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COVID-19
Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de pandemie van COVID-19 en de ter
bestrijding daarvan door de overheid genomen coronamaatregelen.
Algemene Ledenvergadering
Normaal gesproken wordt de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging
Plaatselijk Belang Glimmen jaarlijks voor 1 mei gehouden. In verband met de strenge
coronamaatregelen is geen mogelijkheid gezien om de ALV voor 1 mei te laten
plaatsvinden. In eerste instantie was er nog de hoop dat na verloop van een aantal
weken er wellicht meer mogelijk zou zijn. Na verloop van tijd werd echter duidelijk dat de
beperkingen voor langere tijd noodzakelijk waren. Uiteindelijk is gekozen voor een
‘online’ ALV op 8 oktober. Opvallend was dat de opkomst bij deze bijeenkomst hoger was
dan het bestuur de afgelopen jaren gewend was.
Dorpsleven
De pandemie en de coronamaatregelen hebben vanzelfsprekend ook op Glimmen effect
gehad. Elke dorpsgenoot heeft te maken gehad met de maatregelen en sommigen ook
met de ziekte zelf. Het sociale leven viel stil, werk vond grotendeels thuis plaats, de
school en de kinderopvang gingen voor weken achtereen dicht, georganiseerd sporten
werd gestaakt, horecagelegenheden gingen dicht… Van onze prachtige, landelijke
omgeving werd volop gebruikgemaakt voor wandelingen en fietstochten. Ook hebben we
gezien dat dorpsgenoten elkaar spontaan hulp aanboden, onderling of als gezamenlijke
actie via bijvoorbeeld de Glimmer’lei, hartverwarmend.
Dorpsfeesten
Begin 2020 hebben we nog -voordat onze wereld in maart ineens zo veranderde- onze
gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met het bestuur van Stichting Dorpshuis De
Groenenberg voor alle inwoners van het dorp gehouden. De meeste jaarlijkse feesten en
evenementen konden helaas niet doorgaan. Sint Maarten is gelukkig wel kleinschalig en
op veilige afstand gevierd. Sinterklaas heeft nog op creatieve manier bij de Glimmense
kinderen pakjes aan huis bezorgd.
Samenwerking
Zowel met een afvaardiging van het bestuur van Stichting Dorpshuis De Groenenberg als
nieuwe bestuursleden van VV Glimmen zijn kennismakingsgesprekken gevoerd.

Afgesproken is om de onderlinge samenwerking te versterken. In december hebben
bestuursleden van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen deelgenomen aan een door
Stichting Dorpshuis De Groenenberg georganiseerde ‘brainstormsessie’ over toekomstige
invulling van activiteiten in het dorpshuis.
Bezoek dorpswethouder
Philip Broeksma, de dorpswethouder van de gemeente Groningen voor onder meer
Glimmen, heeft samen met de gebiedsmanager op 29 september een bezoek gebracht
aan Glimmen. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen vond dit
kennismakingsgesprek in het Paviljoen Appelbergen plaats met slechts enkele
bestuursleden van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen.
Er is gesproken over tal van onderwerpen die Glimmen raken. Het is de gemeente
opgevallen dat vanuit Glimmen veel initiatieven zijn ingediend voor het proces Groene
Parel. Van de zijde van de gemeente werd opgemerkt dat Glimmen in positieve zin opvalt
door de energie die er in het dorp leeft.
Het belang van verkeersveiligheid in het dorp is besproken en daadwerkelijke uitvoering
van het oplossen van bestaande knelpunten. De dorpswethouder is op een eerder
moment al een keer met betrokken verkeersambtenaren en enkele bestuursleden van
Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen langs verkeersknooppunten in het dorp gefietst.
Andere onderwerpen die aan bod kwamen: de vraag of de intocht van Sinterklaas al dan
niet in aangepaste vorm zou kunnen doorgaan en de bekendheid van de gemeente en de
politie met de problematiek van overlast gevende, oudere jeugd in ons dorp. Ook zijn
lokale ontwikkelingen besproken zoals de terugkeer van een bakker in het dorp, de groei
van de school en de komst van de zonneweide.
We hebben afgesproken in contact te blijven en voor 2021 op zoek te gaan naar een
geschikte gelegenheid voor een nieuw bezoek.
Proces Groene Parel
Het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft actief bijgedragen aan het
inspraaktraject Groene Parel van de gemeente Groningen. Dit proces richtte zich op de
inwoners van de voormalige gemeente Haren. Vanuit het dorp zijn verschillende
initiatieven ingediend waarvan enkele zijn uitgekozen. Realisatie van deze plannen staat
voor 2021 gepland. Over andere voorstellen, die niet (direct) realiseerbaar zijn, wordt
nog overleg ingepland tussen de indieners en de gemeente. Op de website
stemvan.groningen.nl zijn de verschillende projectvoorstellen en beoordelingen terug te
vinden.
Zonneparken
Op de valreep van het nieuwe jaar zijn de inwoners van het landelijke gebied in Glimmen
en omgeving overvallen door het concept-beleidskader Zonneparken van de gemeente
Groningen waarin locaties in het gebied worden aangewezen voor de mogelijke komst
van zonneparken. Stichting Landelijk Gebied Haren heeft de coördinatie op zich genomen
van een gezamenlijke reactie van de dorpsbelangen van het gebied van de voormalige
gemeente Haren. Ook het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen heeft deze
reactie medeondertekend. Belangrijkste punten van kritiek en zorg zijn dat de gemeente
de inwoners van het gebied niet bij het proces heeft betrokken en dat niet naar
alternatieven wordt gekeken. Met Stichting Landelijk Gebied Haren is afgesproken om
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zoveel mogelijk samen op te trekken. Relevante stukken zijn te vinden op
www.landelijkgebiedharen.nl.
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