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ZORG EN AANDACHT VOOR ELKAAR
Zorg en aandacht voor elkaar is een vrij nieuw thema. 
Zo wil men er bijvoorbeeld alles aan doen om een-
zaamheid te voorkomen. Vandaar een opsomming van 
de eerste ideeën die verder uitgewerkt gaan worden:
- Voortzetten en uitbreiden van een vrijwillige ver-

voersdienst. Mobiel blijven is belangrijk. Ook  
informele zorg en klusjes passen hier goed onder. 
Eventueel in combinatie met het idee rondom  
dagbesteding.

- Vooral oudere inwoners willen tot aan hun dood 
in Niezijl blijven wonen. Dit houdt in dat daar wel 
voorzieningen moeten voor zijn en dat woningen 
aan gepast moeten worden.

- Een moestuin aanleggen voor eigen inwoners, en 
eventueel ter ondersteuning van een voedselbank.

- Er moet een informatieboekje met welkomstpakket 
komen voor nieuwe inwoners. Ook wil Niezijl perio-
diek een avond voor nieuwe inwoners organiseren.

- Aan de reeds bestaande buurtapp moet meer be-
kendheid worden gegeven.

- Een periodiek inloopspreekuur voor zorgvragen. 
- Verbonden zijn en blijven met omliggende dorpen. 

Samen zijn we sterk.

VERKEERSVEILIGHEID

Verkeersveiligheid is een steeds terugkerend thema 
in Niezijl. Onderwerpen als een eventuele rondweg, 
een fietspad tussen Kommerzijl en Niezijl, parkeren in 
het dorp en gedrag in het verkeer zijn genoemd. Een 
nieuwe werkgroep is samengesteld.  Deze groep gaat 
samen aan de slag om de onderwerpen op te pakken. 

JEUGD

Er is een afspraak gemaakt dat iemand vanuit het  
bestuur een overleg gaat plannen met de jeugd.  
Er moet niet óver de jeugd worden gepraat, maar met 
de jeugd. Ook vanuit dit overleg zullen er actiepunten 
naar voren komen die dan kunnen worden opgepakt 
door de betrokken jongeren.

Voor reactie of informatie: 
secretariaatdbniezijl@gmail.com
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Verantwoording: Manifest Niezijl
is het resultaat van het project
Toekomstbestendig Dorp.

Dit project is mogelijk gemaakt door
de voormalige gemeente Zuidhorn  
en bedoeld om de huidige samen-
werking met de dorpen goed over te
dragen aan de nieuwe gemeente
Westerkwartier.
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NIEZIJL VOL ENERGIE RICHTING MANIFEST
Er is in de veertien dorpen van de gemeente Zuid-
horn hard gewerkt aan een warme overgang richting 
de nieuwe gemeente Westerkwartier. Het doel; een 
mooie en heldere Dorpsvisie –of Manifest- waarin de 
dorpen hun identiteit, wensen en behoeften uiteen 
zetten. Centraal staat de vraag waar de gemeenschap 
op de langere termijn wil staan en hoe dat doel 
samen wordt bereikt. 

EERSTE STAP
Onder begeleiding van Anton Bardie, namens  
Groninger Dorpen, en rasentertainer Arno van der 
Heyden is er op woensdag 19 september 2018 een 
eerste, maar zeker ook flinke stap in de goede 
richting gezet. Vanuit de vereniging van Dorpsbelan-
gen zijn een aantal thema’s aangedragen die in het 
dorp spelen of die in de (nabije) toekomst actueel 
zullen gaan worden. 

Niezijl is een mooi dorp. Gelegen tussen Zuidhorn 
en Grijpskerk, aan de rand van het schitterende 
Middag-Humsterland zou je denken dat er vol-
doende kansen zijn voor ondernemers in bijvoor-
beeld de horeca- en recreatiesector. Echter, niets 
is minder waar. De schoonheid van het dorp ten 
spijt is Niezijl toch vooral een plaats waar men 
achteloos doorheen rijdt op weg naar het achter-
land Kommerzijl en Oldehove. Toch denken de 
inwoners van het dorp dat hier meer mogelijk is.
Uit de gesprekken met dorpsgenoten kwamen de 
volgende zaken naar voren:
- Het dorp wil meer doen met watersport. Kano’s 

verhuren ziet het dorp nog steeds als een kans, 
ondanks dat het al eens is geprobeerd in het 
verleden. Ook moeten er bankjes komen in de 
haven.

- Er liggen kansen in samenwerking tussen com-
merciële ondernemers en maatschappelijk in-
stellingen. Een voorbeeld is dagbesteding voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
samen met het dorpshuis. 

De 5 thema’s waren:
- Duurzaamheid, energie en glasvezel
- Toerisme en ondernemerschap
- Zorg en aandacht voor elkaar
- Verkeersveiligheid
- Jeugd
Het resultaat mag er zijn! Vijf grote vellen vol wen-
sen, behoeften, ideeën en visies. Er werd gebrain-
stormd en gediscussieerd over mogelijke oplossin-
gen, dan wel verbeterpunten. 
Leerzaam, en in alle eerlijkheid, nodiger dan van te 
voren gedacht. Niezijl was altijd al een hecht dorp, 
een sterke gemeenschap. Nu de neuzen dezelfde 
kant op staan en men weet dat de toekomst niet op 
zich laat wachten, is er een nieuwe energiebron 
aangeboord. Niezijl zet samen de schouders eronder. 
Vol energie richting een mooi, kleurrijk, duurzaam, 
veilig en toekomstbestendig dorp. Als één gemeen-
schap, samen. 

EN DAN HET VERVOLG
Vanzelfsprekend zijn de uitkomsten van de vijf 
thema’s uitgewerkt. De eerste stap heeft vooral 
ideeën opgeleverd. Het concreet maken van deze 
ideeën moest de volgende stap zijn. Zo gezegd zo 
gedaan en op 19 november 2018 kwamen de inwo-
ners van Niezijl wederom bij elkaar om een aantal 
belangrijke ideeën in de thema’s concreet te maken. 
Zo zijn er een aantal werkgroepen opgericht en heeft 
Dorpsbelangen een aantal concrete actiepunten op 
hun eigen agenda gezet. Ook is er afgesproken dat 
de leden van Dorpsbelangen samen de resultaten in 
het manifest zullen gaan verwerken.

TOERISME EN ONDERNEMERSCHAP

 Dezelfde dagbesteding kan tegelijkertijd iets 
betekenen in groenonderhoud en klusjes in en 
voor de inwoners van het dorp. Kanoverhuur 
kan hier eventueel ook aan worden gekoppeld.

- Dorpshuis moet meer open en kan dan fun-
geren als soort VVV kantoor en trefpunt voor 
toeristen en inwoners.

- Het dorpsommetje moet meer uitgedragen 
worden en daarnaast gekoppeld worden aan 
het nog te realiseren Niezijlster arrangement.

- Inwoners willen meer de historie van Niezijl 
uitdragen. Niezijl is bijvoorbeeld van oudsher 
een aardappelen -en uiendorp. Zo zijn er  
ideeën geopperd voor een streekmarkt.

Conclusie: 
Er hebben zich een aantal mensen gemeld die 
zich voor bovengenoemde punten willen inzet-
ten. Dorpsbelangen Niezijl wordt penvoerder bij 
dit onderwerp en zal er op toezien dat de punten 
worden opgepakt.

GLASVEZEL
De wens naar sneller internet via glasvezel wordt wel 
uitgesproken, maar de meeste mensen voelen de 
échte noodzaak niet. Wel werd er aangegeven dat de 
4G dekking in Niezijl niet stabiel of gewoon slecht is. 
Alleen dit al is een reden om een glasvezelinitiatief te 
starten. Ondernemers in Niezijl geven aan dat het 
voor hun bedrijven wel een grote verbetering zou 
zijn, wanneer er de mogelijkheid is om een aanslui-
ting te hebben op het glasvezelnetwerk. Voor de 
boeren rondom Niezijl is glasvezel ook een uitkomst, 
daar ook niet alle boerderijen gebruik kunnen maken 
van internet via de kabel omdat ze geen kabelaan-
sluiting hebben.

Conclusie: 
Niezijl zal geen koploper zijn, maar als zich de kans 
voor doet wil het dorp zeker mee doen. De inwoners 
van het dorp vinden dat glasvezel gezamenlijk met 
andere dorpen moet worden opgepakt. Dan heeft 
het initiatief de grootste kans van slagen. Dit blijkt 
ook uit initiatieven elders in het land.

DUURZAAMHEID/ENERGIENEUTRAAL
In het verleden is er een werkgroep bezig geweest 
met het onderzoeken in hoeverre er animo was voor 
duurzaamheid en energieneutraliteit. Daarbij werd 
onder andere gedacht aan het plaatsen van zonne-
panelen op woningen. Deze zonnepanelen zouden 
dan collectief als dorp ingekocht kunnen worden.  

DUURZAAMHEID, ENERGIE EN GLASVEZEL

De werkgroep liep er tegenaan dat er weinig tot geen 
respons kwam op het initiatief, wat erg demotiverend 
werkte en waardoor de werkgroep uiteindelijk een 
stille dood stierf. Als oorzaak voor het ontbreken van 
enthousiasme en respons werd voornamelijk de 
korte termijn bewoning in Niezijl genoemd. Ook 
werd destijds de hoge kosten voor de aanschaf van 
zonnepanelen als oorzaak genoemd. 
Tijdens de brainstormavond kwam er duidelijk weer 
energie uit de zaal rondom dit onderwerp. Zo wer-
den er ideeën rondom een energiecoöperatie 
geopperd en kwam er een idee voor oplaadpunten 
voor elektrische auto’s. Een andere optie richting 
duurzaamheid/energieneutraliteit die naar voren 
kwam waren windmolens waarbij aan zowel kleinere 
windmolens voor op het dak als aan een grote 
gezamenlijke windmolen werd gedacht.

Conclusie:
Er is een werkgroep gevormd van 4 personen die de 
draad rondom duurzaamheid weer oppakt. Deze 
werkgroep zoekt eerst contact met de werkgroep  
die in het verleden bezig is geweest, zodat bestaande 
kennis en informatie niet verloren gaat.


