JAARVERSLAG 2015
Ook in 2015 is de vereniging voor dorpsbelangen Usquert weer druk geweest om de belangen voor het
dorp Usquert te behartigen. Waar was dorpsbelangen zoal mee bezig:
De voorbereidingen en besprekingen voor Monumentaal Usquert 2016 zijn gestart en de werkgroep is
al druk bezig weer een mooi programma maken en zal plaats vinden op 10 en 11 september 2016.
Op 16 juni heeft de vereniging voor dorpsbelangen Usquert het voltallig college van B en W in het kader
van Dorpenronde 2015 in het dorpshuis op bezoek gehad. In een heel open gesprek zijn punten als o.a.
zeggenschap kleine dorpen bij herindeling, verpaupering, snel internet, Fitness Park, beeldenroute aan
de orde gekomen. Dorpsbelangen heeft dit als een zeer nuttige bijeenkomst ervaren.
We hebben contact gehad en uitleg gekregen over de Noord-Groningse Uitdaging die actief is in 7
gemeenten. Maatschappelijke organisatie`s die steun nodig hebben om hun activiteiten voor de buurt
uit te voeren, kunnen een beroep op de uitdaging doen, waarop zij dan op hun beurt diverse partijen bij
elkaar brengen.
Dorpsbelangen heeft inbreng gehad in de Pilot bijeenkomsten van ProRail, NS, Arriva, prov.Groningen,
gemeente Eemsmond en Winsum voor meer klantvriendelijkheid voor de treinreizigers en het terug
dringen van de vernielingen aan en bij de stations tussen Sauwerd en Roodeschool
Voor het project Kiek over Diek mozaiëkbank hebbn we meerdere gesprekken gevoerd, de
bankenwerkplaats in Winschoten bezocht toen de gedeputeerde Henk Staghouwer daar aanwezig was.
Voor de bank die gemaakt zal worden voor Usquert is overleg geweest en een presentatie gegeven op
de o.l.school in Usquert. De kinderen zullen de figuren maken welke op de bank zullen worden
aangebracht.
Diverse gesprekken heeft dorpsbelangen met de gemeente Eemsmond gevoerd over de te plaatsen
objecten die door de kunstenaar René de Boer aan het dorp zullen worden geschonken. In november
zijn de beelden voor een deel van Sappemeer gehaald en geplaatst. Begin 2016 zal het project worden
afgewerkt en zal er een opening volgen.
Verder hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden betreffende Noordpolderzijl, schelpenpaden,
parkeren bij het dorpshuis, verkeersveiligheid enz.
Ook is dorpsbelangen naar vele bijeenkomsten geweest van de vereniging van Groninger Dorpen, w.o.
Duurzame Energie, Buurkracht, de diverse bijeenkomsten betreffende bevingschade en breedband in
Noord Groningen.
Bij de opening van het nieuwe sluis en gemaal complex in het Usquerdermaar (4,9 miljoen) nabij de
vuilstort waren we ook aanwezig.
Met medewerking van RTVNoord, Okie Smit heeft dorpsbelangen er voor gezorgd dat er een heg is
geplaatst tussen het spoor en de Staionsstraat, het geen de aanwonenden erg op prijs stelden.
Op zondag 28 juni is er een open tuinen dag georganiseerd, waar een 8 tal bijzondere tuinen tussen
13.00 en 17.00 uur bekeken kon worden, het was jammer dat het om 15.00 uur begon te regenen.
In december heeft dorpsbelangen wederom gezorgd voor een kerstboom voor Bliderwieder, deze keer
kwam de boom uit Marum.
Dorpsbelangen heeft aangifte gedaan van diefstal van een 3 tal vissen welke aan het frame van de
plaatsnaamborden zitten/zaten.
Verder hebben we op meerdere momenten en plaatsen aangegeven dat dorpsbelangen zich zorgen
maakt over de staat van onderhoud van de klapbrug over het Usquerdermaar en het oude sluisje op
Noorderpolderzijl.
Verder komt het bestuur regulier 8 tot 10 keer per jaar in vergadering bijeen.
Tot zover de het overzicht 2015.

