Dorpsvisie en Regiovisie Scharmer
Dorpsvisie Scharmer
Inleiding
De concept dorpsvisie is op 12 januari 2019 tijdens Nijjoarsklokje vastgesteld door de aanwezige inwoners van
Scharmer, leden van de Vereniging. De afgelopen periode is veel tot stand gebracht door de inwoners van
Scharmer. We hebben bewust het uitganspunt genomen: klein starten en de ambitie laten groeien vanuit de
behaalde successen. Het bestuur van de Dorpsvereniging neemt de verantwoordelijkheid om de vastgestelde
visie periodiek te evalueren. De evaluatie binnen het bestuur heeft in maart 2021 plaatsgevonden en het
bestuur stelt voor (tijdens de komende ledenvergadering) de dorpsvisie voor de komende drie jaar minimaal te
veranderen (zie hieronder) en de regiovisie vast te stellen.
Doel van de Dorpsvisie Scharmer
Scharmer leefbaar, veilig en dynamisch houden voor en door al haar inwoners.
Dorpsvisie Scharmer
De kleinschaligheid en rust van het dorp blijven behouden, maar ook de vitaliteit van het dorp in stand houden
en/of versterken. Inwoners hebben ‘noaberschap’ en de gedachte “samen kunnen we meer dan alleen” hoog in
het vaandel staan.
Noaberschap is een begrip in kleine sociale gemeenschappen. Noabers betekent letterlijk buren.
Iedere noaber heeft in het noaberschap een zogenaamde noaberplicht. Deze noaberplicht houdt in
dat noabers elkaar met raad en daad bijstaan. De eerste noaber is doorgaans de meest nabije buur.
Maar ook een netwerk van mensen, niet perse de naaste buren, kunnen noaberschap vervullen.
Binnen Scharmer helpen mensen elkaar zo om fijn te wonen, te werken en te leven. Samen redzaam
zijn en samen zorgen voor een gevoel van veiligheid en welbevinden.
De strategie
Scharmer kan alleen leefbaar, veilig en dynamisch gehouden worden als inwoners elkaar kennen en zelf een
actieve rol vervullen in het ontwikkelen, op peil houden en verbeteren van deze leefbaarheid, veiligheid,
dynamiek en communicatie. Inwoners blijven zich informeren over wat er speelt in het dorp.
Inwoners willen vaak dicht bij hun leefwereld zelf verantwoordelijkheid nemen voor en zeggenschap hebben
over de leefbaarheid, veiligheid en dynamiek van hun eigen omgeving. Inwoners organiseren zich via de nieuwe
mediakanalen naar meer los-vaste one-issue-groepen. Zo kunnen inwoners hun kwaliteiten en passie inzetten
zonder tijd kwijt te zijn met zaken die ze minder interesseren en mogelijk ook meer tijd vragen.
Positionering van het bestuur
De Dorpsvereniging is geen belangenvereniging. Het bestuur merkt dat rond actuele thema’s veel meningen
circuleren. Inwoners stellen hun eigen prioriteiten. Het bestuur stelt zich neutraal op en brengt niet namens de
leden van de vereniging een mening naar buiten. De Dorpsvereniging positioneert zich steeds vaker als een
verbindende schakel tussen groepen actieve inwoners en/of externen. We leggen graag de nadruk op het
ondersteunen van inwoners bij hun initiatieven. Het bestuur neemt plaats aan verschillende overlegtafels om
externen te informeren wat er in Scharmer speelt en om de informatie door te geven aan de inwoners van
Scharmer en leden van de Vereniging. Inwoners en leden kunnen het bestuur vragen de verantwoordelijkheid
te nemen voor de meer complexe en langdurige aandachtsvelden, die ook externe communicatie, faciliteiten
en samenwerking vragen. Het bestuur stimuleert de inwoners/leden om het dorp leefbaar, veilig en dynamisch
te houden en stimuleert de organisatie en deelname aan de verschillende activiteiten
Communicatie
De website van de Dorpsvereniging wordt actueel gehouden. Periodiek verspreidt het bestuur nieuwsbrieven
via de email aan leden van de vereniging, inwoners van Scharmer en andere belangstellenden. De preventieapp
is voor calamiteiten. Het bestuur is geïnteresseerd in wat er leeft onder de leden/inwoners. Zij kunnen contact
met het bestuur opnemen via info@dorpsverenigingscharmer.nl of gewoon even langs een bestuurslid lopen.
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De resultaten
De afgelopen periode is veel tot stand gebracht door de inwoners van Scharmer.
Naar aanleiding van het Nijjoarsklokje 2018 is gerealiseerd:
• Preventieapp, waar 68 inwoners zijn aangesloten;
• Buurtpreventie bordjes aan begin en einde van Scharmer zijn geplaatst, waarvan het bestuur van de
Dorpsvereniging eigenaar is;
• De website Scharmer is in de lucht, waarvan het bestuur van de Dorpsvereniging eigenaar is.
Naar aanleiding van Nijjoarsklokje 2019 is gerealiseerd:
• Het instellen en bemensen van vier verschillende werkgroepen (gezondheid, ontmoeting-recreatie,
natuur-milieu-duurzaamheid en noaberschap);
• Een energiemarkt en een Rondje Scharmer in ’t Hof van Scharmer;
• De aanschaf van een AED defibrillator (in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen en de
Borgmeren);
• Deelname aan de landelijke actie Nederland (dus ook Scharmer) schoon;
• Verschillende apps zijn gestart: een wandelapp, handwerkapp en cultuurapp;
• Een begin is gemaakt met het digitaal actualiseren van het boek: “Een lint door het land, een band
tussen mensen”, uitgegeven t.g.v. het 25 jarig bestaan van de Dorpsvereniging Scharmer. Elke
nieuwsbrief wordt een woning onder de aandacht gebracht.
• Het regelmatig laten verschijnen van de Nieuwsbrief (eenmaal per zes weken) en het regelmatig
actualiseren van de website.
De toekomstige ambitie
Vanuit de thema’s leefbaarheid, veiligheid, dynamiek en communicatie zijn voor de toekomst de volgende
aandachtsvelden geprioriteerd. Voor een aantal van deze speerpunten is het effectiever om dit in een groter
verband aan te pakken.
Leefbaarheid
• Natuur, milieu en duurzaamheid
o Schone energie: zonnepanelen-windmolens
o Internet (snel) en glasvezel
o Energiearm Scharmer
o Bloemrijke bermen en akkerranden
• Gezondheid
o Bewegen voor jong en oud, fitnesscircuit
o Een gezamenlijke moestuin
Veiligheid
• Verkeer
o Reflecterende huisnummers
o Aandacht voor de snelheid op de Hoofdweg en voor het kruispunt Hoofdweg-Herenlaan
• Aardbevingen
o Informatie over en ondersteuning bij procedures, inspectie op schade gebouwen
Dynamiek
• Ontmoeting
o Ontmoetingsgelegenheid voor iedereen
o Organiseren en deelnemen aan verschillende activiteiten in het dorp of in de regio
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Regiovisie Scharmer
Inleiding
Een aantal onderwerpen binnen Scharmer overstijgt de dorpsvisie (zie hierboven). Aandacht voor externe
ontwikkelingen is ook belangrijk voor de leefbaarheid, veiligheid en dynamiek van een dorp. Te noemen zijn: de
ecologische hoofdstructuur, de faunaverbindingszone, de aardbevingsschade, de verduurzaming etc. Daarnaast
worden de drempels bij overheden steeds hoger, als kleine kern val je al snel buiten het aandachtsgebied van
een gemeente/provincie. Het sociaal domein wordt steeds minder een provinciale taak, steeds meer een
gemeentelijke taak. Een vitaal platteland blijft belangrijk. Sinds 2020 is een initiatief gestart om met de dorpen
in onze omgeving (Harkstede, Woudbloem, Lageland en Kolham) een regiovisie te formuleren. De
dorpsvereniging is ook lid van de Vereniging Groninger Dorpen. We kunnen beroep doen op hun expertise en
meeliften met hun externe acties.
Doel van de Regiovisie Scharmer
• Onder het motto “Samen Sterk” willen we ons, in groter verband, met de vier verenigingen in onze
omgeving, sterk(er) maken voor de leefbaarheid, veiligheid en dynamiek van Scharmer en omgeving;
• Samen Sterk betekent dat we beter gebruik kunnen maken van en uitwisselen van elkaars kennis,
kunde en ervaring. Dit geldt ook voor subsidieaanvragen, gebruik maken van fondsen, de gelden
Nationaal Programma Groningen (binnen dit NPG kan iedere gemeente de komende 10 jaar geld
besteden voor het verbeteren van de welvaart van de inwoners). In Midden-Groningen heet dat plan:
Hart voor Midden-Groningen.
De gezamenlijke ambitie
De volgende thema’s zijn geïnventariseerd door de vijf verenigingen:
• Basisvoorzieningen in stand houden ((gezondheids)zorg, onderwijs, sport, winkels);
• Mobiliteit en infrastructuur (openbaar vervoer (belbus), kwaliteit van wegen en fietspaden);
• Energietransitie (zonnepanelen, windenergie, duurzame landbouw);
• Recreatie (wandel-, fiets-, ruiter-, vaarmogelijkheden);
• Aansluiting natuurgebieden (Broeklanden, Roegwold, Faunaverbindingszone, Schildmeer etc);
• Woonmogelijkheden (voor jongeren (tiny houses), ouderen (knarrenhof));
• Effectief gebruik en exploitatie van dorpshuizen en/of ontmoetingspunten;
• Positionering ten opzichte van Meerstad (overleg gemeenten Groningen en Midden-Groningen);
• Gezamenlijke evenementen (bv zeskamp, Slochterwoldspektakel, dorpenfeesten, volleybaltoernooi).
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