De Dorpsvisie van Scharmer: De kleinschaligheid en rust van het dorp blijven behouden. Inwoners ervaren de eigen woonomgeving als
leefbaar en veilig. Inwoners hebben ‘noaberschap’ hoog in het vaandel staan.
De thema’s van 2018
Thema
Leefbaarheid

Aandachtsveld
Woon-en leefomgeving

Gezondheid

Bereikbaarheid

Thema Veiligheid

Ontmoetingsgelegenheid-recreatie

Activiteiten zoals: klaverjassen, wandelen, dorpsommetje, fietsen,
breien, etc.
Verbreden onderhouden fietspaden, bv Herenlaan
Vast ontmoetingsmoment voor dorpsgenoten per maand

Natuur, milieu en duurzaamheid

Energie: zonnepanelen-windmolens
Internet
Zwerfvuil, volle vuilnisbakken, dierenpoep
Oversteekplaats bij afslag Woudbloem, bij de glasbak.
Fietspad Herenlaan verharden verlichten.
Snelheidscontrole flitspaal.
Vertragende wegversmallingen.
Reflecterende huisnummers.
Goede gladheidbestrijding
Bewegwijzering naar Borgweg.
Aandacht voor elkaar
Informatie over en ondersteuning bij de procedures

Verkeer

Aardbevingen
Sociale aandacht-controle, de wijkagent, de buurtapp
Communicatie

1

Activiteit
Hulp bij onderhoud van huis en tuin
Telefoonketen ouderen
Koffieochtend ouderen
Bewegen voor jong en oud
Voorzieningen zoals AED defibrillator
EHBO/reanimatiecursus
Eigen vervoer/carpooling/taxi
Vervoer naar faciliteiten buiten het dorp: arts/ziekenhuis/kerk/cultuur

Aandacht voor inwoners die geen gebruik kunnen maken van internet
Informatie-voorlichting via websites(Scharmer, Harkstede, Midden
Groningen, provincie Groningen), facebook, twitter, Raitvink, App-groepen

Buurtpreventies via app bordjes
Whatsapp voor groepjes inwoners

Reacties van inwoners Scharmer op 12 januari 2019
Wat is je mening over deze visie?

Wat vind je van de activiteiten die onder deze
aandachtsvelden vallen?
Wat wordt gemist in visie, aandachtsvelden,
activiteiten?

Kort, krachtig, dekt alle denkbare gebieden
Beetje ambtelijke taal
Het noemen van kleinschaligheid is positief
Wat verstaan we onder Noaberschap, is het haalbaar?
Te veel activiteiten, goed prioriteren en klein beginnen
Maak geen (of teveel) werkgroepen, met individuele contacten bereik je meer
Aanbod van diensten is makkelijker te organiseren dan de vraag inwoners
Roekenoverlast
Bereikbaarheid Scharmer, openbaar vervoer/busverbinding
Beperken verkeerssnelheid/ Sluipverkeer over Hoofdweg tijdens ongeluk A7
Minder verlichting Hoofdweg, Herenlaan
Onderhoud lichtmasten aan de weg
Bewegwijzering Borgweg
Overlast bewoners Borgmeren
Verhard fietspad en onderhoud fietspad Herenlaan
Rondwandeling (onderhoud) Scharmerplas (last van schotels, coniferen)
Wandelgelegenheid (in combi met toekomstige natuurontwikkeling)(ook voor minder validen)
Gasloos Scharmer
Schone energie, collectief (als boeren) windmolens plaatsen
Ontmoetingen in samenwerking met Harkstede?
Ontmoetingen (koken, plantenuitwisseling, filmpje, bridge, leesclub)
Informatie over het waar, hoe en wat van de AED
Fitnesscircuit bij Scharmerplas
Inspectiegroepje, dat periodiek door het dorp loopt, verbeterpunten inventariseert, hulpvragen
van dorpsgenoten inventariseert
Werkgroepje die incidenteel goten schoonmaakt en hulp biedt bij eenmalige klussen
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Thema en aandachtsvelden en activiteiten
dorpsvisie Scharmer

Wie wil helpen?
Naam

E mail adres

telefoonnummer

Albert Bakker
Annette Evers
Brenda Aalders

albertbakker78@gmail.com
annetteevers190@gmail.com
b.j.aalders@pl.hanze.nl

06-54217422
06-15337421
06-38782980

Greetje Schrik
Gea Wildeboer
Koba Bleeker

greetjeschrik@gmail.com
06-50541001
wildeboerdiervoeders@home.nl 050-4042706
kbleeker@home.nl
050-4041921

Leesclub
Bridge

Sytske Cornelisse
Jos Hillemans

sytskecornelisse@gmail.com
jos@hillemans.nl

06-54370612
050-4041489

-Vast ontmoetingsmoment voor ouderen
/voor dorpsgenoten

Annette Evers
Jakob Bekkema

annetteevers190@gmail.com
jakobbekkema@gmail.com

06-15337421
06-43376406

-Rondje Scharmer

Greet Veldman
Jakob Bekkema
Christine Hillemans

greet.veldman@home.nl
jakobbekkema@gmail.com
christine@hillemans.nl

050-4042571
06-43376406
06-51901943

Henk de Jong
Wim Buiten

henk@dejongwoudbloem.nl
w.buiten@ziggo.nl

06-21514971
050-4042884

Thema Leefbaarheid
Gezondheid
-Bewegen voor jong en oud, Fitnesscircuit bij Scharmerplas?

-Voorzieningen zoals AED defibrillator

Bereikbaarheid
-Vervoer naar faciliteiten buiten het dorp:
arts/ziekenhuis/kerk/cultuur

Ontmoetingsgelegenheid-recreatie
-Activiteiten zoals:

Natuur, milieu en duurzaamheid
Energiecommissie:
-Zonnepanelen-windmolens
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-Internet (snel) en glasvezel

Albert Bakker
Henk Zwartenkot
Boris Pents

albertbakker78@gmail.com
hjzwartenkot@online.nl
borispents@gmail.com

06-54217422
06-13515548

Gasloos Scharmer

Jan Visscher
Rolie Tromp
Susan Hooiveld
Brenda Aalders

jkvisscher@home.nl
info@tlprojectontwikkeling.nl
susan.volkers@home.nl
b.j.aalders@pl.hanze.nl

050-4042379
06-51961393
06-23116909
06-38782980

Zwerfvuil, volle vuilnisbakken, dierenpoep

Thema en aandachtsvelden en activiteiten
dorpsvisie Scharmer
Thema Veiligheid
Sociale aandacht-controle, de buurtapp

Wie wil helpen?
Naam

E mailadres

telefoonnummer

Yvonne Grimme

grimmes@home.nl

06-51919885

Sytske Cornelisse
Yvonne Grimme
Bram Bos
Christine Hillemans

sytskecornelisse@gmail.com
grimmes@home.nl
bosrozenveld@gmail.com
christine@hillemans.nl

06-54370612
06-51919885
06-81001959
06-51901943

Whatsapp voor inwoners Scharmer

Thema Communicatie
Website Dorpsvereniging Scharmer actueel houden
Aandacht voor inwoners die geen gebruik maken van
internet
Aandacht voor vraag en aanbod coördinatie
Aandacht voor een ideeënbus voor en door inwoners

Incidenteel/Ondersteuning
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Steun je het idee: Rondje Scharmer, “etaleer je specialiteit”?.
Voorstel: In april maken de inwoners van Scharmer kennis met elkaars expertise en vaardigheden. Dorpsvereniging Scharmer en andere
verenigingen/clubs (zoals de klaverjasclub, de toneelgroep Scharmer, de historische kring Harkstede Scharmer, Eendracht ScharmerWoudbloem (de landbouwvereniging)), bedrijven, ZZP-ers, (professionele en amateur)kunstenaars, hobbyisten presenteren zich. Het doel
hiervan is dat inwoners elkaar beter leren kennen, gebruik leren maken van elkaars expertise en vaardigheden en eventueel meer producten in
/uit het eigen dorp kopen. Om deze organisatie mogelijk te maken is een aanvraag voor subsidie gedaan door de Dorpsvereniging bij het
leefbaarheidsfonds Midden Groningen. Deze aanvraag is gehonoreerd. Dat betekent dat de organisatie van het rondje Scharmer gestart is.
Ken je nog inwoners uit Scharmer die eventueel interesse hebben om deel te nemen, geef de namen a.u.b. door aan Greet en/of Christine
(greet.veldman@home.nl en/of christine@hillemans.nl)
Waar: Partyboerderij “ ’t Hof van Scharmer” of bij de mensen thuis
Datum: vrijdag 12 april tussen 17.00 en 20.00 uur
Bij de Partyboerderij “ ’t Hof van Scharmer” is gelegenheid voor een drankje en hapje eten (op eigen kosten en na opgave), aansluitend
vindt het vrijdagavondcafé plaats
Wie organiseert: Greet Veldman, Jakob Bekkema, Christine Hillemans
Wie etaleert:
NAAM ADRES EMAIL TELEFOONNUMMER
Greet Veldman, Hoofdweg 73, 4042571
greet.veldman@home.nl
Jos Hillemans, Herenlaan 2, 4041489
jos@hillemans.nl
Gea Wildeboer, Hoofdweg, 4042706
wildeboerdiervoeders@home.nl
Yvonne Grimme, Hoofdweg 42, 06-519885
grimmes@home.nl
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Koba Bleeker, Hoofdweg 94, 4041921
kbleeker@home.nl
Sytske Cormelisse, Hoofdweg 48, 06-54370612
sytskecornelisse@gmail.com
Wim Buiten, Hoofdweg 113, 4042884
w.buiten@ziggo.nl

