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Jaarverslag 2019 – 2020 - 2021 

Het doel van Dorpsbelangen Adorp was ook in 2019 -2020 – 2021 het behartigen van de 

belangen van het dorp, alsmede het behouden en indien mogelijk verbeteren van de 

leefbaarheid van het dorp. 

 

Met name 2019 was een druk jaar voor het bestuur van Dorpsbelangen. Echter in maart 

2020 gingen alle deuren op slot t.g.v. Corona tot en met eind 2021. Hiermee vielen ook alle 

activiteiten van DB-Adorp feitelijk stil. 

In 2019 werden de reguliere vergaderingen van het bestuur gehouden op de 2e maandag 

van de maand. Waar nodig werd een extra vergadering ingelast.  

Daarnaast voerde DB met een aantal groepen/instanties overleg over diverse zaken. 

 

N361 

2019 stond vooral in het teken van de perikelen rond de N361. Samen met de werkgroep 

Veilig Oversteken voerde DB diverse overleggen met vertegenwoordigers van de provincie. 

DB stapte naar de bestuursrechter om te protesteren tegen de afsluiting van de Molenweg-

Noord. Het protest van DB werd helaas niet ontvankelijk verklaard. Geconstateerd kan 

worden dat de renovatie grotendeels achter de rug is op een aantal punten na. Met name 

over de aansluiting Wierummerschouwsterweg – Prov. WegHierover, roodlichtcamera en 

doorrijders en de aankleding langs de weg vindt nog overleg plaats met de Provincie 

 

Molen Aeolus 

Er zijn door Dorpsbelangen acties opgestart voor behoud van de molen.  

Tijdens de ledenvergadering van 2 april 2019 is er een voorstel gedaan om met een actieve 

werkgroep na te gaan hoe we de molen voor Adorp weer beschikbaar kunnen krijgen. Ook 

kunnen vrienden van de molen zich melden. Deze oproep is ook met een flyer door het dorp 

gegaan. Hiervoor hebben 14 inwoners zich gemeld voor een actieve rol in de werkgroep en 

35 inwoners hebben zich gemeld als vriend van de molen. Snel werd duidelijk dat de 

Molenstichting Winsum bezig was met de verwerving van de molen. Vanaf mei heeft er 

voortdurend contact plaatsgevonden tussen Dorpsbelangen en MSW over aanschaf van de 

molen. Groot was de vreugde in het oktober toen vernomen werd dat de molen was 

aangekocht door MSW. De regie van de restauratie zal bij MSW komen te liggen en daarna 

wil MSW graag samen met Adorp nadenken over exploitatie en activiteit rondom de molen. 

Ondertussen in molenbouwer Doornbos begonnen met de restauratie. 

 

AED 

In februari organiseerde DB een herhalingscursus voor de AED. Aan deze cursus hebben 8 

mensen uit het dorp deelgenomen. De AED  wordt jaarlijks gecontroleerd en gekeurd. De 

AED staat gemeld bij HartslagNu 
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Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 2 april 2019. 

De verslagen van de secretaris en de penningmeester werden allen in goede orde bevonden.  

De kascommissie werd gevormd door Wies Boschma en Floor van de Werfhorst 

 

Hierna volgde een bestuursverkiezing. Er waren geen aftredende bestuursleden.  

Er was wel een vacature binnen het bestuur. Het bestuur stelde voor om Nathalie Spinder te 

benoemen in de openstaande vacature. Nathalie werd unaniem gekozen. De vergadering 

onderstreepte de benoeming met applaus. 

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 

Voorzitter:  Sijbrand Stratingh 

Secretaris:  Jouk Huisman 

Penningmeester: Johannes Nijmeijer 

Leden   Yke de Jong 

   Gerard Wolbers 

   Nathalie Spinder 

 

Op de agenda stonden verder nog de punten:  

Voortgang 't Stee, de molen, Projectplan Wierdedorp Adorp, N361, Paddepoelsterbrug, 

organiseren thema-avonden. 

 

Diverse Activiteiten 

• 25 mei organiseerde Dorpsbelangen weer de Lentefair. Het was een gezellige dag. 

• In het najaar 2019 werd hard gewerkt aan een nieuwe website voor adorp.com. 

• In het najaar 2019 werd ook een ledenwerfactie gehouden. Dit resulteerde in 21 nieuwe 

leden. 

• Dorpsbelangen organiseerde op 14 december weer de jaarlijkse Kerstmarkt. Dit jaar 

werd de kerstmarkt voor de 13e keer georganiseerd. Het was als vanouds weer een 

drukke en erg gezellige markt. Samen met de VVV organiseerde Dorpsbelangen voor de 

5e keer op rij "Adorp in het licht". Aan de Adorpers werd gevraagd om in de periode van 

14 t/m 31 december hun huis en/of tuin te versieren met kerstverlichting. Een 

deskundige jury koos drie prijswinnaars. Ze werden beloond met een kerstpakket.  

• Het bestuur van Dorpsbelangen was ook in 2019 vertegenwoordigd in diverse 

verenigingen in het dorp, zoals o.a. in het stichtingsbestuur van de “Speelweide de 
Molen”, het bestuur van Dorpshuis Artharpe, de Molenstichting Winsum, werkgroep 

Dorpsplein. 

• Dorpsbelangen heeft een financiële bijdrage geleverd aan de intocht van Sinterklaas. 

• Eind december 2019 telde Dorpsbelangen Adorp 2014 leden. 
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Onderstaand volgt nog een aantal zaken die in 2019 -2020 - 2021 aandacht hebben 

gevraagd. 

 

Fietsroute Plus/Doorfietsroute 

Het tracé voor de Doorfietsroute is nog niet helemaal vrijgegeven. Er zijn nog steeds een 

aantal grondeigenaren die weigeren mee te werken aan de uitvoering. Beoogde planning 

was dat medio 2021 het fietspad tussen Wetsinge en Groningen gereed zou zijn. Dit ook 

gebeurd en het fietspad is deels nu opgeleverd en wordt veelvuldig gebruikt. 

 

’t Stee 

Vanuit DB wordt er actief getracht met de gemeente en de nieuwe projectleider afspraken 

te maken. Na het vertrek van de vorige projectleider lijkt het of de deur voor het CPO-traject 

bij de gemeente steeds verder dicht geslagen wordt. Het bestemmingsplan is in december 

2020 vastgesteld door de Raad. In totaal zullen er 17 woningen gebouwd gaan worden. In 

oktober 2021 werd het bestuur van DB verrast met het gegeven dat Plegt-Vos in totaal 12 

woningen als systeembouw gaat bouwen. Hier heeft op 11-11-21 een indringend gesprek 

met de wethouder Eltjo Dijkhuis over plaatsgevonden, echter het CPO-traject zoals we dat 

samen met de gemeente 7 jaar geleden hadden ingezet is eenzijdig door de gemeente 

veranderd in simpele projectbouw. Hierdoor is de bereikbaarheid van woningen in dit plan 

voor Adorpers zelf nagenoeg onmogelijk geworden. Vanuit het bestuur is deze ervaring als 

erg confronterend ervaren mede ook omdat er vanaf beëindiging van gebruik van het terrein 

door de voetbalclub tot najaar 2021 er ruim 2000 uur vrijwilligerswerk in is gaan zitten. Een 

betrouwbare gemeente het Hogeland is momenteel ver te zoeken. 

 

Dorpsplein 

Het Dorpsplein is inmiddels, op een paar kleine details na, afgerond (bankjes rond de boom 

bij de kerk). Op 28 september 2019 is het dorpsplein succesvol in gebruik genomen met de 

burendag. Financieel is alles rond en de financiële verantwoording heeft inmiddels 

plaatsgevonden en is akkoord bevonden. In januari 2020 vond de evaluatie en afronding 

plaats met Lisette Bus van LBG, Gerard Wezenberg (projectleider), een afvaardiging van de 

werkgroep Dorpsplein, een afvaardiging van de andere projecten en een afvaardiging van 

Dorpsbelangen Adorp. Het Dorpsplein heeft veel te maken gehad met het opschorten van 

werkzaamheden waardoor er vertraging is opgelopen en men te kampen had met meer 

kosten. Naast gepuzzel van Gerard Wezenberg en de werkgroep, heeft ook de gemeente, 

met wie hierover een gesprek heeft plaatsgevonden, een bijdrage geleverd om het tekort op 

te heffen.  


