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VOORWOORD	  
	  

Het	  college	  van	  B&W	  van	  Ten	  Boer	  heeft	  het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  Dorpsbelangen	  
Thesinge	  in	  het	  najaar	  van	  2011	  gevraagd	  een	  dorpsvisie	  op	  te	  stellen	  in	  overleg	  met	  
bewoners	  van	  Thesinge.	  
	  
Op	  de	  jaarvergadering	  in	  maart	  2012	  is	  met	  de	  leden	  gesproken	  over	  de	  relevante	  
onderwerpen.	  Deze	  onderwerpen	  zijn	  vervolgens	  op	  een	  aantal	  zogenaamde	  “koffie	  
avonden”	  	  nader	  besproken	  met	  bewoners.	  Daarin	  is	  iedereen	  in	  het	  dorp	  gevraagd	  zijn	  
mening	  te	  geven.	  Deze	  avonden	  zijn	  goed	  bezocht	  geweest	  waardoor	  wij	  er	  vertrouwen	  in	  
hebben	  dat	  deze	  dorpsvisie	  een	  goede	  weergave	  is	  van	  hetgeen	  er	  leeft	  in	  ons	  dorp.	  
	  
Voorliggend	  stuk	  is	  een	  uitgewerkte	  lijst	  van	  zaken	  die	  spelen	  en	  bespreekpunten	  met	  de	  
gemeente	  voor	  18	  september.	  Op	  basis	  van	  de	  uitkomsten	  van	  dit	  gesprek	  zullen	  we	  de	  
definitieve	  versie	  van	  de	  dorpsvisie	  opstellen,	  want	  we	  willen	  geen	  verwachtingen	  wekken	  
die	  niet	  waargemaakt	  kunnen	  worden.	  De	  visie	  moet	  pragmatisch	  en	  uitvoerbaar	  zijn!	  	  
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SAMENVATTING	  
	  
De	  algemene	  tendens	  is	  dat	  de	  Thesinger	  in	  feite	  heel	  erg	  tevreden	  is	  met	  hoe	  het	  dorp	  
functioneert	  en	  aan	  woongenot	  en	  leefomgeving	  te	  bieden	  heeft.	  Hele	  grote	  dingen	  spelen	  
op	  dit	  moment	  dan	  ook	  niet.	  Het	  zijn	  meer	  goede	  suggesties	  over	  hoe	  Thesinge	  nog	  mooier	  
zou	  kunnen	  worden	  die	  naar	  boven	  zijn	  gekomen.	  
	  
Ook	  richting	  de	  toekomst	  kent	  de	  Thesinger	  weinig	  zorgen.	  Er	  zijn	  enige	  punten	  van	  
aandacht	  waarvan	  verkeersveiligheid,	  voorzieningen	  en	  de	  mogelijkheid	  voor	  het	  realiseren	  
van	  starterswoningen	  
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1.	  THESINGE,	  HET	  DORP	  
	  
Thesinge	  	  is	  een	  dorp	  in	  de	  gemeente	  Ten	  Boer	  in	  de	  provincie	  Groningen	  met	  volgens	  het	  
CBS	  450	  inwoners	  (2009)	  en	  volgens	  de	  gemeente	  ongeveer	  700	  inwoners.	  Thesinge	  is	  in	  de	  
12e	  eeuw	  ontstaan	  op	  de	  grond	  van	  het	  benedictinessenklooster	  Germania,	  dat	  na	  de	  
Reductie	  in	  1594	  werd	  afgebroken.	  	  
	  
Het	  dorp	  ligt	  op	  fietsafstand	  van	  de	  stad	  Groningen	  en	  heeft	  een	  gemêleerde	  bevolking	  van	  
“oud	  Thesingers”	  en	  “import”.	  Kenmerkend	  aan	  het	  dorp	  is	  de	  onderlinge	  harmonie	  en	  de	  
manier	  waarop	  de	  bewoners	  aan	  het	  mooie	  begrip	  “Noaberschap”	  invulling	  geven.	  
	  
Thesinge	  heeft	  een	  actieve	  gemeenschap	  met	  een	  bloeiend	  verenigingsleven,	  een	  prachtig	  
dorpshuis	  en	  een	  goed	  draaiende	  dorpsschool.	  In	  het	  dorp	  zijn	  meerdere	  monumenten	  
(Kloosterkerk,	  Smederij	  museum	  Smidshouk	  en	  Molen	  Germania)	  en	  ligt	  in	  een	  uniek	  
cultuurlandschap	  van	  agrarisch	  karakter.	  	  
	  
De	  inslag	  van	  de	  Thesinger	  is	  gericht	  op	  actie	  en	  als	  anderen	  het	  niet	  oppakken	  dan	  “doun	  
wie	  ‘t	  gewoon	  zulf”.	  
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2.	  DE	  DORPSVISIE	  
	  
De	  volgende	  onderwerpen	  komen	  aan	  de	  orde.	  	  
	  
	  

• Duurzaamheid	  
• Voorzieningen	  
• Wonen	  
• Veiligheid	  en	  verkeer	  
• Natuur	  en	  landbouw	  
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2.1	  DUURZAAMHEID	  
	  
Thema	  Duurzaamheid	  	  

Duurzaamheid,	  een	  thema	  van	  een	  enkele	  idealist,	  is	  heden	  ten	  dagen	  een	  begrip	  wat	  zijn	  
impact	  heeft	  op	  al	  ons	  dagelijks	  handelen.	  Toch	  staan	  we	  nog	  maar	  op	  de	  drempel	  van	  de	  
echte	  groene	  doorbraak.	  	  
	  
In	  de	  derde	  generatie	  duurzame	  ontwikkelingen	  evolueert	  de	  A-‐label	  brandstof	  auto	  naar	  
een	  100%	  elektrisch	  aangedreven	  vehikel	  en	  zal	  als	  de	  wind	  waait	  en	  de	  zon	  schijnt	  de	  
energie	  opgewekt	  door	  lokale	  wind-‐	  en	  zonnecentrales	  rechtstreeks	  via	  de	  zogenoemd	  
Smart	  Grid	  technologie	  naar	  de	  eindgebruiker	  stromen.	  
	  
Ons	  doel	  
	  
De	  Werkgroep	  Duurzaam	  Thesinge	  wil	  actief	  in	  de	  komende	  ontwikkelingen	  participeren	  
met	  als	  doel	  	  om	  in	  Thesinge	  een	  aantal	  duurzame	  projecten	  van	  de	  grond	  te	  krijgen.	  
	  
Op	  dit	  moment	  is	  de	  werkgroep	  actief	  met	  de	  volgende	  Ideeën:	  Collectieve	  energie	  en	  
voorscheiding	  van	  afvalstromen	  
	  
Stroom	  zal	  een	  steeds	  hogere	  kostenpost	  worden	  in	  de	  komende	  jaren.	  Om	  daar	  op	  te	  
anticiperen	  onderzoekt	  de	  werkgroep	  Duurzaam	  Thesinge	  de	  mogelijkheden	  om	  in	  een	  
coöperatieve	  vorm	  zelf	  stroom	  op	  te	  gaan	  wekken,	  hetzij	  door	  deel	  te	  nemen	  in	  een	  van	  de	  
vele	  zon	  of	  wind	  initiatieven	  die	  op	  dit	  moment	  in	  den	  lande	  ontstaan,	  hetzij	  door	  met	  de	  
bewoners	  zelf	  een	  vorm	  te	  ontwikkelen	  en	  verder	  uit	  te	  werken.	  Doel	  moet	  zijn	  om	  voor	  
langere	  tijd	  de	  levering	  van	  groene	  stroom	  aan	  de	  Thesingers	  te	  garanderen.	  
	  
De	  afvalstroom	  die	  Thesinge	  wekelijks	  verlaat	  willen	  we	  anders	  gaan	  beheren.	  Het	  woord	  
afval	  bestaat	  niet	  meer,	  veel	  fracties	  in	  deze	  stroom	  worden	  tegenwoordig	  gezien	  als	  
waardevolle	  grondstoffen.	  De	  werkgroep	  wil	  de	  waardevolle	  grondstoffen	  lokaal	  gaan	  
scheiden	  en	  op	  termijn	  komen	  tot	  een	  reductie	  van	  het	  bestaande	  afval-‐volume.	  	  
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2.2	  VOORZIENINGEN	  
	  
Als	  bewoners	  en	  Dorpsbelangen	  zijn	  wij	  eerder	  voor	  uitbreiding	  van	  voorzieningen	  dan	  
verdere	  inkrimping,	  zoals	  het	  verdwijnen	  van	  de	  bibliobus.	  Wat	  de	  sport-‐	  en	  vrije	  
tijdvoorzieningen	  betreft	  stellen	  wij	  het	  op	  prijs	  dat	  de	  gemeente	  het	  DB	  op	  de	  hoogte	  stelt	  
van	  veranderingen	  t.a.v.	  voorzieningen.	  	  
	  
Thesinge	  kent	  een	  rijk	  verenigingsleven	  en	  vanuit	  Dorpsbelangen	  hechten	  wij	  er	  aan	  dat	  dit	  
zo	  veel	  mogelijk	  in	  stand	  blijft,	  ook	  in	  de	  toekomst.	  Om	  deze	  reden	  is	  behoud	  van	  de	  
welzijnssubsidie	  een	  belangrijk	  punt.	  	  
	  
Met	  het	  Trefpunt	  heeft	  Thesinge	  een	  sterke	  troef	  in	  handen	  en	  een	  plek	  waar	  veel	  
initiatieven	  ontplooit	  worden	  en	  samenkomen.	  De	  vraag	  is	  wel	  hoe	  deze	  mooie	  voorziening	  
naar	  de	  toekomst	  toe	  exploitabel	  kan	  blijven	  en	  in	  hoeverre	  er	  ook	  de	  mogelijkheid	  ontstaat	  
om	  een	  aantal	  voorzieningen	  die	  verdwijnen	  (bibliobus	  etc.)	  een	  plek	  te	  geven	  in	  het	  
Trefpunt.	  
	  
De	  verzoamelstee	  is	  een	  project	  dat	  een	  grote	  bijdrage	  levert	  aan	  de	  leefbaarheid	  van	  
oudere	  inwoners	  van	  Thesinge.	  Het	  zou	  heel	  erg	  mooi	  zijn	  als	  dit	  initiatief,	  ook	  na	  de	  huidige	  
projectperiode,	  in	  stand	  zou	  kunnen	  blijven.	  Een	  van	  de	  initiatieven	  van	  Verzoamelstee;	  	  
“het	  noaberschap	  item	  op	  de	  website	  www.thesinge.com.	  	  
	  
De	  website	  www.thesinge.com	  zal	  in	  de	  toekomst	  een	  steeds	  meer	  centrale	  plek	  in	  gaan	  
nemen	  in	  de	  dorpssamenleving.	  De	  site	  is	  recent	  geheel	  vernieuwd.	  	  
	  
Voor	  uitbreiding	  van	  voorzieningen	  liggen	  er	  de	  volgende	  wensen,	  die	  ons	  wel	  realistisch	  
lijken:	  
	  

ñ Een	  jeu	  de	  boules	  baan.	  Er	  is	  inmiddels	  onderzoek	  gedaan	  naar	  draagvlak	  en	  
behoefte	  aan	  een	  dergelijk	  voorziening.	  Dat	  blijkt	  er	  te	  zijn,	  dus	  zodra	  er	  een	  
geschikte	  plek	  is	  gevonden	  zal	  een	  realisatieplan	  aan	  het	  college	  van	  B&W	  worden	  
voorgelegd.	  

	  
Samenwerking	  met	  de	  gemeente	  Ten	  Boer	  
	  
We	  spreken	  graag	  met	  de	  gemeente	  Ten	  Boer	  over	  de	  volgende	  zaken	  
	  

• In	  hoeverre	  is	  de	  realisatie	  van	  een	  jeu	  de	  boules	  baan	  bespreekbaar	  als	  dat	  met	  
zelfwerkzaamheid	  gerealiseerd	  kan	  worden?	  

• Lange	  termijn	  visie	  op	  rol	  en	  plaats	  van	  het	  Trefpunt	  in	  het	  dorpsleven;	  
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2.3.	  WONEN	  	  
	  
Besproken	  punten	  betreft	  het	  gedeelte	  "wonen"	  op	  de	  koffietafelgesprekken	  van	  dinsdag	  19	  
juni	  2012.	  
	  
Uit	  de	  koffietafel	  gesprekken	  is	  gebleken	  dat	  er	  enige	  behoefte	  bestaat	  aan	  de	  realisatie	  van	  
starterswoningen	  en/of	  seniorenwoningen.	  De	  vraag	  naar	  starterswoningen	  is	  sterker	  
gearticuleerd	  dan	  die	  naar	  senioren	  woningen	  omdat	  senioren	  er	  toch	  de	  voorkeur	  aan	  lijken	  
te	  geven	  om	  op	  de	  oude	  dag	  in	  een	  kern	  met	  meer	  voorzieningen	  te	  wonen.	  
	  
Waar	  zouden	  deze	  woningen	  kunnen	  worden	  gerealiseerd?	  
	  
Wat	  betreft	  senioren	  woningen	  zijn	  er	  misschien	  opties	  om	  vrijkomende	  boerderijen	  in	  de	  
nabije	  omgeving	  van	  Thesinge	  om	  te	  bouwen	  tot	  “zorgboerderijen”.	  	  	  
	  
Voor	  starterswoningen	  lijkt	  vooralsnog	  het	  sportveld	  de	  enige	  optie	  die	  in	  de	  verte	  haalbaar	  
is,	  maar	  dat	  is	  van	  heel	  veel	  factoren	  afhankelijk	  die	  niet	  in	  de	  beïnvloedingssfeer	  van	  
Dorpsbelangen	  liggen.	  
	  
Wat	  is	  er	  betaalbaar?	  
Dat	  hangt	  van	  een	  aantal	  factoren	  af,	  starters	  moeten	  wel	  een	  realistisch	  aanbod	  kunnen	  
krijgen	  	  op	  de	  woningmarkt.	  Vaak	  bestaat	  deze	  groep	  uit	  jonge	  gezinnen	  met/zonder	  
kinderen.	  
	  
Samenwerking	  met	  de	  gemeente	  Ten	  Boer	  
	  
We	  bespreken	  graag	  de	  volgende	  zaken:	  
	  

• In	  hoeverre	  zijn	  bovenstaande	  wensen	  in	  lijn	  met	  gemeentelijk	  beleid;	  
• Is	  de	  gemeente	  bereid	  om	  deze	  opties	  serieus	  te	  onderzoeken;	  	  
• Wat	  moet	  daarvoor	  gebeuren?	  

	   	  



Versie	  ter	  bespreking	  met	  B&W	  18	  september	  2012	  

“Wie	  doun’t	  (weer)	  zulf	  “–	  Dorpsvisie	  Thesinge	  2013-‐2017	   	   	  
	  

9	  

2.4	  VEILIGHEID	  EN	  VERKEER	  
	  
Aandachtspunten	  met	  betreking	  tot	  de	  verkeersveiligheid	  zijn	  er	  vooral	  op	  het	  gebied	  van	  
snelheid.	  Dit	  betreft	  zowel	  het	  gebied	  buiten	  als	  binnen	  de	  bebouwde	  kom.	  Vanuit	  de	  
betreffende	  straten	  zijn	  er	  een	  aantal	  initiatieven	  gestart.	  Een	  gemeenschappelijk	  punt	  
betreft	  de	  overlast	  van	  een	  aantal	  notoire	  hardrijders	  en	  vracht-‐	  en	  landbouwverkeer	  die	  
met	  hogere	  snelheden	  dan	  toegestaan	  grote	  risico’s	  nemen.	  In	  gesprek	  met	  de	  bewoners	  is	  
gebleken	  dat	  het	  direct	  aanspreken	  van	  mensen	  (of	  hun	  werkgevers)	  soms	  effect	  heeft.	  	  
	  
Bovenrijgeweg	  
	  
Vanuit	  deze	  straat	  is	  er	  al	  veel	  gerealiseerd	  op	  basis	  van	  snelheidsbeperking.	  Er	  blijkt	  weinig	  
expertise	  te	  zijn	  op	  het	  gebied	  van	  snelheidsbeperking	  in	  buitengebieden.	  De	  genomen	  
maatregelen	  aan	  de	  Bovenrijgeweg	  lijken	  effect	  te	  hebben.	  Een	  aandachtspunt	  is	  nog	  de	  
beplanting	  die	  al	  meermalen	  is	  aangeplant	  en	  bij	  het	  maaien	  van	  de	  bermen	  weer	  wordt	  
afgemaaid.	  	  Het	  Groningerland	  is	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  steeds	  kaler	  geworden,	  naast	  de	  
functies	  die	  beplanting	  voor	  vogels	  en	  het	  dorpsgezicht	  heeft	  gaat	  er	  ook	  een	  
verkeersremmende	  werking	  van	  uit.	  Er	  onstaat	  weer	  diepte	  in	  het	  landschap.	  	  
	  
Molenweg	  
	  
Achter	  de	  Molenweg	  (dorp)	  bevind	  zich	  de	  Molenhorn.	  Een	  wijkje	  me	  veel	  jonge	  kinderen	  
die	  via	  het	  fietspaadje	  naar	  het	  dorp	  of	  naar	  school	  gaan.	  Dit	  paadje	  heeft	  zijn	  ontsluiting	  op	  
de	  Molenweg	  tussen	  geparkeerde	  auto’s.	  Nader	  onderzoek	  door	  en	  overleg	  met	  de	  
gemeente	  heeft	  nog	  niet	  geleid	  tot	  een	  aanpassing	  in	  deze	  situatie.	  	  
	  
G.N.	  Schutterlaan	  
	  
In	  2011	  is	  er	  een	  drempel	  verwijderd	  uit	  de	  G.N.	  Schutterlaan.	  Dit	  zorgt	  voor	  extra	  overlast	  
t.a.v.	  de	  resterende	  drempels.	  	  De	  drempel	  aan	  de	  brugzijde	  en	  aan	  de	  lagewegzijde	  geeft	  
veel	  trillingsoverlast	  voor	  sommige	  omwonenden	  met	  schade	  aan	  de	  woningen.	  	  
De	  omwonenden	  zijn	  hierover	  in	  contact	  met	  de	  gemeente.	  Een	  oplossing	  mag	  niet	  ten	  
koste	  gaan	  van	  de	  verkeersveiligheid.	  	  Helaas	  blijkt	  snelheidsremming	  in	  de	  straat	  
noodzakelijk.	  Eind	  2012	  is	  een	  kunstmatige	  “vernauwing”	  aangebracht	  ter	  hoogte	  van	  de	  
verkeersdrempel	  bij	  Schutterlaan	  9-‐11	  met	  als	  doel	  het	  afremmen	  van	  het	  zware	  landbouw-‐
en	  vrachtverkeer.	  Het	  betreft	  een	  proef,	  die	  medio	  2013	  zal	  worden	  afgerond.	  Aan	  de	  hand	  
van	  deze	  proef	  zullen	  verdere	  maatregelen	  overwogen	  worden.	  
	  
Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  oplossingen	  die	  aangedragen	  worden	  een	  definitief	  karakter	  
hebben.	  Er	  zijn	  de	  afgelopen	  jaren	  diverse	  maatregelen	  genomen	  die	  later	  weer	  zijn	  
teruggedraaid.	  	  
	  
Overige	  aandachtspunten	  verkeer:	  

- Een	  punt	  van	  aandacht	  blijven	  de	  fietsers	  in	  de	  buitengebieden	  (met	  name	  de	  
Lageweg).	  	  

- Geparkeerde	  auto’s	  bij	  de	  school	  zorgen	  voor	  een	  onoverzichtelijke	  situatie.	  	  
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Veiligheid	  
	  
Een	  van	  de	  charmes	  van	  Thesinge	  is	  de	  afstand	  tot	  de	  Stad	  (Groningen).	  Helaas	  leidt	  dit,	  
ondanks	  de	  grote	  sociale	  controle	  ook	  wel	  eens	  tot	  ongenode	  gasten.	  De	  buurtagent	  blijkt	  
goed	  bereikbaar.	  	  
	  
Recent	  is	  overlast	  door	  jeugd	  een	  probleem	  wat	  zich	  ook	  in	  Thesinge	  voordoet	  in	  de	  vorm	  
van	  vandalisme	  en	  “terrorisering”	  van	  specifieke	  personen	  in	  het	  dorp.	  Ondanks	  dat	  er	  met	  
de	  “daders”	  en	  hun	  ouders	  vanuit	  meerder	  kanten	  gesprekken	  zijn	  gevoerd	  lijkt	  de	  situatie	  
moeilijk	  onder	  controle	  te	  krijgen.	  	  Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  een	  dergelijke	  situatie	  niet	  bij	  
Thesinge	  hoort	  en	  wisselen	  graag	  met	  de	  	  gemeente	  van	  gedachten	  over	  samenwerking	  in	  
de	  aanpak	  van	  dit	  probleem.	  
	  
Een	  ander	  item	  blijft	  de	  overdaad	  aan	  straatverlichting	  in	  Thesinge	  die	  veel	  mensen	  een	  
doorn	  in	  het	  oog	  is.	  We	  pleiten	  sterk	  voor	  een	  voortrekkersrol	  van	  Thesinge	  in	  de	  inzet	  van	  
intelligente	  straatverlichting.	  Hiermee	  komt	  de	  veiligheid	  niet	  in	  het	  geding,	  maar	  zal	  een	  
deel	  van	  Thesinge	  nog	  beter	  slapen.	  
	  
Samenwerking	  met	  de	  gemeente	  Ten	  Boer	  
	  

• Hoe	  kan	  de	  problematiek	  met	  betrekking	  de	  tegenstelling	  van	  hard	  rijden	  en	  
trillingsoverlast	  opgelost	  worden?	  

• Hoe	  de	  overlast	  door	  jeugd	  structureel	  aan	  te	  pakken?	  
• Wanneer	  wil	  de	  gemeente	  praten	  over	  de	  plaatsing	  van	  intelligente	  straatverlichting?	  
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2.5	  NATUUR	  EN	  LANDBOUW	  
	  
Rondom	  het	  in	  stand	  houden	  van	  natuurlijke	  landbouw	  en	  	  het	  behoud	  van	  	  de	  natuur	  leven	  
ook	  een	  aantal	  ideeën.	  
	  

ñ Laat	  kinderen	  eerder	  kennismaken	  met	  de	  natuur.	  In	  samenwerking	  met	  de	  school	  
zouden	  er	  bijvoorbeeld	  schooltuintjes	  gerealiseerd	  kunnen	  worden.	  Misschien	  zijn	  er	  
bewoners	  die	  een	  stuk	  van	  hun	  tuin	  beschikbaar	  willen	  stellen	  voor	  moes-‐	  of	  
schooltuintjes	  

ñ Een	  ander	  bermenbeleid.	  Bijvoorbeeld	  na	  16	  juni	  maaien.	  Niet	  tot	  aan	  de	  sloot	  
maaien	  en	  niet	  klepelen	  

ñ Nagaan	  of	  de	  boeren	  het	  round	  up	  beleid	  kunnen	  halveren	  
	  
Samenwerking	  met	  de	  gemeente	  Ten	  Boer	  
	  

• Is	  er	  ruimte	  voor	  het	  aanleggen	  van	  schooltuintjes?	  (wellicht	  op	  een	  hoekje	  van	  het	  
sportveld)	  

• Is	  het	  bermenbeleid	  aan	  te	  passen?	  
• Idem	  voor	  het	  round	  up	  beleid	  van	  de	  boeren?	  

	  
	  
	  


