Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen
Jaarverslag 2017
Het bestuur bestond vanaf 12 april 2017 uit de volgende leden:
Voorzitter:
Mirjam Wieringa
Vicevoorzitter:

Henk Wildeboer

Penningmeester:

Gert Nienhuis

Secretaris:

Henk Berends

Bestuursleden:

Gerard Hogewerf, Ellen van der Kley en Sietske Mulder

Inleiding
De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen behartigt de belangen van de bewoners van
Glimmen in de ruime zin van het woord.
Als voorheen kijken we in het jaarverslag als bestuur terug op het afgelopen jaar. De
verschillende onderdelen en evenementen van de vereniging in 2017 passeren de revue.
Ook blikken we kort vooruit op 2018.
De nieuwsvergaring gebeurt zoals gebruikelijk door (de redactie van) de Glimmer‘lei.
Het bestuur van Plaatselijk Belang zorgt dat de Glimmer ‘lei, de VvV,
Sinterklaascommissie en Sportdorp kunnen functioneren en is daarnaast verantwoordelijk
voor politiek overleg, financiën, de jaarlijkse donatiebrieven en de vertegenwoordiging
van het algemeen dorpsbelang.
Glimmer ‘lei
De Glimmer’lei gaat goed voort en blijft de (ook ex) dorpsgenoten boeien. We zijn erg blij
dat zoveel bedrijven binnen Glimmen en daarbuiten bij ons willen adverteren. Daarnaast
wordt jaarlijks de Glimmer’lei pubquiz georganiseerd en de opkomst is elk jaar weer erg
goed. Wij hopen dat de redactie dit nog lang voortzet. Het jubileumboek uit 2007 is
ondertussen uitverkocht!
AED
Inmiddels hebben 30 dorpsgenoten in samenwerking met de voetbalclub, het Dorpshuis
en Plaatselijk Belang Glimmen, hun reanimatiediploma behaald. Terecht kunnen wij
zeggen dat Glimmen Hartveilig is. Wij zijn erg blij met de toewijding van onze inwoners
en zullen daarom ook jaarlijks zorgen voor een herhaling van de reanimatiecursus.
Evenementen
In 2017 waren ook weer traditioneel de nieuwjaarsreceptie, Koningsfeest, de Glimmer’lei
pubquiz, de Playbackshow en de intocht van Sinterklaas.
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VvV
Het was weer een mooie Koningsdag. Wij waarderen de inzet van onze vrijwilligers zeer
hierin. Echter zijn er niet genoeg vrijwilligers. Hopelijk kan deze mooie feestdag in de
toekomst ook bestaan blijven in ons mooie dorp.
Sinterklaas
Sinterklaas had gelukkig ook tijd om ons weer te bezoeken. Een erg gezellig feest voor
de kinderen, maar ook voor de ouders. Echter ook deze commissie heeft een tekort aan
vrijwilligers. Er zijn inmiddels al verschillende oproepen in de Glimmer’lei gedaan, maar
dit heeft nog niet tot genoeg nieuwe vrijwilligers geleid.
Voor beide commissie geldt dat zich wel nieuwe vrijwilligers dienen aan te
melden, zonder vrijwilligers kunnen wij niet garanderen dat deze feesten
kunnen blijven bestaan in ons dorp.
Politiek overleg
We hadden het afgelopen jaar en hebben het aankomende jaar veel overleggen met de
gemeente. Dit heeft vooral te maken met het vrachtverkeer naar het Rangeerterrein, het
verkeer aan de Rijksstraatweg en de gemeentelijke herindeling. We hebben natuurlijk
ook overleg over o.a. de plannen voor woningbouw. We hebben het dan voornamelijk
over Waardeel (Dit project is inmiddels bijna afgerond), Beukenlaan en Dennenlaan.
We hebben ons vooral bezig gehouden met de herindeling. Daarnaast hebben wij ons
bezig gehouden met het vrachtverkeer naar het Rangeerterrein. Deze vrachtwagens
rijden dag en nacht dwars door het dorp, langs de school en moeten achteruit over het
spoor insteken (dit omdat ze de draai niet kunnen krijgen) naar het Rangeerterrein. Eind
2017 is er een besluit genomen dat vrachtwagens langer dan 12 mtr. niet meer zijn
toegestaan op dit stukje Hoge Hereweg. Daarnaast is in overleg met Prorail besloten om
het hek naar het Rangeerterrein dicht te houden voor vrachtwagens. Prorail heeft haar
aannemers hiervan op de hoogte gesteld. Het besluit om vrachtwagens langer dan 12
mtr. te weren heeft één bezwaarschrift bij de gemeente opgeleverd. Deze is nog in
behandeling.
Dorpshuis de Groenenberg
Het dorpshuis heeft het afgelopen jaar een goed jaar gehad. Er zijn veel nieuwe
initiatieven en het ze staan er financieel weer goed voor. Er zit op dit moment een goed
draaiend bestuur, wat zichzelf erg goed redt. Wij willen graag nog alle vrijwilligers
bedanken die op dit moment zorgen dat het Dorpshuis goed draait en mensen erg
hartelijk ontvangen.
Donaties
Jaarlijks ontvangen wij na het versturen van onze donatiebrief een mooi bedrag aan
donaties. Hier zijn wij erg blij mee. Zonder uw donaties kan Plaatselijk Belang Glimmen
niet bestaan. In ons financiële verslag ziet u waar uw donatie aan wordt uitgegeven. Wij
willen u dan ook hartelijk bedanken voor uw jaarlijkse financiële steun.
Dorpsvisie
Vanaf juni zijn wij begonnen met oriënterende gesprekken met dorpsbewoners en
ondernemers voor het maken van een nieuwe dorpsvisie. Deze is o.a. nodig i.v.m. de
herindeling. Wij hebben geen standpunt hier ingenomen i.v.m. de verdeeldheid in het
dorp, maar dit houdt niet in dat wij stil zijn gaan zitten. Na onderzoek hebben wij bij de
Gemeente Haren en Groningen aangegeven dat wij graag willen meepraten zodra er
meer duidelijk is. Hiervoor hebben wij een Dorpsvisie nodig. Met de Dorpsvisie tonen wij
aan dat wat wij doen en zeggen, gedragen wordt in ons dorp. In 2018 hoort u hier meer
over.
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Vooruitblik 2018
Bestuursleden
Na de algemene ledenvergadering van 11 april 2018 ziet het bestuur er als volgt uit:
Voorzitter (DB):

Mirjam Wieringa

Vicevoorzitter:

Jan Eisses

Penningmeester (DB):

Henk Berends

Secretaris:

Herrick Poelman

Bestuursleden:

Sietske Mulder, Ellen van der Kley, Henk Niemeijer

Vooruitblik 2018
Er staat ons veel te wachten in 2018. De nieuwjaarsreceptie, Koningsdag en Sinterklaas
worden weer georganiseerd. Echter hebben het VvV en de Sinterklaascommissie wel
nieuwe vrijwilligers nodig. Meldt u aan. Het is zijn erg leuke feesten om te organiseren.
Wij gaan ons voornamelijk bezig houden met de Dorpsvisie en het toekennen van het
leefbaarheidsbudget. Hierover leest u hier onder meer.
Dorpsvisie
Laten we weer bij het begin beginnen: Naar aanleiding van de herindelingsperikelen die
in 2013 zijn begonnen, hebben we gemerkt dat Glimmen erg verdeeld is. Een gedeelte
wil zelfstandig blijven, een gedeelte wil naar Tynaarlo en een gedeelte heeft geen
problemen met een eventuele samenvoeging met Groningen en Ten Boer. Daarom heeft
het bestuur besloten om zich niet met de herindeling te gaan bemoeien of uit te spreken,
maar om verder te kijken. Wij hebben naar het convenant gekeken dat Hoogkerk in 1993
met Groningen heeft afgesloten. Wij willen graag voor een zelfde soort constructie gaan.
Hiervan hebben wij in 2017 de Gemeente Haren en Groningen op de hoogte gesteld.
Onze dorpsvisie die wij hebben is van 2006. Deze is inmiddels verouderd. Wij hebben
voor het maken van de Dorpsvisie subsidie aangevraagd bij de Provincie Groningen. Deze
is in januari 2018 toegekend. Vanaf juni 2017 zijn wij bezig met oriënterende gesprekken
met o.a. dorpsbewoners, dorpshuis en ondernemers. Dit doen wij in samenwerking met
Groninger Dorpen. Van hieruit hebben wij een aantal vragen opgesteld voor de
dorpsenquête, deze kon ingevuld worden tot 1 februari 2018. Hiervoor hebben wij een
flyer in de Glimmer’lei gestopt en heeft er een verschillende keren een item op
glimmen.net gestaan. Ze waren op papier bij Flora & Fauna te krijgen en de voorzitter
heeft een radio-interview gegeven op 6 januari bij Haren FM. Vanuit de dorpsenquête
gaat de dorpsvisie door Groninger Dorpen beschreven worden en zal deze deur aan deur
worden bezorgt. Met de dorpsvisie zullen wij zodra er bekend is wat er gaat gebeuren,
met de desbetreffende gemeente gaan praten en deze overhandigen. Daarnaast willen
wij graag dat deze meegenomen moet worden in het convenant wat gesloten moet gaan
worden. Hier zullen wij in 2018 al onze pijlen op gaan richten, want Glimmen moet
Glimmen blijven met al haar mooie voorzieningen, groen, openbaar vervoer enzovoort.
De gemeentes hebben al aangegeven hier open voor te staan.
Glimmer’lei
De Glimmer’lei is onze dorpskrant. Deze wordt veelvuldig gelezen en ze hebben een
actieve redactie. Daarnaast zijn ze ook voor 2018 weer financieel gezond. Wij willen onze
ondernemers hier heel erg voor bedanken dat ze de Glimmer’lei via een advertentie ook
in 2018 ondersteunen.
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Dorpshuis
Wij blijven ook in 2018 klaar staan voor het bestuur als ze ons nodig hebben.
AED
De AED’s zijn geplaatst in 2017 en worden jaarlijks onderhouden. Daarnaast zorgen we
ook in 2018 voor de herhalingsreanimatiecursus.
Woningbouw
In 2018 wordt Waardeel opgeleverd. Onze nieuwe straat met 5 nieuwe woningen aan
Waardeel en één aan de Rijksstraatweg. Wij zullen natuurlijk onze aandacht blijven
vestigen dat er uiteindelijk ook wat gaat gebeuren met de locatie Dennenlaan en
Beukenlaan.
Nieuwe bestuursleden
Ook Plaatselijk Belang Glimmen is opzoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt het u leuk om
ons bestuur te komen versterken, neem dan contact op via info@pb-glimmen.nl
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