Nieuwsbrief Dorpsbelangen
Nieuw bestuur dorpsbelangen
Het is al weer even geleden maar tijdens de
algemene ledenvergadering op 13 maart jl. is het
nieuwe bestuur van dorpsbelangen Thesinge
samengesteld. Geerten Eijkelenboom
(voorzitter), Ria Stoppels en Piet van der Heide
traden allen af en waren niet herkiesbaar. Via
diverse manieren heeft het bestuur gepoogd
nieuwe bestuursleden te vinden, uiteindelijk is
Johan Oomkes hier als enige uitgekomen. Dit
heeft als consequentie dat het bestuur met 3
leden (Alex Mollema, Johan Oomkes en Paul
Witkamp) verder moet. Iets wat niet geheel
onmogelijk is, uit de enquête (die vorig jaar
november in het dorp is gehouden) zijn
behoorlijk wat vrijwilligers naar voren gekomen
die bij een activiteit willen helpen. Het bestuur
gaat hier zwaarder op leunen zodat zij meer tijd
overhouden om de belangen van het dorp
daadwerkelijk te behartigen. Risico is hierbij wel
dat wanneer er te weinig animo van vrijwilligers
is bij een activiteit de kans bestaan dat de
activiteit niet doorgaat. Dit zou erg jammer zijn,
juist vanwege dit soort activiteiten houden we
als dorp goed contact met elkaar en leren we
elkaar (beter) kennen. Mocht u zich alsnog op
willen geven als vrijwilliger mail ons dan
(dorpsbelangen@thesinge.com) of kom gerust bij
ons langs.
Via deze weg willen wij Geerten, Piet en Ria
nogmaals bedanken voor hun inzet de laatste
jaren!

Roelie Dijkema prijs
Tijdens de algemene ledenvergadering is ook de
Roelie Dijkema prijs weer uitgereikt. Na een jaar
pronken in de tuin van Janna Hofstede blijft de
bokaal dit jaar wel aan de Schutterlaan maar
aan de overkant bij Stoffer Havinga. Stoffer is
samen met Menco van der Berg en Karline
Malfliet het kloppende hart achter de Taisner
DörpsRun. Elk jaar komen er meer en meer
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deelnemers (ook van buiten Thesinge) om op een
getrainde manier of op karakter de diverse
afstanden van de Run uit te lopen. Vanwege hun
professionele aanpak zetten ze Thesinge elk jaar
weer op de kaart, iets wat ons dorp goed doet.
Stoffer, Menco en Karline wij als dorpsbelangen
bedanken jullie via deze manier nogmaals en
hopen nog lang van de Run te mogen genieten!

Overleg Woonvisie
Op 7 april heeft het bestuur van dorpsbelangen
overleg gehad met wethouder Annie Postma en
beleidsmedewerkster Saskia Zwiers van de
gemeente Ten Boer. Dit overleg had als doel de
ideeën, suggesties en wensen van de inwoners
van Thesinge v.w.b. wonen en huisvesting voor
de toekomst te inventariseren. Dit zal later
onderdeel worden van het woonvisie document
Ten Boer 2015-2020. Het DB bestuur heeft in dit
overleg aangegeven dat het voor starters
nagenoeg onmogelijk is om in Thesinge een
woning te vinden. De prijzen liggen relatief hoog
en/of huizen moeten dusdanig verbouwd worden
wat een hoop kosten meebrengt. Wij zien dit als
bedreiging voor onder meer de Til en de
peuterspeelzaal. Faciliteiten die wij als
dorpsbelangen echt willen behouden in het dorp,
niet alleen om de kinderen van Thesinge een
veilige opleidingsbasis te geven maar ook om
aantrekkelijk te blijven voor jonge gezinnen. Ook
zien wij dat het lastig is voor ouderen om
bijvoorbeeld hun boodschappen te halen en
hierbij afhankelijk zijn van anderen. Iets wat
wellicht voor snellere uitstroom zorgt naar bijv.
Ten Boer, Bedum of Lewenborg. Er is op dit
moment, vanwege de financiële situatie van de
gemeente, weinig mogelijk v.w.b. investeringen.
Wel zullen zij zich flexibeler opstellen t.o.v. het
bestemmingsplan wanneer zich bijv. een
projectontwikkelaar meldt met goede ideeën voor
Thesinge. Wordt vervolgd.
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Overleg B&W
Op 9 april vond het jaarlijkse overleg tussen
bestuur van dorpsbelangen en de burgermeester
(Andre van de Nadort) en enkele wethouders
(Peter Heidema en Annie Postma) van Ten Boer
plaats. Hierbij zijn onder meer de punten die
tijdens de algemene ledenvergadering zijn
aangedragen behandeld.
Staat Lageweg
De Lageweg is een belangrijke toegangsweg
voor/naar Thesinge, voor zowel auto’s als
fietsers. De staat ervan laat echter behoorlijk te
wensen over wat gevaarlijke situaties met zich
meebrengt. Vanwege de artikel 12 status van de
gemeente is het niet mogelijk de Lageweg
(categorie 3 weg) van nieuw asfalt te voorzien en
zal er dit jaar wederom licht gerepareerd worden
met grind.
Betonblokken Schutterlaan
De betonblokken aan de staan er nu al weer een
tijdje en ze worden maar niet mooier. De test
(minder trilling) lijkt geslaagd echter de
financiële middelen om een mooie definitieve
oplossing te maken zijn er niet. Er zijn diverse
gesprekken geweest met omwonende om te
kijken hoe dit opgelost gaat worden. Op dit
moment lijkt dit in een impasse te zitten. Het
bestuur van dorpsbelangen gaat kijken wat zij
hierin kunnen beteken.
Staat van het Klunderpad
De staat van het Klunderpad wordt er niet beter
op. Hobbels/gaten, onkruid en overhangend
groen zorgen ervoor dat het pad op sommige
punten ‘uitdagend’ is. De burgermeester geeft
aan dat ook het besproeien tegen onkruid na dit
jaar ook stopt en moedigt de Thesingers aan
meer te wandelen over het pad zodat het
onkruid op een natuurlijke manier verdreven
wordt. Al met al natuurlijk niet bevorderlijk voor
een mooie wandeling door de Klunder. Alle
ideeën en suggesties zijn meer dan welkom om
dit probleem op te lossen, wellicht is er iemand
die d.m.v. een aanvraag bij het leefbaarheid
loket (zie volgende kopje) hier iets moois voor
kan opzetten.
Er zijn uiteraard nog meer punten behandeld,
zodra wij de notulen van dit overleg krijgen
zullen we deze op de website thesinge.com
plaatsen. Heeft u vragen, we horen ze graag!

Subsidie aanvragen voor
Thesinge?
De gemeente Ten Boer, waar Thesinge onderdeel
van is, valt onder de veelbesproken
aardbevingsgebieden. Dit heeft nadelen in de zin
van schade aan onze huizen en bepaalde
onzekerheden. Echter biedt dit ook de
mogelijkheid om subsidie aanvragen te doen om
de leefbaarheid in ons dorp te vergroten. Zoals
Cruijff altijd zei: ‘elk nadeel heeft zijn voordeel’ en
dat is dus in dit geval waar. We vragen een ieder
om eens na te denken over een eventuele
bijdrage die de leefbaarheid vergroot in ons dorp.
Dit kan met activiteiten: marktjes,
muziek/optredens, feesten, uitjes, etc. maar ook
met middelen: bankjes, jeu de boule banen,
kinderspeeltoestellen, planten(bakken), etc. Een
aanvraag is vrij eenvoudig in te dienen via de
website:
http://www.dialoogtafelgroningen.nl/hetloket/aanvraagformulier
1 keer per maand worden aanvragen beoordeeld,
het resultaat krijgt u per e-mail of post. Is dit
positief dan ontvangt u al binnen enkele dagen
het geld op uw rekening om vervolgens het plan
te realiseren. Kortom, wij hopen op alle creatieve
doeners in Taisn! Wilt u hulp of heeft u vragen
dan horen wij dit graag en zullen ons best doen u
zoveel mogelijk te ondersteunen.

Nog even wat cijfertjes
Hieronder enkele cijfers uit onze enquête:
Respons op de enquête
: 52%
Hecht waarde aan activiteiten : 96%
Huidige activiteiten DB moeten
blijven bestaan
: 86%
Ik wil meer betrokken raken
bij activiteiten
: 33%
Ik zou zelf activiteiten willen
organiseren
: 9%
DB moet blijven bestaan
: 98%
Ik zou wel in het bestuur
willen
: 3%
Wij hopen nog lang door te gaan, met u hulp
gaat dat zeker lukken!
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