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Jaarverslag 2021
Bestuursleden
Met ingang van 13 april 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen bestuurslid:

Iris Michel-van der Molen
Jan Folkert Eisses
Henk Niemeijer (waarnemend)
Herrick Poelman
Henk Niemeijer, Jan Hendrik Jansen, vacant

Net als het jaar 2020 heeft ook 2021 in het teken gestaan van de COVID-19-pandemie
en de ter bestrijding daarvan door de overheid genomen coronamaatregelen. De
Algemene Ledenvergadering vond voor de tweede maal op rij plaats via videobellen.
Het bestuur was, met twee niet-vervulde zetels, niet op volle kracht. Prioriteit is gegeven
aan het vinden van een penningmeester met financiële achtergrond en ook het
aangekondigde vertrek van de secretaris heeft extra aanleiding gevormd voor de wens
voor het borgen van de continuïteit van het bestuur. Met de vijf bestuursleden zijn de
lopende zaken zoveel mogelijk opgepakt en afgehandeld. Het bestuur heeft Lennart van
der Ree en Carmen Wildeboer-van der Leij mogen verwelkomen als aspirantbestuursleden.
Ondanks de geldende beperkingen door de coronamaatregelen is, vaak met hulp van
videobellen, geprobeerd contacten te onderhouden, zowel met lokale dorpsorganisaties
als met de gemeente Groningen. Met het bestuur van dorpshuis De Groenenberg en de
gemeente Groningen is gestart met een overleg om te komen tot een gezamenlijke
dorpsagenda waarin jaarlijks de prioriteiten worden benoemd. Ook is meer verbinding
gezocht tussen Plaatselijk Belang en dorpshuis De Groenenberg door het besluit om
gezamenlijke muziekmiddagen voor het dorp te organiseren.
Dorpsfeesten
Vanwege de pandemie konden jaarlijkse feesten en evenementen helaas niet doorgaan
of enkel in aangepaste vorm. De gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met het bestuur van
dorpshuis De Groenenberg voor alle inwoners van het dorp is helaas afgeblazen.
Voor de jeugd is op Koningsdag door VV Glimmen een programma georganiseerd, nu er
voor sportende jeugd van 4 tot en met 14 jaar gelukkig nog wel activiteiten mogelijk
waren. Met een opkomst van zo’n 120 kinderen en heerlijk weer was het een groot
succes. Het initiatief is door Plaatselijk Belang Glimmen van harte gesteund.
Ook Sint Maarten kon worden gevierd en Sinterklaas kon met zijn Pieten, na vele
beraadslagingen van de creatieve Sinterklaascommissie, gelukkig wel naar ons dorpshuis
De Groenenberg komen. Ondanks het slechte weer was er bij de ‘meet & greet’ een
prima opkomst van de kinderen uit ons dorp. Veel kinderen hadden een mooie tekening
meegenomen of deden een optreden voor Sinterklaas. Na afloop kregen alle kinderen
een cadeautje mee naar huis.

Glimmer’lei
De nieuwsvoorziening door onze dorpskrant heeft niet geleden onder de pandemie. De
redactie heeft maandelijks, met uitzondering van juli en augustus, het dorp voorzien van
onder meer lokale artikelen, aankondigingen en wetenswaardigheden.
AED’s
In Glimmen zijn 3 AED’s beschikbaar en er is een poule van inwoners die kunnen
reanimeren en hiervoor jaarlijks worden bijgeschoold. Inwoners van Glimmen zetten zich
hiermee in voor het redden van levens van dorpsgenoten.
Sport
In juni heeft de werkgroep Sport & Recreatie van Plaatselijk Belang Glimmen een overleg
georganiseerd voor sportverenigingen. De verenigingen die zijn uitgenodigd, zaten
tussen 2014 en 2016 in de Stuurgroep Sportdorp. Het gaat om: VV Glimmen, TV
Glimmen, SV Glimmen, de Golfclub en F1t. Daarnaast waren ook de gemeente
Groningen, sporthal De Groenenberg, de sportcoaches en de Quintusschool aanwezig.
Het doel van deze vergadering is om de samenwerking tussen de verschillende officiële
én informele sportverenigingen in Glimmen te bevorderen. Op die manier kunnen we
meer voor het dorp betekenen dan elke vereniging afzonderlijk. Daarnaast willen we de
banden met de (nieuwe) gemeente aanhalen en verstevigen.
Over herinrichting van het centrale gebied tussen sportvelden en dorpshuis zijn
gesprekken gestart tussen de gemeente Groningen, het bestuur van Plaatselijk Belang
Glimmen en de besturen van de betrokken sportverenigingen en dorpshuis De
Groenenberg.
Verkeer
De werkgroep Verkeer is in juni van start gegaan met als deelnemers twee bestuursleden
van Plaatselijk Belang en vier dorpsgenoten. Via verschillende edities van de Glimmer’lei
zijn dorpsgenoten opgeroepen om hun verbetersuggesties voor verkeer kenbaar te
maken. Er is een goede respons ontvangen. De verkeerswensen zijn meegenomen in het
concept-plan voor een verkeersveilig Glimmen dat door de werkgroep wordt opgesteld en
dat nog zal worden voorgelegd aan het dorp. Met de gemeente Groningen zijn
gesprekken gevoerd over de verschillende verkeerswensen en is afgesproken om met de
verkeerskundige naar concrete verbetervoorstellen te kijken.
Overlast door j eugd
Over een deel van de oudere jeugd is ophef in het dorp ontstaan. Er zijn dorpsgenoten
die in sommige gevallen veel overlast hebben ervaren. Mogelijk dat ook de
coronamaatregelen van invloed zijn geweest, aangezien deze voor sommige tieners en
jongvolwassenen een onevenredige belasting vormden met weinig perspectief op de
korte termijn. Het bestuur van Plaatselijk Belang Glimmen heeft een oproep gedaan om
met alle betrokkenen - jeugd, ouders en andere dorpsgenoten - in gesprek te komen en
zo samen naar oplossingen te zoeken. De jongerenwerker heeft zich actief ingezet voor
het vinden van oplossingen. Nadat een caravan in de nabijheid van de Meentweg aan
(een deel van) de jeugd werd aangeboden, lijkt de overlast ook te zijn afgenomen.
Half oktober zijn er vernielingen gepleegd bij de voetbalclub, de school en is de kast van
de dorps-AED die aan het schoolgebouw is bevestigd, vernield. Eind december hebben de
gedupeerden, de Quintusschool, Plaatselijk Belang Glimmen en voetbalvereniging
Glimmen, een goed gesprek gevoerd met de jonge daders en hun ouders. De daders
hebben uitgelegd wat er is gebeurd en waarom ze tot hun daden zijn gekomen. Ook is er
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door hen excuses aangeboden. Met daders en ouders is een afspraak gemaakt over het
zelf schoonmaken, (laten) herstellen en vergoeden van de schade. We zijn blij met het
positieve gesprek en de geboden oplossing. Hiermee kunnen we met z’n allen samen
verder naar de toekomst.
Zonneparken en Zonneweide
In 2021 is er veel te doen geweest over zonneparken rondom Glimmen. Plaatselijk
Belang Glimmen heeft samen met andere lokale organisaties Stichting Landelijk Gebied
Haren gesteund in activiteiten tegen nieuwe, commerciële zonneparken rondom
Glimmen. Uiteindelijk heeft het college van B&W van Groningen gekozen voor
zonneparken waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Het
grootste deel legt de gemeente daarvoor zelf aan op eigen grond; in Meerstad-Noord en
Westpoort. Daarmee lijkt de aanleg van nieuwe, commerciële zonneparken rondom
Glimmen van de baan.
Tegelijkertijd heeft Plaatselijk Belang het lokale initiatief verwelkomd van Energie
Coöperatie Zonneweide Glimmen, in samenwerking met Duurzaam Glimmen en
Duurzaam Haren. De Zonneweide is inmiddels gerealiseerd en op vrijdag 15 oktober
officieel geopend door leerlingen van groep 8 van de Quintusschool Glimmen.
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