
Jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl, 2021  
 

Ledenaantal 

Op 31 december 2021 waren 92 personen lid van de vereniging. 

 

Bestuur 

In april 2021 trad Jan Adriaan Nijboer af als voorzitter, en verliet het bestuur. Janet Raat nam 

zijn taak over. 

In 2021 was het bestuur als volgt samengesteld: 

Jan Adriaan Nijboer  voorzitter tot 1 april 2021 

Anneke Venema   penningmeester 

Ria Schouten    secretaris 

Arjen Nolles    lid  

Janet Raat      lid, voorzitter vanaf 1 april 2021 

Sietske Vervaat   lid 

Het bestuur vergaderde in 2021 elf keer. 

Er vonden in 2021 twee ALV’s plaats, een algemene ALV op 19 juni, en een extra ALV op 13 

november. Deze extra ALV was gewijd aan de besteding van het dorpsbudget.  

 

Kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Ria Gaaikema en Elly de Hoog, heeft het financieel 

jaarverslag 2021 gecontroleerd en goedgekeurd. 

 

Activiteiten 

In 2021 organiseerden het bestuur en de verschillende commissies de volgende activiteiten 

(in verband met de coronacrisis zijn dit er minder dan voorgaande jaren):  

 

De barcommissie zorgde voor het proatcafé en voor de bediening en bevoorrading van de 

bar ten behoeve van andere activiteiten in het dorpshuis, zoals: 

• Het proatcafé vond twee keer plaats; één maal in het dorpshuis en één maal in de 

Mouskerij. 

• ‘t Ken weer - maaltijd in het dorpshuis (2 oktober). 

 

Culturele commissie 

Afgelopen jaar werden in verband met corona geen activiteiten georganiseerd. 

Wel is er in mei een radio-uitzending van RTV noord gemaakt vanuit het dorpshuis. 

In het najaar is in opdracht van de Vereniging Groninger Dorpen een filmpje opgenomen in 

het dorp, waarin dorpsgenoten werden geïnterviewd over de totstandkoming van de 

Mouskerij. Dit filmpje werd op 28 oktober 2021 getoond bij de Groninger Dorpendag. 

 

Waarman 

In 2021 werd er drie keer een Waarman uitgebracht. Voor mededelingen op korte termijn, 

zoals aankondigingen van allerlei activiteiten, werd gebruikgemaakt van e-mail, flyers, de 

website en daarnaast de groepsapp (niet officieel van Dorpsbelangen, maar wel veel 

gebruikt). 

 

  



Dorpshuis 

Omdat ze niet meer aan de veiligheidseisen voldeden, zijn de drie brandblussers in het 

dorpshuis vervangen. 

 

Speeltuin 

De versleten schommel is verwijderd en vervangen door een speelbootje. 

Website van de dorpsvereniging  

Deze werd steeds actueel gehouden door de websitecommissie. 

 

Duurzaam Schouwerzijl  

In 2021 was de dorpsvereniging lid van de Groninger Energie Koepel. Eind december namen 

acht huishoudens in Schouwerzijl hun elektriciteit af bij EnergieVanOns (voorheen NLD — 

Noordelijk Lokaal Duurzaam). Als bemiddelaar en wederverkoper ontvangt de 

dorpsvereniging daarvoor een jaarlijkse bijdrage. 

 

Sienemarne 

Sienemarne heeft ivm de coronacrisis in 2021 geen filmavonden georganiseerd. 

 

Sinterklaas 

Er heeft in 2021 geen sinterklaasintocht plaatsgevonden. 

 

Oud papier 

In samenwerking met Mensingeweer is het oud papier zes keer door vrijwilligers opgehaald 

en naar de container in Mensingeweer gebracht. 

 

NL Doet 

Op 29 mei hebben we meegedaan met de landelijke vrijwilligersactie NLDoet. Een groep 

vrijwilligers uit het dorp heeft op deze dag in en om het dorp klusjes gedaan: de beplanting 

van de verkeersremmende bakken onderhouden, informatiebordjes geplaatst bij het 

zwemvlot en de passantenseiger, de speeltuin onderhouden en zwerfvuil geraapt in en om 

het dorp.  

 

Dorpen coördinator gemeente 

In 2021 is er contact geweest met dorpencoördinator Olga Hartman en haar opvolger 

Froukje Stiekema. Zij zijn betrokken geweest bij zaken die speelden in het dorp, zoals de 

verkeerssituatie, de werkzaamheden rondom kades en sluis, en de besteding van het 

dorpsbudget. 

 

Commissie weginrichting 

Ondanks herhaaldelijke verzoeken vanuit de commissie weginrichting is het in 2021 helaas 

niet gelukt om een verkeersvisie op Schouwerzijl te maken in samenspraak met de 

verkeersdeskundige van de gemeente. 

 

Commissie Historisch Schouwerzijl 

Vanwege corona kon de viering van 650 jaar Schouwerzijl in 2021 niet doorgaan. Dit is 

doorgeschoven naar juni 2022. Wel werd er in juni 2021 tijdens de ALV getrakteerd op 

historische gebakjes.  

  



Haven en brug/sluis: overleg met waterschap, aannemer en gemeente 

Op 23 september 2021 heeft een informatie avond plaatsgevonden over de werkzaamheden 

die aan brug en sluis zullen gaan plaatsvinden. Deze avond werd georganiseerd door het 

waterschap. 

Omdat voorafgaand aan deze werkzaamheden de schadeafhandeling ten gevolge van de 

eerdere werkzaamheden aan de kade nog niet rond was, heeft het bestuur contact gehad 

met het waterschap. 

 

Dorpsbudget 

Met behulp van de resultaten van de dorpsenquête van eind 2020 zijn in 2021 plannen 

gemaakt voor de besteding van de dorpssubsidie. Dit werd gedaan door drie commissies 

(park, speeltuin en wandelpaden), in overleg met de bewoners, die tijdens de beide ALVs in 

2021 hun mening en input konden geven. Bij de tweede ALV, in november, besloten de 

aanwezige leden met algemene stemmen om op basis van de gepresenteerde plannen het 

dorpsbudget aan te vragen. 

 

Samenwerking met andere dorpen 

In het kader van groenbeleid en de aanvraag van het dorpsbudget is samenwerking ontstaan 

met bewoners in andere dorpen (Bedum, Zuidwolde, Winsum, Houwerzijl) die ook met deze 

onderwerpen bezig zijn. 

 

April 2022 

  



 


