stickers
achter van mensen die dit niet nodig vonden.
Het voorstel om de vuilstort in Usquert ook op zaterdagochtend (maandelijks) te openen, kreeg 11 stickers.
Tenslotte waren er ook tien groene stickers voor de suggestie om een actiepunt te maken van het Behoud van
‘t Binhoes en geld voor het onderhoud te reserveren.

Dorpsommetje
Er bleek deze avond ook veel steun voor het voorstel om naar aanleiding van de dorpsvisie een werkgroep
‘Dorpsommetje’ in te stellen. Deze suggestie kreeg 22 groene stickers. Ook was er (maar wel iets minder) steun
voor het voorstel om naar aanleiding van de dorpsvisie een werkgroep ‘Verkeersveiligheid’ in te stellen.

7. HOE NU VERDER?
De conceptdorpsvisie is op 13 oktober in feite vastgesteld doordat deze is aangevuld met alle wensen die steun
kregen tijdens de stickeractie. Het concept is daarmee definitief geworden.
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Werkgroepen
Om geen tijd te verspillen zijn er werkgroepen uit de bevolking van Garsthuizen en Startenhuizen gevormd om
een beetje druk op de ketel te houden de komende jaren. De werkgroepen kunnen proberen om de wensen
van de bevolking gerealiseerd te krijgen. Dit alles gebeurt onder auspiciën van de VVV/D waar de werkgroepen
verslag aan zullen uitbrengen. Uiteraard hopen we dat de gemeente Loppersum goed gebruik gaat maken van
ons “wensenlijstje”.

Prioriteitenlijst
Actie

Verantwoordelijkheid

Rol VVV/D

Prioriteit

Aandacht voor het behoud van rust en
ruimte, dé woonkwaliteit van Garsthuizen
/ Startenhuizen.
Snelbus langs Eemshavenweg.

Gemeente

Meewerkend

continu

Dorpsbelangen Zijldijk

Ondersteunend/
meewerkend

heel hoog

Kleinschalige werkgelegenheid toestaan.

gemeente

ondersteunend

hoog

Herbestemming leegstaande panden.

gemeente

ondersteunend

hoog

Beter informatie verstrekken over
activiteiten en verenigingen, bijvoorbeeld
via www.garsthuizen.info.

VVV/D

uitvoerend

hoog (2010)

Jeugd stimuleren tot het organiseren van
jeugdactiviteiten.
Behoud van zwemgelegenheid in de
gemeente Loppersum, om jonge mensen
aan te blijven trekken.

VVV/D

uitvoerend

hoog

gemeente

ondersteunend

hoog

Serieus nadenken over alternatieven voor
de bibliobus.
Overlast van honden- en kattenpoep,
daarover eigenaren blijvend aanspreken
op hun gedrag o.a. in de dorpskrant.
Hulp/advies van Veilig Verkeer Nederland
of buurtagent inroepen bij het verbeteren
van de verkeerssituaties.

Binhoes

ondersteunend

hoog

VVV/D
Alle dorpsbewoners

aanjagend

hoog/2010

Werkgroep
Verkeersveiligheid

regie

hoog/2015

Meer duidelijkheid scheppen bij de afrit
Eemshavenweg vanuit richting Groningen.

gemeente

observerend

continu

Fiets- en wandelpaden realiseren, zodat
er dorpsommetjes ontstaan.

Werkgroep
Dorpsommetje

regie

hoog/2015

Vuilstort in Loppersum (of Usquert) ook
op zaterdagochtend (maandelijks) open.

gemeente

observerend

hoog/2012

Grof vuil maandelijks laten ophalen,
vergelijkbaar met klein chemisch afval

gemeente

observerend

hoog/2012
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Geluidsoverlast Eemshavenweg

werkgroep verkeer

ondersteunend

hoog/2015

Behoud Binhoes en speelvoorzieningen,
geld voor onderhoud

Stichting
Dorpshuis/gemeente

meewerkend

continu

Picknickbank op driesprong Dijkumerweg,
Smydingheweg, Fiveldijk

gemeente

ondersteunend

Indien
mogelijk

Afval containers grijs/groen tegelijk legen

gemeente

ondersteunend

Indien
mogelijk

Ruilbeurs tussen vrijwilligers organiseren,
voor klusje die je zelf niet kunt

werkgroep gestart

ondersteunend

hoog

Hondenpoepschepjes
Garsthuizen/Startenhuizen

hondeneigenaren

stimulerend

hoog

Meer aandacht voor recreatie, zoals
promotie van kanovoorzieningen

gemeente

ondersteunend

hoog/direct

Restauratie van de kerk,
aandacht vanuit het dorp

Stichting
Restauratie
Kerk Garsthuizen

ondersteunend

hoog/direct

gemeente

ondersteunend

continu

Schoolvervoer in stand houden

blijvende
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BIJLAGE 1
WAT IS EEN DORPSVISIE?
Als dorpen, meer dan nu, invloed willen hebben op hun toekomst, dan is het van belang dat zij goed beslagen
ten ijs komen. Een belangrijke stap waarmee elke belangenorganisatie zou kunnen beginnen is het opstellen
van een dorpsplan, ook wel dorpsvisie genoemd.
Een dorpsvisie is: “Een plan waarin een dorpsbelangenorganisatie aangeeft wat de gewenste ontwikkeling is
van de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving”.
Belangrijke kenmerken/voorwaarden van een dorpsvisie zijn:
- De dorpsvisie wordt opgesteld door het dorp, d.w.z. door inwoners en organisaties binnen het dorp en
organisaties die direct met uitwerking en realisering te maken kunnen hebben. In veel gevallen is de
dorpsbelangenorganisatie de meest aangewezen instantie voor deze activiteit.
- De dorpsvisie wordt in principe opgesteld voor de middellange termijn (10-15 jaar). Het realiseren van
sommige aspecten van de dorpsvisie kan direct plaatsvinden.
- De dorpsvisie moet door het dorp gedragen worden, d.w.z. door de inwoners en organisaties van het
dorp. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende belangen in het dorp. Hoe meer organisaties
(gemeente, scholen, verenigingen, andere dorpen) de ideeën uit de dorpsvisie dragen, hoe groter de
kans van slagen zal zijn.
- Van belang is te toetsen hoe een en ander zich verhoudt tot plannen van omliggende dorpen en de
lokale en provinciale overheid.
In een dorpsvisie gaat het niet alleen om allerlei inhoudelijke aspecten (wensen en ideeën) maar ook om
organisatorische aspecten (wie doet wat, en wanneer?)

WAAROM EEN DORPSVISIE?
Bij veel dorpsbelangenorganisaties bestaan de werkzaamheden op dit moment vooral uit het organiseren van
allerlei activiteiten en het doorgeven van klachten, wensen en ideeën aan gemeenten of andere overheden. Als
een dorpsbelangenorganisatie meer invloed wil uitoefenen op het realiseren van haar wensen en ideeën dan is
het opstellen van een dorpsvisie een belangrijke eerste stap. Het doel van het opstellen van een dorpsvisie is
tweeledig.

FUNCTIONEEL VOOR DE DORPSBELANGENORGANISATIE
Allereerst schept het bestuur van een dorpsbelangenorganisatie een kader voor het eigen functioneren,
doordat alle wensen en ideeën op een rijtje worden gezet. Duidelijk wordt wat er leeft binnen een dorp. Ook
wordt duidelijk met welke zaken een dorpsbelangenorganisatie zich bezig houdt om de leefbaarheid van het
dorp te behouden of te versterken. Doordat iedereen in het dorp gevraagd wordt mee te denken, wordt
bovendien de band tussen bestuur en achterban versterkt. Het is dus van belang te beseffen dat niet alleen het
eindresultaat telt (de dorpsvisie). Ook de werkwijze om dit eindresultaat te bereiken heeft een doel, n.l. het
creëren van draagvlak in het dorp.

UITVOERINGSGERICHT EN BELEIDSBEÏNVLOEDEND
Met een goede dorpsvisie heeft het uitvoeren van de wensen en ideeën kans van slagen omdat daar binnen
het dorp draagvlak voor bestaat; de gemeente kan dit niet gemakkelijk ter zijde schuiven. Omdat dorpen
meedenken over hun toekomst krijgt een dorpsbelangenorganisatie zo een actieve rol in het uitvoeringsbeleid.
Door het beschikken over een dorpsvisie kan een dorp ook een snelle, eenduidige reactie geven op plannen
van de overheid (bestemmingsplan, streekplan etc.) of zelfs op die planvorming vooruit lopen. Hierdoor wordt
de inspraak effectiever. (bron: Handboek Dorp en Gemeente, samen werken aan de toekomst, FLD/VKDG juni
2000).
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BIJLAGE 2
Uitkomst STICKEREN bewonersavond 13 oktober 2010
GROEN
Actiepunten wonen
1:
Aandacht voor het behoud van
rust en ruimte, dé woonkwaliteit
van Garsthuizen / Startenhuizen
2:

Snelbus langs Eemshavenweg.

11

Kleinschalige werkgelegenheid toestaan.

8

3:

Herbestemming leegstaande panden.

2

2:
Behoud van zwemgelegenheid in de gemeente Loppersum, om
jonge mensen aan te blijven trekken.
Actiepunt onderwijs
1:
Serieus nadenken over alternatieven voor de bibliobus.
Actiepunt veiligheid en overlast
1:
Overlast van honden- en kattenpoep, daarover eigenaren blijvend
aanspreken op hun gedrag o.a. in de dorpskrant.

I

25

2:

Actiepunten recreatie en cultuur
1:
Fiets- en wandelpaden realiseren, zodat er dorpsommetjes
ontstaan.

Top4

10

Actiepunten werken
1:
Bedrijfsloket gemeente uitnodigen in Garsthuizen / Startenhuizen.

Actiepunten verenigingsleven
1:
Betere informatie verstrekken over activiteiten en verenigingen,
bijvoorbeeld via www.garsthuizen.info.
2:
Jeugd stimuleren tot het organiseren van jeugdactiviteiten.

ROOD

1

7
7

Zie natuur
en
landschap
3

Zie natuur
en
landschap

7

5

12

6

Actiepunt onderwijs
1:
Serieus nadenken over alternatieven voor de bibliobus.
Actiepunt veiligheid en overlast
1:
Overlast van honden- en kattenpoep, daarover eigenaren blijvend
aanspreken op hun gedrag o.a. in de dorpskrant.
Actiepunten verkeer en vervoer
1:
Hulp / advies van Veilig Verkeer Nederland of buurtagent inroepen
bij het verbeteren van de verkeerssituaties.
2:
Meer duidelijkheid scheppen bij de afrit Eemshavenweg vanuit
richting Groningen.
Actiepunt natuur en landschap
1:
Fiets- en wandelpaden realiseren, zodat er dorpsommetjes
ontstaan.

IV

18
3

15 + 6 = 21

1+2 = 3

III

20

Actiepunten richting gemeente Loppersum
1:
Vuilstort in Loppersum (of Usquert) ook op zaterdagochtend
(maandelijks) open.
2:
Grof vuil maandelijks laten ophalen, vergelijkbaar met klein
chemisch afval.
Actiepunten dorpszaken divers
1:
Naar aanleiding van de dorpsvisie een werkgroep verkeersveiligheid
instellen.
2:
Naar aanleiding van de dorpsvisie een werkgroep dorpsommetje
instellen.

11
23

II

11
22

Suggesties voor overige actiepunten
1. Geluidsoverlast Eemshavenweg

1

2. Behoud Binhoes en speelvoorzieningen, geld voor onderhoud

10

3. Picknickbank op driesprong Dijkumerweg, Smydingheweg, Fiveldijk

5

4. Afval containers grijs/groen tegelijk legen

1

5. Ruilbeurs tussen vrijwilligers organiseren, voor klusje die je zelf niet kunt

4

6. Hondenpoepschepjes Garsthuizen/Startenhuizen

1

7. Meer aandacht voor recreatie, zoals promotie van kanovoorzieningen

1

8. Restauratie van de kerk, blijvende aandacht vanuit het dorp

1

9. Schoolvervoer in stand houden

1
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Uitnodiging conceptdorpsvisie

22

