VERENIGING VOOR DORPSBELANGEN USQUERT
KORT JAARVERSLAG 2018
De vereniging voor Dorpsbelangen Usquert is op vele terreinen actief
en poogt zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Usquert. De
activiteiten in het afgelopen kalenderjaar worden hier in het kort
aangegeven:
Monumentaal Usquert
Tijdens het tweede weekend van september is het tweejaarlijks
evenement “Monumentaal Usquert” georganiseerd.
Een breed muzikaal en cultureel evenement waarin de programma’s
in de Petrus en Pauluskerk centraal stonden.
Tocht om de Noord.
De vereniging leverde een bijdrage aan de organisatie van deze tocht
voor zover deze Usquert aandeed.
Veur Altied
Medewerking aan de voorbereiding van het uit te voeren evenement
“Veur Altied” dat in 2019 zal worden opgevoerd in de kerk.
Adieu Eemsmond.
In het kader van de overgang van de gemeente Eemsmond naar het
Hogeland werd in alle dorpen een afsluitend evenement
georganiseerd. In Usquert werd dat een filmweekend. Een feestelijk
weekend, waar naast een aantal bekende speelfilms veel ouder filmen fotomateriaal uit Usquert te zien was. Dit materiaal werd speciaal
voor deze gelegenheid gedigitaliseerd en zo voor het nageslacht
bewaard en toegankelijk gemaakt
Outdoor fitnesspark
Om gebruik van het fitnesspark te stimuleren, is wekelijks
professionele begeleiding aanwezig. Tegen een geringe vergoeding
kan meegedaan worden aan een verantwoord uurtje in/ontspanning.
Herinrichting schoolstraat
Na lang aandringen van de vereniging is dan toch het aantal
parkeerplekken aan de Schoolstraatzijde bij het dorpshuis uitgebreid.
Sluis van Noordpolderzijl
De vereniging heeft al vele jaren bij het waterschap en de gemeente
aandacht gevestigd op de slechte toestand van de voormalige sluis bij
Noordpolder Zijl en aangedrongen op herstel. Gelukkig is de renovatie
gestart en is de sluis weer in een toonbare staat gebracht.
Klapbrug Usquerder Maar
Na lang aandringen wordt de klapbrug over het Usquerder Maar door
het waterschap vernieuwd.
Rabo Versterkt en Sportimpuls
Regelmatig is overleg geweest met de verschillende sportverenigingen
in Usquert om te bezien of en waar onderling de bestuurskracht kan
worden versterkt.
De verenigingen wordt hierin bijgestaan door een professionele kracht.

Haven van Usquert
Voortdurend is contact geweest met de gemeente Eemsmond over
het in behoorlijke staat houden van de binnenhaven. De
booteigenaren zijn opgespoord en waar nodig verzocht afgeschreven
materieel en wrakke schepen op te ruimen. De mogelijkheden zijn hier
helaas beperkt omdat het vrije ligplaatsen betreft waar geen
havengeld voor wordt geheven.
Kunstwerk Jan van der Zee
De vereniging is al lange tijd in overleg met de gemeente Eemsmond
om het glaskunstwerk van Jan van de Zee, dat ooit de entree van de
voormalige kleuterschool sierde, weer een prominente plaats in
Usquert te geven. Gedacht wordt dit kunstwerk een plaats aan de
gevel van het dorpshuis te geven.
Overleg met de gemeente
Met de nieuw aangestelde dorpencoördinator, mevrouw Kiona Stel, is
regelmatig en goed contact geweest over allerlei onderwerpen die in
het dorp spelen. De zaken worden voortvarend aangepakt en waar
mogelijk ook opgelost.
Maandelijks houdt Kiona Stel een ochtend spreekuur in het dorpshuis
voor een ieder die een vraag ofwel een probleem heeft.
De vereniging is lid van de Vereniging voor Groninger Dorpen waarmee
regelmatig contact wordt onderhouden en ondersteuning wordt
gezocht waar dat nodig is.
Een vertegenwoordiging van de vereniging was aanwezig bij de
uitreiking van de laatste Culturele Prijs van de gemeente Eemsmond
aan beeldend kunstenaar René de Boer uit Usquert.
De bijbehorende geldprijs van €1000,- werd direct door René
doorgegeven aan de Stichting Molenvrienden Eva en de Vereniging
voor Dorpsbelangen Usquert, ieder €500,- .
Deze gift werd in dank aanvaard en zal worden bestemd als reservering
voor toekomstig onderhoud van het beeldenpark van kunstwerken
van René.
Vervolg op de dorpsmiddag in het kader Doen, Kansen voor Usquert
De vereniging heeft hier de volgende activiteiten in gang gezet dan wel
gefaciliteerd.
De werkzaamheden worden onder verantwoordelijkheid van de
betreffende vrijwilligersgroepjes uitgevoerd:
Kookmiddagen
Groencomité
Welzijn bejaarden/welzijn Usquert 2.0
Groene energie voor Usquert

