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Toelichting: 
23 antwoorden 

 
Reclame er voor maken. 
Handhaving vestigingsregels 
Goed voor de werkgelegenheid 
Dergelijke stimulansen voor zelfontplooiing zouden altijd gestimuleerd moeten worden. Niet 
altijd financieel maar.bijvoorbeeld wel in het wegwijs maken in de tegelgeving en dergelijken 
Duidelijk de mogelijkheden bekend maken om zo ook illigaal gebruik tegen te gaan 
Sneller reageren op ondernemers wensen dan nu gebeurt. Een ondernemer neemt risico's en 
moet meestal snel handelen om bijvoorbeeld uit te breiden of een nieuw pand te betrekken. 
De gemeente is nu een veel te log apparaat die veel te traag reageert 
Ruimtelijke ordening 
Zorg dat libou niet allesssss tegen werkt 



vergunningen gemakkelijk maken, meedenken 
Door subsidies te geven 
Belangrijk voor de leefbaarheid 
financiële ondersteuning 
Goed voor werkvoorziening 
Ondersteuning bij vergunningaanvraag en het verder opstarten, gebruik maken van regelingen, 
subsidie. 
geen idee 
geen mening 
Geen torenhoge huren vragen, bijdrage/hulp in advertentiemogelijkheden 
wegens de dunne bevolking is het lastig om snel de beroek op te houden voor kleinen 
ondernemers. Toch trekken deze ondernemingen op lange duur weer mensen aan en zorgen 
voor banen 
geen mening bij vraag 
soepele regels 
meer ondersteunen 
Als er meer bedrijvigheid komt, wordt er ook meer gebouwd 
faciliteren van diverse mogelijkheden, soepelheid bij vergunningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GARSTHUIZEN/STARTENHUIZEN 
ALS GEMEENSCHAP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOORZIENINGEN IN GARSTHUIZEN 
/ STARTENHUIZEN 







 

Op welke plek(ken) in het dorp mist u een (apart) fietspad of 
voetpad? Geef behalve de plek ook aan of het om een fiets- of 
voetpad gaat. 
38 antwoorden 
 

● laatste stukje van de Smydingheweg (waar geen stoep kan omdat bewoners tuin zouden 
moeten inleveren) 

● Fietspad tussen Garsthuizen en Stedum, niet haalbaar vermoedelijk naar wel fijn voor de 
fietsende jeugd. Maakt fietsen in donker aantrekkelijker 

● Voor een dorp is het voldoende 
● Fietspad langs Smydingheweg 
● Niet 
● Dorp rond, in hetvdorp 
● Op de gehele Smydingheweg mis ik een veilig en effen voetpad. Vooral met de snelheden die 

bereikt kunnen worden door automobilistwn kan ik wel een onveilig gevoel krijgen tijdens het 
wandelen met kind of doer 



● voetpad aan de Smydinheweg 
● Voetpad vanaf Coolmanspad naar de molen. Was er vroeger ook. En mogelijkheden 

onderzoeken voor meer fiets en voetpaden lijkt me prachtig. 
● fiets/voetpad dorp uit richting molen 
● voetpad Smyginghewegvanaf Brontsema 
● coolmanspad breder maken 
● Fietsstrook doorgaande weg Smydingheweg en goed begaanbare trottairs 
● Weg langs de molen 
● Geen voetpad Smydingheweg 41-48 Er is nergens een fietspad. Zie regelmatig gevaarlijke 

situaties met kinderen die fietsen en om geparkeerde auto's heen moeten 
● Smijdingheweg Fiveldijk Dijkumerweg 
● In het dorp is er voldoende ruimte om veilig te kunnen lopen of fietsen. De weg van 

garsthuizen naar loppersum is wel erg gevaarlijk op de fiets. 
● aparte rijbaan/fietspad maken voor fietsers vanaf Smedemaweg langs afrit t/m viaduct. 
● In mijn optiek zijn de dorpsommetjes verdwenen ondanks verwoede pogingen van 

dorpsgenoten. 
● fiveldijk en smydingeweg zijn bijna gevaarlijk om te wandelen of fietsen, aangezien het enkel 

een weg vor auto's is.. in het dorp zelf zijn er enkel voetpaden 
● langs de Smydingheweg langs de molen ontbreekt een voetpad 
● langs Smydingheweg 
● Smydingheweg vanaf begraafplaats naar richting Loppersum, voetpad. 
● langs smydingheweg 
● uitgaand richting de molen 
● meer landelijke paden 
● voetpad Voorwerkerspad naar Dijkumerweg lag er vroeger ook . 
● n.v.t. 
● smydingheweg vanaf Brontsema en loop/fietspad buiten het dorp . 
● het gehele dorp 
● oké 
● Een fietspad/wandelpad langs de Smydingeweg 
● Goed zoals het is 
● Voetpad -algemeen: te smalvoor bv. rollator / wandelwagen - te smal door aanleg of paaltjes. 

Onderhoud vgoetpad slecht - grindtegels ongeschikt 
● Vanaf het Coolmanspad achter de nieuwe speeltuin langs naar de Walkumaweg 
● Smydingheweg 
● Rond het dorp (langs de molen), nu levensgevaarlijk 

 
 































anders namelijk: 
8 antwoorden 
 

● rommel op aanvoer/afvoer wegen 
● Veel hondepoep langs coolmanspad 
● Te snel rijdend verkeer. 
● zwaar vrachtverkeer en landbouwvoertuigen door de straat veroorzaken aardbevingen! 
● geluidsoverlast van de Eemshavenweg 
● oversteek oude kerkhof 
● geluidsoverlast: verkeer Eemshavenweg (asfalt mede oorzaak). Plantenbak/wegversmalling 

bij fam. Bos verwijderen - overbodig en lelijk voor mijn gevoel, 
● geluid is geluid van Eemshavenweg 

 



Wat vindt u positief aan Garsthuizen / Startenhuizen? 
45 antwoorden 
 

● Dat je samen dingenmag doen, je wordt er niet op aangekenen als je dat niet doet 
● Sfeer dorp en omgeving 
● De rust!!! 
● Fijne woonomgeving 
● Leefomgrving 
● Prima dorp, fijne mensen, vertrouwd, dicht bij stad en dorpen met voorzieningen 
● Bewoners 
● De rust 
● Mooi klein 
● gemoedelijk , gezellig, open landschap 
● nvt 
● De ligging qua bereikbaarheid van de stad. De verscheidenheid van de inwoners qua leeftijd 

en karakter. De bereidheid van veel mensen om bij te dragen aan dorpshuis of ander 
dorpsbelang. Zo dicht bij de natuur, het landelijke. 

● inzet dorpsbewoners 
● de ruimte en rust 
● rustig wonen 
● Rust en ruimte 
● Ik vond het erg positief na de brand dat er met heel veel vrijwilligers, binhoes weer is 

opgebouwd. 
● Lekker rustig 
● De rust en de stilte en het uitzicht. 
● Niet ver van de stad 
● Het landelijke gebied. 
● Binnen 15 minuten in de stad / groot gevoel van vrijheid 
● Mooi rustig dorpje 
● gezellig dorp om te wonen 
● Aardige mensen, prima woonplek 
● zeer rustig en mooi dorp met vriendelijke mensen 
● Prima wonen 
● vriendelijk gehucht, ruimte 
● gezelligh dorp en saamhorigheid 
● Rust en verbondenheid 
● woonomgeving en saamhorigheid. 
● aardige mensen en toch op zichzelf 
● ligt aan N46 
● rustig dorp en landelijk wonen 
● Dat wij hier wonen 
● klein, overzichtelijk, veilig 
● rust en sfeer 
● rust landelijk 



● goede verbinding Groningen Uithuizen 
● Ruimte 
● Fijn wonen, rustig. Je hebt de mogelijkheid om contacten te zoeken maar kunt ook je terug 

trekken 
● Gezellig 
● rust 
● Rustig dorp 
● Mooie ligging, goede sfeer in het dorp 

 
 

Wat vindt u voor verbetering vatbaar aan Garsthuizen / 
Startenhuizen? 
33 antwoorden 
 

●  
● ? 
● Eénrichtingverkeer maken langs Weverijweg en door... 
● Snelheid verkeer door dorp afremmen door herinrichting openbare ruimte 
● Weinig aandacht voor hondeneigenaren. Geen hondenspeelveld wel gigantische speeltuin 

voor een paar kinderen! 
● Aardbevingsbestendigheid 
● Het trottoir 
● . 
● het zou fijn zijn als ook de nieuwe (jongere) bewoners hun neus zouden laten zien 
● nvt 
● De slijtlaag van de Eemshavenweg die teveel lawaai veroorzaakt. Een mooi nieuw 

middelpunte van het dorp nu de kerk weg is. Maar niet het glaskunstwerk zoals nu het 
voorstel is. 

● OV 
● veel meer samen doen 
● Wegen , rioleringen en betrokkenheid van gemeente. Het zware (vrachtverkeer omleiden. 
● Bij het huis van van der laan een spiegel plaatsen, dit zou voor het grotere verkeer en fietsers 

veiliger zijn!!!! 
● Groot vrachtverkeer vermijden door het dorp 
● Ringweg voor groot verkeer en beter openbaar vervoer 
● Snel internet 
● Niets 
● Misschien een iets minder drukke Eemshavenweg, bij bepaalde wind hoor ik de weg heel 

duidelijk. 
● de straatskanten en de voet- en fietspaden 
● Meer aandacht voor hondenbezitters 
● de geluidsoverlast van de Eemshavenweg (die wordt ook steeds drukker), geen snel openbaar 

vervoer naar de stad Groningen 
● Oude kerkhof is na afbraak kerk zeer kaal.; weer bebouwing s.v.p. 



● Communicatie en Onderhoud gemeente 
● Afbraak kerk nu een kale kerkhof. een nieuw kunstwerk aan bevelen. 
● rondweg? 
● zie alle antwoorden die hierop aansluiten 
● openbaar vervoer / horeca / winkel(tjes) 
● voet- en fietspaden meer bomen 
● Verlichting 
● geen wensen 
● Er is geen effectieve geluidswal voor Startenhuizen - paar bomen verhinderen 't 

gelu8idsoverlast niet 
● wandel- en fietspaden 

 
 

U kunt uw antwoord hier toelichten: 
17 antwoorden 
 

●  
● nee 
● Mooie uitzichten 
● Niks mis mee 
● Mooie stukken land van de akkerbouw 
● Ik hou van het open landschap 
● De wisselende gewassen op het land. En meer aandacht voor wilde bloemen de laatste jaren. 
● geluidsscherm N46 zo spoedig mogelijk 
● ruim en mooi uitzicht 
● Veel bomenkap. 
● Je kunt heerlijk ver. Ken en waar ik woon kun je genieten van mooie zonsondergangen 
● er zouden altijd wat meer bomen mogen komen, bijvoorbeeld langs de straatskanten om voet 

en fiestpaden te scheiden van de weg 



● landbouwvereniging 
● meer wandelpaden , door nu veel honden in het dorp , weinig ruimte meer hiervoor 
● Ik maak mij grote zorgen over de toenemende "industrieskyline"van de Eemshaven / Delfzijl. 

En de eindeloze hoeveelheid , toenemnde, windmolens. 
● weidse uitzichten 
● mooi zoals het is! 
● er mogen naar de toegangswegen wel meer bomen langs de wegen komen 

 
 

 

 
Welke verenigingen mist u in Garsthuizen / Startenhuizen? 
33 antwoorden 
 

● Geen 
● ? 
● geen 
● Sport 
● x 
● Niks 
● Sportclubje? 
● Muziek 
● . 
● active verenigingen die heel andere dingen organiseren dan VVV/D en dorpshuis nu doen 

(sport, toneel) 
● Gymnastiek en bewegen op muziek. 
● sport(volleybal?) 
● Sportvereniging 



● Sport/ Fitness 
● Niets 
● Heb ik mij nog niet in verdiept. 
● kinderen zijn hier opgegroeid was toen nog aantrekkelijk om te wonen , school , peuterschool, 

sport, srv wagen,visboer was er toen nog + betere bus verbinding 
● sjoelclub 
● Sport voor ouderen 
● sport 
● - 

 
 

Waarom woont u in Garsthuizen / Startenhuizen? 
46 antwoorden 
 

●  
● Mooi dorp 
● Mijn huis staat hier, prettig wonen, goede bereikbaarheid met de stad 
● Om de rust en goede verbinding met Stad 
● 6 jaar geleden mooi huis gekocht 
● Fijn huis 
● Toeval 
● Woonhuis gekocht 
● Destijds was er een goed huis te koop in de provincie met gunstig woon werk verkeer die 

voldeed aan de eisen die wij stelden. 
● heerlijk plekje en dicht aan de Eemshavenweg voor goede verbinding met Groningen 
● Bij toeval op het huis verliefd geworden en daarna ook op het dorp. 
● mijn huis staat hier 
● xxx 
● rustig en vanwege mooi uitzicht 
● Rust en ruimte 
● Dicht bij mijn werk, en het was een eenheid bereft de mensen. 
● Lekker rustig dorp 
● Voor de rust 
● dicht bij de stad 
● Vanwege de locatie 
● Indertijd afstand werk nu nog alleen hobby paarden houden 
● Omdat ik me hier prettig voel en ik ook niet ver van een stad zit. 
● Rust en Ruimte 
● Omdat ik mij prettig voel hier 
● werk gerelateerd 
● rustig, toegangkelijk (eemshavenweg) 
● Dichtbij mijn werk en het huis kwam via verhuurder op mijn pad. 
● Fijne woonomgeving 



● geboren 
● Rust en verbondenheid 
● Rustig maar toch levendig dorp, centraal gelegen tussen grote wegen, grotere dorpen. Mooi 

dorp. 
● dicht bij alle snelweg , en werk was hier . 
● ons huis staat hier we wonen hier al lang 
● mijn leven lang gewoond 
● rust en ruimte 
● omdat ons huis hier staat 
● Ik vond het een leuke woning 

 
 

Wanneer zou u niet meer in Garsthuizen / Startenhuizen willen 
wonen? 
41 antwoorden 
 

● Als ik echt niet meer mijn huis en tuin zou kunnen onderhouden 
● Als we de tuin niet zelf meer kunnen onderhouden 
● geen idee 
● Als het huis door aardbevingen inelkaar stort! 
● Als ik een groter huis koop op een andere plek, met grotere tuin en meer uitzicht 
● Na verkoop woonhuis 
● Geen idee. 
● Als er mensen komen wonen die niet in 't binhoes komen om mee te helpen om het dorp te 

bebouden zou ik jammer vinden. 
● als het niet langer mogelijk zou zijn door bv. hoge leeftijd (als alles ingestort is) 
● Als alle huizen zouden instorten. 
● als geluidsoverlast N46 me teveel wordt 
● xxx 
● ???? 
● Als ik afhankelijk wordt van hulp van anderen 
● Als ik mijn werk niet meer kan uitoefenen 
● Als er teve schade aan mijn huis instaat door de aardbevingen 
● Als het niet meer rustig is 
● als ik niet kan beschikken over zelfstandig vervoer 
● Als ik de trap niet meer oo kan, dan zal ik helaas een andere woning moeten vinden. 
● wanneer dit niet meer kan wat betreft voorzieningen voor ouderen 
● Wanneer het land vol industrie en lelijke grote schuren zou worden bebouwd. 
● als ik slecht ter been word en niet meer auto kan rijden 
● Als het onderhoud van de woning te veel word. 
● Geen idee 
● als ik met pensioen ga 
● ? 



● Als ik werk krijg in een plek waar ik eigenlijk een auto voor nodig heb. 
● bij veel (te) persoonlijke hulpverlening. 
● Indien minder mobiel 
● Als de sociale binding zou verdwijnen, gemeenschapszin. 
● indien de persoonlijke zorg veel complicaties zou geven 
● als er een 4 baans weg langskomt 
● lichamelijk neit meer mogelijk is. 
● Als de industrie verder oprukt en er geen stilte meer is. 
● Als ik hulpbeheoevend ben . 
● X 
● Als het niet meer bevalt 
● met kinderen, toch voorzieningen dichterbij willen + werk dichterbij 
● Wanneer geluidsoverlast nog groter wordt 
● Als ik niet meer mobiel ben 
● Als Eemshavenweg wordt verdubbeld 

 







 


