Weer op de hoogte!

Dorpsvisie, adressenlijst bedrijven en verenigingen

In deze dorpsvisie beschrijven we de ontwikkelingen die er zijn om Garrelsweer leefbaar te
houden en welke kansen we daarbij zien voor de komende tijd. Garrelsweer heeft al tien
jaar een dorpsvisie en het afgelopen jaar heeft die visie een update gekregen. Dit is de
bijgewerkte versie anno 2018!
Het is ook een levend document. Een visie hoort namelijk aangepast te worden als
omstandigheden daar om vragen. We zullen deze dorpsvisie dan ook geregeld bijwerken, zodat u op de hoogte blijft van de belangrijkste ontwikkelingen. Daarbij voegen we
een handige adressenlijst van bedrijven en verenigingen in ons dorp.

Dit is Garrelsweer
Garrelsweer is een klein lintdorp gelegen aan
het mooie en meanderende Damsterdiep, waar
het landelijk en rustig wonen is. Garrelsweer
heeft net als de omliggende regio te maken
met de krimp van het inwonertal. De laatste
10 jaar is het aantal inwoners gedaald met 50
(2007: 632 inwoners en 2016: 582 inwoners).
Momenteel zien we dat de bewoning van vrij
gekomen huizen verschuift van oudere naar
jongere gezinnen.

activiteit

Garrelsweer is een bedrijvig dorp, met een
bloeiend verenigingsleven en bruisend van
activiteiten. Het cultureel erfgoed zoals de oude
kerk, de pastorie en de molens getuigen van
een lange geschiedenis.

rust

Gerleviswert
Het eerste schriftelijk bewijs van het bestaan van Garrelsweer, of Gerleviswert, zoals dit dorp toen werd genoemd, dateert van 1057 toen de Duitse
koning Hendrik IV besloot aan Garrelsweer markt-, munt- en tolrecht te geven.
Munten zijn daadwerkelijk in Garrelsweer geslagen en zijn o.a. gevonden in de
Baltische Staten waar veel handel mee gedreven werd.
In de 17e eeuw had Garrelsweer nog de mooie oude kruiskerk met losstaande
toren en de weem. Deze kerk werd in 1912 afgebroken en vervangen door de
huidige kerk. Deze staat Noord-Zuid in plaats van Oost-West, waardoor de
graven van de fam. Tammens en Rengers, die vroeger in de kerk lagen, nu
buiten op het kerkhof liggen.

Goed wonen
Nu is Garrelsweer een landelijk dorpje aan de oevers van het mooie Damsterdiep, waar het goed wonen is.
De meeste inwoners zijn forenzen die werken in Groningen, Appingedam en Delfzijl, maar ’s avonds keert men graag weer
terug in het dorp om te genieten van de rust en de landelijke omgeving.

ommetjes

Culturele ‘Ommetjes’
Garrelsweer heeft momenteel nog een tweetal molens te weten De Meervogel voor de bemaling van het
Hoeksmeer, en de Garrelsweerster Kloostermolen, voor de bemaling van de Kloostermolenpolder.
De Kloostermolen is in 2014 gerestaureerd. Destijds ontwikkelden we samen met Landschapsbeheer
Groningen een molenwandelpad: een prachtig dorpsommetje vanuit het dorpshuis, over de Stadsweg langs
de Kloostermolen en De Meervogel.
Ook is er het Ommetje Garrelsweer, een dorpsommetje met prachtige dorps- en vergezichten, langs het
Damsterdiep, door de weidse velden en langs eeuwenoude wierden met hun statige boerderijen.
De route gaat via de Stadsweg, langs de oude Nederlands Hervormde kerk naar de Trekweg waarover ooit de
schepen door het Damsterdiep werden getrokken.
Website: www.landschapsbeheergroningen.nl/product/ommetje-garrelsweer-52-km
Het Ommetje Garrelsweer is mogelijk gemaakt door de EU, de provincie Groningen, Vereniging Dorpsbelang
Garrelsweer, Stichting Historie Garrelsweer, Landschapsbeheer Groningen, Rabobank Noord-Nederland,
NAM en RWE.

De dorpsvisie: de voortgang
Verkeer en vervoer
We willen een verkeersveilig dorp met een goede openbaar
vervoer verbinding met Stad en Ommeland (via de N360
en buslijn 6). Er is vooral behoefte aan een rechtstreekse
buslijn richting Loppersum waar ook mindervaliden gebruik
van kunnen maken. In Loppersum vindt men de spoorverbinding met de stad en de meeste voorzieningen die in de
loop van de tijd uit Garrelsweer verdwenen zijn.
Rijksweg: De Werkgroep Groen en Wegen wil het kruispunt
van de Rijksweg naar de brug veiliger maken door slimmere
belijning op het wegdek. Ook kunnen zigzagbewegingen in
de Rijksweg worden aangebracht om de vaart eruit te halen.
Verder wil de werkgroep door plaatsing van elementen op
en langs de Rijksweg de uitstraling van de woonwijk versterken. De gemeente zorgt voor een elektronisch smiley-bord.
Stadsweg: De Stadsweg en de bruggen zijn gerenoveerd.
Op een paar plekken aan de Stadsweg is extra straatverlichting nodig.
N360: Wij pleiten bij de provincie voor geluidsschermen,
‘stil asfalt’ en het instellen van een 60-kilometerzone.
We willen dat het landbouwverkeer, net als tussen Ten Boer
en Groningen, permanent gebruik gaat maken van de N360.

verbinding

Woningbouw en openbare ruimte
Een aantrekkelijke en gevarieerde woonomgeving is medebepalend voor de leefbaarheid van het dorp. We willen de lintbebouwing in stand houden en voorkomen
dat er adressen verloren gaan. Wij vinden het belangrijk dat er voor starters goede
mogelijkheden zijn om zich in Garrelsweer te vestigen. Daarnaast willen we omstandigheden creëren waardoor ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen in Garrelsweer. Het ouderenbeleid is een belangrijke speerpunt, zeker gezien
het feit dat de afgelopen jaren tien bejaardenwoningen aan de Ockingeheemlaan
zijn gesloopt en vijf levensloopbestendige woningen niet daarvoor in de plaats zijn
gekomen.
•

We onderzoeken de mogelijkheid om het bestemmingsplan aan te passen
waarbij we inspraak willen hebben bij de woningbouw en uitgifte van kavels.

•

Woningen aan de Ockingeheemlaan moeten gerenoveerd en geschikt gemaakt
worden voor starters of voor levensloopbestendige bewoning.

•

We willen overleggen met de woningstichting over het toewijzingsbeleid maar
ook over de behoefte van senioren voor levensloopbestendige woningen.

•

We blijven in overleg met B&W nu, en na 2020 in de nieuwe gemeente, over het
versterkingsprogramma in verband met de gevolgen van de gaswinning en de
daardoor ontstane aardbevingsproblematiek.

•

De speeltuincommissie heeft plannen ontwikkeld voor dorpstuintjes op
braakliggend terrein zolang de grond nog niet verkocht of herbestemd is.
Het gaat om (moes)tuintjes naar het voorbeeld van Appingedam.

•

We willen de versmalde dorpsentrees beplanten. Bijvoorbeeld: Rijksweg
Wirdum- en Winneweerzijde en Stadsweg Wirdumzijde.

•

We willen herstel van het Kerkepad naar de uitstraling ‘van vroeger’.

•

De werkgroep Kansrijk Garrelsweer werkt een plan uit voor de omgeving van het
Dorpshuis waar de dorpsbewoners, jong en oud en recreanten kunnen
recreëren.

•

In het kader van Kansrijk Garrelsweer bespreken we met de jeugd plannen
voor de inrichting van een jeugdhonk of hangplek en de speeltuincommissie
ontwikkelt renovatieplannen voor de speeltuin aan de Ockingeheemlaan.
Er ligt een plan voor een drie-generatie-speeltuin, de fondsenwerving is in volle
gang en nagenoeg rond. We willen in het voorjaar van 2018 met de renovatie
beginnen.

wonen

Noaberschap - informeel zorgnetwerk

Aardbevingsproblematiek

Garrelsweer wil een dorp zijn waar mensen naar elkaar
omzien, er voor elkaar zijn. We noemen dat Noaberschap. Je bent er voor elkaar wanneer je elkaar nodig
hebt.

Ook in Garrelsweer staan huizen in de steigers als
gevolg van aardbevingsschade. Bijna elk huishouden
heeft er mee te maken, maar de mate waarin is heel
divers. De problematiek varieert van scheuren in binnen- en buitenmuren en het vervangen van onstabiele
schoorstenen tot onbewoonbaar verklaarde woningen.
Renovatie van huizen hangt nauw samen met het
versterkingsprogramma dat in verband met de
aardbevingsproblematiek wordt opgesteld.
Bovendien kunnen sterk verzwakte huizen opgekocht
worden door de NAM.
We willen voorkomen dat daardoor huizen/adressen
definitief verdwijnen en dat beeldbepalende panden
afgebroken worden.

We hebben in het dorp een groot aantal vrijwilligers
die houvast en ondersteuning bieden aan mensen die
het nodig hebben. Het gaat om hand en spandiensten
zoals het vergezellen van mensen naar ziekenhuis of
huisarts, samen boodschappen doen of naar activiteiten gaan, iets ophangen, iets snoeien etc.
We kunnen ook betaalde diensten aan een hulpvrager
koppelen (denk aan een jongere die elke week voor
€5 een gazon komt maaien, of in contact brengen met
zorgzaak Piersanti).
We zijn er ook voor hulpverleners en mantelzorgers.
We onderhouden contact met maatschappelijk werk,
met een ouderenadviseur/sociaal werker, geven informatie over WMO, of over vervoersmogelijkheden zoals
bijvoorbeeld plusbus, valys (beide via WMO), regiotaxi,
Qbuzz.
Coördinator: dhr. I. Osinga 06-18224072
noaberschapgarrelsweer@gmail.com
Sociaal Werker: Dirktje Kornelius 0596-650787
d.kornelius@s-w-d.nl

noaberschap

In het najaar van 2017 is het eerste aardbevingscafé
georganiseerd met medewerking van ‘Stut en Steun’.
Het doel van de avond was om ervaringen met elkaar
te delen en tips uit te wisselen. In 2018 komt hierop een
vervolg.
Inmiddels worden de laatste delen van het Damsterdiep uitgebaggerd. Vanwege de vrees voor de stevigheid van de beschoeiing door de bodembeweging ten
gevolge van de aardbevingen worden er nulmetingen
aan woningen verricht om eventuele schade meteen
goed in kaart te brengen. Toch is al duidelijk zichtbaar
dat muren, vloeren en hekwerken aan de oevers van
het Damsterdiep in de loop van de tijd zijn verzakt of
zijn gaan overhellen.
Dat kan komen door de bodemdaling in combinatie
met aardbevingen. We houden het goed in de gaten.

Gemeenschapszin – Kansrijk Garrelsweer
De gemeente Loppersum, en dus ook Garrelsweer, ligt in het epicentrum van het bevingsgebied.
Dit heeft negatieve gevolgen voor de cohesie en de sociaal/psychologische toestand van de
dorpsgemeenschap. Het project Kansrijk Groningen is bedoeld om het vertrouwen in de overheidsinstanties en het vertrouwen in een duurzaam herstel van aardbevingsschade te verbeteren.
Het project wordt gecoördineerd door de Nationaal Coördinator Groningen en wordt gefinancierd
door de NAM. De gemeente Loppersum behoort tot een van de negen doelgebieden van het project.
Vereniging Dorpsbelang Garrelsweer heeft in het kader van Kansrijk Groningen het initiatief
genomen om het project Kansrijk Garrelsweer te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen.
•

Door middel van dit project wil de vereniging de leefbaarheid en cohesie van de dorpsgemeenschap versterken waardoor er een klimaat ontstaat waarin het vertrouwen hersteld kan worden.
Zo werkt Kansrijk Garrelsweer aan initiatieven die elke inwoner, jong of oud, en elk naar
vermogen het gevoel geeft dat men erbij hoort.

•

Bovendien draagt Kansrijk Garrelsweer bij aan initiatieven die duurzaam zijn.
Zo adviseert Kansrijk Garrelsweer individuele en collectieve initiatieven die bijdragen aan een
duurzaam Garrelsweer.

•

Om de centrumfunctie van het Dorpshuis te versterken, ontwikkelen we met het plan Kansrijk
Garrelsweer het gebied ten zuiden van het Dorpshuis. Het terrein (ongeveer 2,5 hectare) krijgt
een multifunctionele bestemming voor recreatie, ontmoeting en sport, zoals atletiek, badminton, skating, volleybal en een stormbaan. Ook komt er een boomgaard met wandelpaden en
educatieve elementen waar ruimte is voor gezelligheids- en culturele buitenactiviteiten.
Een ander deel van het gebied willen we een multifunctionele bestemming geven waar het hele
jaar door gelegenheid is voor buitenactiviteiten.

•

De dorpsgemeenschap betrekken we zoveel mogelijk bij alle ontwikkelingen. Dat bevordert de
onderlinge betrokkenheid en samenwerking op materieel, educatief en sociaal gebied.
Denk bijvoorbeeld aan het beheer van de boomgaard, samen een duurzaamheidsproject
opzetten, sportevenementen organiseren of een openlucht tentoonstelling inrichten. In het
verleden heeft de dorpsgemeenschap regelmatig enthousiast projecten succesvol uitgevoerd.
Bijvoorbeeld bij de verbouw/uitbreiding van het Dorpshuis en het mozaïekbankje dat in 2017 bij
het Dorpshuis is onthuld.

•

Bij al dit soort projecten is er ondersteuning van Partycrew Garrelsweer die zich inzet voor het
sport- en spelaanbod, en activiteiten voor de jeugd.

samenwerking

Organisatie
Het contact tussen Vereniging Dorpsbelang en de gemeente is
goed. De lijntjes zijn kort en jaarlijks vindt er overleg plaats met het
College van B&W; hierbij schuiven de buurtagent en de dorpencoördinator ook aan. Het Meldpunt Openbare Orde zorgt ervoor
dat dorpsbewoners niet hoeven te wachten tot de schouw om
problemen te melden. Het is de vraag hoe zich dat ontwikkelt na
de gemeentelijke herindeling die in 2020 gepland is. In het kader
daarvan neemt Vereniging Dorpsbelang deel aan het project
Mijn Dorp: een digitaal platform waarop de gemeente en haar
dorpen samenwerken.
Er zijn goede contacten met buurdorpen. Zo werken we met
Wirdum intensief samen bij de Avondvierdaagse en overleggen we
ook over de Rijksweg-problematiek. Vereniging Dorpsbelang doet
maandelijks mededelingen in de GarWin, de bewoners maken ook
geregeld gebruik van de maandelijkse inloopmogelijkheid bij de
bestuursvergadering.
De groei van de gemeente na de verwachte herindeling in 2020
mag niet leiden tot veronachtzaming van de dorpen. Garrelsweer
is een dorp met een typisch karakter dat behouden moet blijven.
Zo moeten de omgevingsontwikkeling, gezondheidszorg en
welzijn voor ons dorp in samenspraak met B&W van de nieuwe
gemeente belangrijke aandachtspunten zijn.
Vereniging Dorpsbelang ziet voor zichzelf een nog belangrijkere
rol als belangenbehartiger van de dorpsgemeenschap in de
nieuwe gemeente.

dorpsbelang

Verenigingen Garrelsweer

Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Dhr. J. Schuurman, 0596-572574
Biljartclub De Goede Stoot
Dhr. S. Dijkema, 06-18802699
Biljartclub Wirdum
Dhr. S. Dijkema, 06-18802699
Crea-club
Mw. J. Bierling, 0596-572600
Damclub Denk en Zet
Dhr. H. Meruma, 0596-572189
Feestweekcommissie
Mw. M. Wiersma, 06-30008534
Garrelsweerinfo.nl
Dhr. T. Elderman, 0596-572761
garrelsweerinfo@gmail.com
GarWin
Mw. S. Buijtendijk
redactiegarwin@gmail.com
Gymclub
Mw. F. Wendel, 0596 571615
Molen Kloostermolen
Dhr. J. Schuurman, 0596-572574
Molen Meervogel
Dhr. J.C. Wagenaar
jcjwagenaar@msn.com
Partycrew Garrelsweer
Dhr. W. Puite
wouterpuite1993@hotmail.com

PKN-kerk
Garrelsweer-Winneweer-Wirdum
Mw. F. van der Veen-Heida, 0596-571503
Runploug Garrelsweer
Dhr. J. Pilon, 06-53795931
Schietvereniging GEO
Dhr. F. van Dijken, 0596-573008
Schildersclub
Mw. T. van der Linde, 0596-573836
Sjoelclub De Vliegende Brik
Dhr. K. Niewold, 0596-851862
Stichting Dorpshuis Weersterheem
Mw. A. Lanenga, 0596-572746
a.lanenga@ziggo.nl
Stichting Historie Garrelsweer
Dhr. G. Vos, 0596-571824
geertvos@hetnet.nl
Vereniging Dorpsbelang Garrelsweer
Mw. J. Blankvoort, 0596-571966
ver.dorpsbelang.garrelsweer@outlook.com
Wijngilde Garrelsweer e.o.
Mw. M. Clements, 06-11192593
Wirdumer Biljartvereniging OBK
Dhr. G. Klei, 0596-572612
IJsvereniging Nooitgedacht
Mw. T. Bakker, 0596 572684

Bedrijvigheid

Bedrijven Garrelsweer

Garrelsweer telt circa dertig bedrijven
maar het blijft belangrijk om bij de
gemeente aan te dringen op beperking
van de regelgeving zodat bedrijfsvestiging
ook voor nieuwe bedrijven makkelijker
wordt. De voorzieningen die er nu zijn,
moeten we behouden.

3Aincasso
0596-573715
Adviesbureau Doornekamp
Handelsbemiddeling in machines,
technische benodigdheden,
schepen en vliegtuigen
0596-572374
B. Martens Gevelrestauratie
06-29500764
Bol Cardesign Huisverkoop van
auto-onderdelen
06-29383628

bedrijvigheid

Byteservers Cloud Hosting
06-48403830
info@byteservers.nl
Cafe de Brug
06-23152069
Cafetaria de Brug
06-23152069
De Tonebikker
Rundveepedicure en Agrarische
Dienstverlening
06-12799039
Dijkens Borduren
0596–572421 / 06–10303603
www.dijkensborduren.nl
Drag en Drop
luchtfotografie en video
06-34458358
www.dragendrop.nl

Future Wellness & Beauty
0596-571780
www.futurewellnessandbeauty.nl

Landgoed Schoolland
Bed & Breakfast
06-43819471

Geriatrie Fysiotherapie Veilig Thuis
06-14354739

Pension de Stadse Juffer
0596-572041 / 06-55746321
www.stadsejuffer.nl

Geluidnodig.nl
info@geluidnodig.nl
Groen Race & ATB thuisverkoop
van racefietsen en atb-onderdelen
0596-572430
Het Oude Kerkje Garrelsweer
Vergaderingen, feesten,
kleine concerten, zomers B&B
06-50498155
J. Bontsema
Onderhoudswerkzaamheden
06-21468858
Janna Schimmel
Grafische vormgeving & Glaskunst
06-30179965 / info@jschimmel.com
www.jschimmel.com

Prins verkeersbureau
06-51466845
Schilders- en Klussenbedrijf Dip
06-23103777
Timmer- en onderhoudsbedrijf Pilon
06-13031439
Timmers bouw- en klussenbedrijf
0596-567479 / 06-51116937
www.klussenbedrijftimmers.nl
TipTop administraties
06-40847545
Vestrium Brandveiligheidsconsultancy
06-15390559 / welbergen@vestrium.nl
www.vestrium.nl

Jannie Barelds
Stofferen en furniture design
0596-572041 / 06-55746321

W.E. van Bentem Rechtskundig
adviseur / WVB Juridische Diensten
0596-573715

Joh. Wiersma Transport VOF
06-30008534

Y. Leuveld - praktijk voor traditionele
Chinese geneeswijzen
06-50498155
www.acupunctuurgroningen.info

Karant Ontwerp, Dhr. T. Harms
06-50552611
Laila van Dijk Sportmassage
06-12991733 / 0596-573663
lailavandijk@home.nl

Zorgzaak Piersanti
06-37306973
www.zorgzaakpiersanti.nl

Colofon:
Deze uitgave kwam tot stand in opdracht van Vereniging Dorpsbelang Garrelsweer.
De dorpsvisie van Garrelsweer is de basis van deze brochure. De brochure is mede mogelijk
gemaakt door het loket Leefbaarheid Groningen.
Samenstelling: Rogier Verhagen Communicatie.
Vormgeving: Janna Schimmel.
Fotografie: Drag en Drop luchtfotografie, Janna Schimmel, Jaap Schuurman, Garrelsweerinfo.

