
Dorpsvisie Adorp 2014-2025
Duurzaam op weg in ’t Reitdiepdal!

Actief burgerschap in Adorp: Adorp maakt het beter!

Gemeente Winsum heeft Adorp uitgenodigd om aan de slag te gaan met een dorpsvisie. De rol en taakverdeling tussen 

gemeente en burgers moet op termijn anders: ‘Willen en kunnen burgers taken overnemen van de gemeente?’. Dorps

belangen Adorp voelde zich uitgedaagd en heeft de uitnodiging aangenomen om een dorpsvisie te ontwikkelen.

Binnen het project ‘Sterke verhalen van Groninger dorpen’ is een dorpsonderzoek uitgevoerd en zijn de ambities voor de 

toekomst van Adorp naar boven komen drijven. De rode draad waarvoor Adorp zich de komende jaren wil inzetten: 

Kwaliteit van de woonomgeving

Een betrokken en actieve dorpssamenleving 

Het onderzoek was een prachtig startpunt voor de werkgroep ‘Dorpsvisie’. In de gesprekken met de dorpsbewoners heeft 

de werkgroep de onderzoeksresultaten vertaald naar concrete doelstellingen. We werken eraan om deze doelstellingen in 

de komende zeven jaar samen tot uitvoer te brengen, samen met inwoners van Adorp, gemeente Winsum en alle betrok

kenen.

Om te zorgen dat ambities en doelstellingen voor Adorp en omgeving blijven leven, zal Dorpsbelangen jaarlijks in de verga

dering evalueren wat de vorderingen zijn. Zo mogelijk kan Dorpsbelangen, in gezamenlijk overleg met Adorpers, plannen 

bijstellen en ‘spijkers met koppen slaan’ om dit te realiseren.





1 Woonomgeving: dat smaakt naar meer!

De inwoners van Adorp zijn zeer positief over hun woonomgeving. Toch is er de wens om voor huidige en toekomstige 

inwoners mogelijkheden voor duurzame energie beter te benutten.

Op sommige onderdelen vraagt de woonom-

geving om verbetering. Denk daarbij aan het 

woningaanbod voor Adorpers op leeftijd én de 

verkeersveiligheid in het dorp.

Ambities en doelstellingen

1 Het landschap van Adorp is aantrekkelijk en 

biedt mogelijkheden.

2 Adorp is een verkeersveilig dorp. 

3 Adorp is in trek bij jonge gezinnen. 

4 Adorp heeft een geschikt woningaanbod voor 

ouderen.

Wat gaan we doen, wanneer en met wie?

A In het kader van de N361 het bestaande tracé 

en de inrichting van de dorpskern verbeteren 

en ‘vergroenen’.

B De oversteekplaats veiliger maken. Denk aan 

een roodlichtcamera of politiecontrole. Kinde

ren bewust maken van de gevaren.

C Wandel en fietspaden realiseren, zowel recrea

tief als voor woonwerkverkeer met de Fiets

route Plus.

D Opknappen van de molen.

E Opknappen van het speelterrein en speeltoe

stellen rondom school, bijvoorbeeld met een 

speelfort en een sleetjesheuvel.

Inwoners van Adorp zijn gehecht aan hun dorp en hun 

woonomgeving. Zij waarderen de rust en de ruimte van het 

Reitdiepdal en het landelijke en dorpse karakter van Adorp. 

De nabijheid van de Stad (Groningen) is voor menig nieuwko

mer de hoofdreden geweest om zich in Adorp te vestigen. Dit 

zijn naast de kwaliteiten van de eigen woning de belangrijk

ste woonmotieven.

De meeste inwoners bezitten een eigen woning, waarover zij 

zeer tevreden zijn. Een kwart van de inwoners wil de woning 

verder verduurzamen door het energieverbruik terug te drin

gen of zelf energie op te wekken. Iets minder dan de helft van 

de inwoners wil de rest van zijn of haar leven in Adorp blijven 

wonen. Zij die aangeven ooit te willen verhuizen, zullen 

voorlopig blijven wonen in Adorp, zodat een grootscheepse 

uittocht niet verwacht hoeft te worden. Verhuisplannen 

bij ouderen worden ingegeven door de wens om dichterbij 

voorzieningen te wonen en omdat het onderhoud van huis en 

tuin te zwaar wordt. De ‘verhuisgeneigdheid’ onder jongeren 

is sterk. Zij willen in de stad op zichzelf gaan wonen.

Bijna iedereen voelt zich in Adorp 24 uur per dag veilig. Hoe 

inwoners de verkeersveiligheid ervaren, laat te wensen over, 

bijvoorbeeld doordat automobilisten bij ’t Witte Hoes door 

het rode stoplicht rijden.

Inwoners wensen in groten getale wandelpaden als dorpsom

metjes alsmede veilige en verlichte fietspaden. Als probleem 

in de fysieke omgeving worden de hondenpoep en de ver

keersdrukte aangeduid.



2 Voorzieningen: bereikbaar en realiseerbaar?!

De inwoners van Adorp zijn voor hun voorzieningen aangewezen op de regio. Het verenigingsleven is meer lokaal geori-

enteerd. Met name de jeugd en ouderen zoeken elkaar graag op in het eigen dorp.

Ambities en doelstellingen

1 Zorgen voor meer passende en hedendaagse 

voorzieningen en activiteiten in Adorp.

2 In Adorp trekken ondernemers en verenigingen 

samen op.

3 Zorgen voor de beschikbaarheid van voorzie

ningen en activiteiten voor ouderen.

4 Adorp is een duurzaam dorp. Inwoners wekken 

hun eigen energie op.

Wat gaan we doen, wanneer en met wie?

A Ondernemers naar Adorp halen.

B Regelmatig een warenmarkt organiseren.

C Leugenbankjes op verschillende plekken plaat

sen.

D Vraag en aanbodpagina creëren op  

www.adorp.com, voornamelijk op het gebied 

van de dienstverlening.

E Onderzoeken van de mogelijkheden naar col

lectieve energie en inwoners informeren over 

de ontwikkelingen.

F AEDmogelijkheden uitbreiden en hiervoor 

cursussen aanbieden.

Bijna alle inwoners van Adorp redden zichzelf. Als dat moei

lijker zou worden, verwachten zij dat familie en buren hen 

zullen ondersteunen.

De dagelijkse boodschappen worden overal in de regio ge

haald. Daarbij is de auto het vervoermiddel. Inwoners zouden 

graag voorzieningen als een winkel en een treinstation in 

Adorp terugzien.

Inwoners gebruiken bijna allemaal (actief) het internet. Dege

nen die dat niet doen, zijn boven de 65 jaar.

De basisschool, het dorpshuis en het verenigingsleven zijn 

gewaardeerde voorzieningen in Adorp. De verenigingen in 

Adorp voor dorpsbelangen, volksvermaken, volleyballen, 

voetballen, hengelen, toneelspelen, zingen, biljarten, etc. 

hebben een gezamenlijk ledenbestand met de omvang van 

het dorp.

In Adorp zijn 39 inwoners met plannen voor (nieuw) onder

nemerschap, bijvoorbeeld op het terrein van recreatie en 

horeca, duurzame energie en een landwinkel. Deze nieuwe 

ondernemers kunnen met hun ideeën een bijdrage leveren 

aan de leefbaarheid in Adorp.



3 Sociale omgeving: welkom, betrokken maar open!

Inwoners van Adorp voelen zich verbonden met elkaar en zoeken elkaar op. Dorpsactiviteiten dragen daaraan bij. 

Nieuwe bewoners voelen zich welkom in Adorp. En Adorp hoopt op nieuwe jonge bewoners.

Ambities en doelstellingen

1 Een open, tolerante en respectvolle dorps samenleving.

2 Er vindt sociale interactie plaats binnen Adorp, zowel thuis, 

op straat als bij dorps activiteiten.

3 Er is een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor de jeugd van 

Adorp.

Wat gaan we doen, wanneer en met wie?

A Informatie opstellen voor nieuwe inwoners rondom de vraag: 

‘Wat is er in en rondom Adorp te doen?’.

B Het contact met school versterken door ze meer te betrekken 

bij het dorp en verenigingsactiviteiten. Omgekeerd kunnen 

verenigingen bijdragen door schoolactiviteiten voor de jeugd 

te organiseren.

Bijna alle inwoners geven aan zich sociaal 

verbonden met Adorp te voelen. Dat blijkt uit 

hun sociale netwerk: bijna alle inwoners heb

ben contacten met medeinwoners. Inwoners 

die hun hele leven in Adorp woonden, hebben 

relatief de meeste sociale relaties in Adorp. In

woners die van elders kwamen, hebben minder 

sociale contacten in het dorp. Tien mensen in 

alle leeftijden voelen zich eenzaam in Adorp.

Het merendeel van de inwoners heeft een goede 

relatie met de buren. Tussen buren en dorpsge

noten is sprake van onderlinge dienstverlening. 

Desondanks gaven ook in 2012 inwoners aan 

dat ze last hebben van medeinwoners.

Inwoners treffen elkaar buiten op straat en bij 

iemand thuis. De dorpsactiviteiten worden ge

waardeerd omdat de onderlinge band daardoor 

versterkt wordt. Drie kwart van de inwoners 

doet ergens aan mee. Bijna iedereen vindt 

saamhorigheid belangrijk en dorpstradities 

moeten vooral blijven.

Als probleem in de sociale omgeving wordt 

aangegeven dat nieuwkomers in Adorp zich 

minder betrokken zouden voelen (wat niet zo 

is) en dat inwoners minder tijd hebben voor 

het verenigingsleven. Nieuwkomers voelen zich 

goed ontvangen.

Extra informatie

Dorpsvisie Adorp is mede gefinancierd door:

Gemeente Winsum �

Loket Levende Dorpen �

Hanzehogeschool Groningen �

De volledige Dorpsvisie Adorp vindt u op www.adorp.com



4 Organiserend vermogen: actief en initiatiefrijk!

Adorp is een dorp met veel actieve inwoners. Bewoners waarderen de inzet van dorpsbestuurders en willen graag mee-

helpen met het uitvoerende werk. Het maakt de uitvoering van de dorpsvisie kansrijk.

Inwoners van Adorp begrijpen dat zij niet alle voorzie-

ningen zelf kunnen realiseren. Zij zoeken daarom de 

samenwerking met buurdorpen en gemeente Winsum!  

Ambities en doelstellingen

1 Inwoners betrekken bij het dorp en dorpsactiviteiten, 

niet alleen als deelnemer maar ook voor de organisatie 

ervan.

2 Adorp werkt samen met andere dorpen, de regio en de 

gemeente. 

3 In Adorp zijn mensen betrokken door goede informatie 

voorziening en onderlinge interactie.

Wat gaan we doen, wanneer en met wie?

A De informatievoorziening toegankelijk en aantrekkelijk 

maken voor alle inwoners, onder andere door website 

www.adorp.com actueel te houden en er meer mensen 

bij te betrekken.

B Samenwerking in Adorp stimuleren door een vrijwil

ligerspool voor klussen en diensten op te zetten.

C Verenigingen in Adorp en omliggende dorpen kunnen 

elkaar versterken door samen te werken. Een overleg 

tussen besturen is de eerste stap om initiatieven beter 

op elkaar af te stemmen.

D Burgerparticipatie biedt kansen. Dorpsbelangen ver

kent mogelijkheden en doet mee om deze kansen te 

benutten.

Het organiserend vermogen van Adorp wordt posi

tief beoordeeld. Op dit moment zijn er 134 inwoners 

(34%) die actief lid zijn van een dorpsvereniging en/

of in een bestuur of commissie zitten. De besturen 

van de diverse dorpsverenigingen worden positief 

gewaardeerd.

De bereidheid onder de inwoners om zich voor Adorp 

in te zetten is groot: 80% van de inwoners bestuurt of 

wil besturen en zich inzetten voor de eigen buurt of 

het dorp of in ruil voor een dorpsbudget meedoen aan 

onderhoudsklussen in de openbare ruimte. 36 inwo

ners verklaren zich bereid om in een bestuur van een 

dorpsvereniging of commissie te stappen.

Het ondernemerschap in Adorp kan versterkt worden 

met de 39 potentiële ondernemers. In het kader van 

de leefbaarheid willen zij met hun activiteiten geen 

overlast veroorzaken.

Tot slot vinden de inwoners dat de dorpsbelangen 

van Adorp goed worden behartigd, maar men on

derschrijft min of meer dat er een dorpsvisie moet 

komen. De samenwerking met andere dorpen wordt 

door de helft van de inwoners toegejuicht.

Gegeven de constatering dat 80% van de inwoners 

zich op de een of andere wijze wil inzetten voor Adorp, 

liggen hier mooie kansen voor nieuwe initiatieven in 

Adorp.


