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In de samenstelling van het bestuur is in de verslagperiode geen wijziging
opgetreden en dat betekent dat het probleem inzake het secretariaat nog
steeds bestaat. Met het nodige kunst- en vliegwerk en de inzet van alle
bestuursleden zijn er nog geen problemen ontstaan. Echter, deze situatie kan
niet veel langer voortduren, de reden waarom ook langs deze weg een dringend
beroep op allen wordt gedaan.
De activiteiten in het verslagjaar omvatten een veelheid van soorten en van alle
wordt hier een korte samenvatting gegeven.
In het voorjaar is het outdoor fitnesspark uiteindelijk gereed gekomen. Ook de
lichtmasten zijn nu geplaatst en op 17 maart is de voorziening op een feestelijke
manier door veel dorpsgenoten in gebruik genomen. Wethouder Bouman heeft
namens de gemeente de officiële opening gedaan.
Vooralsnog moet worden vastgesteld dat nog lang niet iedereen de weg naar
deze voorziening heeft gevonden, maar zo geregeld zijn er gebruikers te zien in
alle leeftijdscategorieën. Er zijn overigens dorpen die met enige afgunst naar
deze voorziening kijken.
Jaarlijks wordt door de gemeente de Culturele Prijs beschikbaar gesteld. Een
commissie stelt een lijst met nominaties op en de inwoners mogen daarop een
stem uitbrengen. Eén van de genomineerden bleek Monumentaal Usquert te
zijn en dat was een grote verrassing. Alhoewel Monumentaal Usquert
uiteindelijk niet de prijs heeft gekregen, zij hoorde wel bij de drie hoogst
geplaatste. Een compliment dus voor de commissie die zich hiervoor inspant.
Over Monumentaal Usquert gesproken, 2017 kende dit evenement niet, maar
er is al wel weer begonnen met de voorbereidingen voor de volgende editie in
2018. Het belooft weer een groot spektakel te worden.
De Tocht om de Noord heeft Usquert op de tweede dag aangedaan en rond de
4.000 lopers zijn letterlijkdoor Usquert gegaan. De route voerde namelijk door
de molen Eva en door het dorpshuis. Door de kerk was ook voorzien, maar
vanwege de restauratie kon dat alleen maar rond de kerk worden. In het dorp
waren langs de route diverse activiteiten georganiseerd. Van de organisatie is
vernomen dat de lopers van de passage door Usquert hebben genoten. Ook
Dorpsbelangen heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt door flink reclame te
maken voor Monumentaal Usquert in september.
Jaap Alkema heeft met de Stichting Pandeon een nieuw evenement opgezet
met de titel “Veur Aaltied”. Dat zal in 10 dorpen plaats vinden en één van die 10
is Usquert. Dus is weer de medewerking gevraagd. Leek het er eerst op dat dit
evenement in 2018 zou gaan plaats vinden, inmiddels staat vast dat het 2019
gaat worden en wel met een uitvoering op 13 april in de Petrus en Pauluskerk
in ons dorp.
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In het verslagjaar zijn we verder gegaan met het project Doen! Kansen voor
Usquert. Er kon subsidie worden verkregen uit meerdere bronnen om de
begeleiding professioneel te laten doen. Beschamend is de wijze waarop de
gemeente Eemsmond hieraan heeft bijgedragen: er is zeggen en schrijven een
bedrag van wel € 500,- toegekend. Gevraagd, en onderbouwd, was € 3.000,-.
We hebben ons hier wel boos over gemaakt, maar zijn vervolgens gewoon aan
de slag gegaan. De uitgezette enquête heeft een heel behoorlijke respons laten
zien en met zoveel inhoud dat er aan de slag kon worden gegaan met het
organiseren van de dorpsmiddag op 4 november. Het resultaat daarvan is
uiterst bemoedigend. Er is een vijftal werkgroepen aan de slag gegaan en wij
hopen u in het volgende verslag de voortgang daarvan te kunnen melden.
Vooralsnog is het bestuur van mening dat met dit project iets goeds voor het
dorp in gang is gezet. Met name omdat deze activiteiten door de
initiatiefnemers zelf worden gedaan.
Dan tenslotte het overleg met de gemeente. Zeer tot onze spijt moet worden
vastgesteld dat dat overleg uiterst moeizaam verloopt. Als voorbeeld mag
worden genoemd de discussie inzake de herinrichting van de Schoolstraat. Met
een zekere regelmaat is gewezen op de ongewenste situatie betreffende
parkeren en verkeersveiligheid. De destijds aangeschafte strook grond, bedoeld
voor parkeerruimte, werd vol gezet met groen. Dus het parkeerprobleem is
gebleven. Er komen veel kinderen in het dorpshuis en het voorrecht van
kinderen is dat ze zomaar pardoes naar buiten rennen. En dat in een
onoverzichtelijke straat met tweerichting verkeer en chaotisch parkeren.
Moeten we wachten op het eerste ongeluk?
Er waren al plannen voor herinrichting, maar toen kwam er de herindeling aan
en al die plannen zijn zomaar verdwenen. Evenals de toen verantwoordelijke
ambtenaren.
Aan het einde van deze verslagperiode is er een nieuwe dorpencoördinator
aangesteld en daar hebben wij, zoals het zich laat aanzien, een betrokken
ambtenaar getroffen en dat geeft meer vertrouwen voor he komende jaar.
Het bestuur hoopt u met de aanbieding van dit verslag op een goede wijze
inzicht te hebben gegeven in de activiteiten van uw vereniging in 2017.
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