
VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN USQUERT 

JAARVERSLAG 2016 
Ook 2016 is voor de vereniging voor dorpsbelangen Usquert wederom een erg 

druk jaar geweest. Waar waren we zoal mee bezig: 

Allereerst de reguliere bestuursvergaderingen, de bijeenkomsten en 

voorlichtingen van de vereniging Groninger Dorpen. De bijeenkomsten en overleg 

met de gemeente Eemsmond.     

De gestolen vissen bij de plaatsnaamborden zijn nog niet weer boven water 

gekomen en door de vereniging voor dorpsbelangen nieuw laten maken en weer 

gemonteerd, tevens zijn ze nu vast gelast.  

De voorbereidingen voor Monumentaal Usquert dat op 10 en 11 september 2016 

is gehouden onder goede weersomstandigheden en waar door een goede PR een 

record aantal bezoekers is geweest, een erg geslaagd evenement. Monumentaal 

Usquert samen met de Open Monumentendagen Eemsmond is geopend in Hotel 

de Landbouw, waar de wethouder voor Cultuur Harry Sienot en Karel Vlak 

spraken voor de Open Monumentendagen en Ingeborg Nienhuis voor 

Monumentaal Usquert op 10 september.        

Direct na de opening van Monumentaal Usquert is de Beeldenroute van René de 

Boer geopend door de burgemeester Marijke van Beek. Door Remie Ammeraal is 

een erg mooie site gemaakt voor Monumentaal Usquert en een aparte site voor 

de beeldenroute, die je tevens met QR code kunt openen langs de route. 

We hebben correspondentie en gesprekken gevoerd met het waterschap en 

bestuursleden m.b.t. renovatie van het oude sluisje op Noordpolderzijl en 

onderhoud van de klapbrug over het Usquerdermaar.  

We hebben op 4 juni de opening van het 90 km. fietspad gehad, Kiek over Diek.  

We hebben bijeenkomsten van het spoor project bijgewoond met als doel om 

vernielingen bij en om het spoorstation te verminderen.       

Met de gemeente Eemsmond hebben we bijeenkomsten gehad over Usquert en 

Eemsmond naar de toekomst.   

Ook hebben we een buurtschouw van de gemeente Eemsmond in het dorp gehad. 

Bij molen EVA is een mozaïek (Social Sofa) bank geplaatst. 

Verder zijn we druk geweest met het Outdoor Fitness Park.  Net voor de 

kerstdagen is het Outdoor Fitness Park gebruiksklaar gekomen. Er komen nog 2 

lichtmasten en het hekwerk langs de weg zal nog geschilderd worden. Begin 2017 

zal het park officieel worden geopend. 


