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OnS DORp IS VAn IEDEREEn 

…dus samen de schouders eronder!

We zijn als inwoners trots op onze 
dorpen Baflo en Rasquert. We wonen 
er, we werken er en onze kinderen 
gaan er naar school. Er zijn winkels 
die in onze dagelijkse behoefte voor-
zien. Er is een plek voor onze ouderen 
en er zijn voorzieningen die de sociale 
samenhang tussen onze inwoners 
ondersteunen. Diverse verenigingen 
en betrokken vrijwilligers spelen 
daarbij een belangrijke rol. 

een leefbaar dorp is geen vanzelfspre-
kendheid. We zien de wereld om ons 
heen - en daarmee in onze dorpen - ver-
anderen. jongeren trekken naar de stad 
voor hun werk of studie, terwijl jonge ge-
zinnen juist op zoek zijn naar rust, ruimte 
en een betaalbare woning. Daar horen 
voorzieningen bij, zoals scholen, kinder-
opvang en winkels. 

De middenstand heeft het moeilijk om-
dat ze moet concurreren met de grote 
kernen (Winsum) en de toename van 
online shopping. Kopen we als inwoners 
genoeg producten in ons eigen dorp? 
De gemeente moet meer doen voor 
minder geld. Dat betekent bezuinigen en 
(nog) meer taken voor vrijwilligers. hoe 
lang houden we dat vol? 

en hoe lang houden de aardbevingen 
ons nog in de greep? Is een woning aan 
de rand van het aardbevingsgebied toe-
komstbestendig? hoe pakken de maat-
regelen van de Nationaal Coördinator 
Groningen uit voor onze beide dorpen? 

Ook de vergrijzing heeft invloed op het 
leven in ons dorp. Ouderen willen graag 
in het dorp blijven wonen, maar zijn 
aangewezen op voorzieningen en noa-
berschap. Kunnen we onze ouderen een 
toekomst bieden met alle veranderingen 
in de zorg? en hoe zit het met de andere 
voorzieningen? heeft ons dorps-huis 
toekomst? en de bibliotheek? 

er komen veel ontwikkelingen op ons af. 
In veel gevallen raakt dat aan de toe-
komst van de voorzieningen. als we die 
willen behouden moeten we als dorp de 
schouders eronder zetten. als één blok 
staan voor onze bibliotheek, de scholen, 
winkels en nog veel meer. 

We willen dorpen zijn met een toekomst 
waar iedereen zich thuis voelt; van jong 
tot oud. Dat vraagt om een visie voor de 
toekomst. Om concrete plannen vanuit 
het dorp zelf. en vooral om de inzet en 
betrokkenheid van álle inwoners. 
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hET DORpSpLAn
DOEL VAn hET DORpSpLAn

Dit dorpsplan beschrijft de wensen 
en plannen van de dorpen Baflo en 
Rasquert voor de toekomst. 

Draagvlak bij bewoners
het dorpsplan is bedoeld voor álle 
inwoners van Baflo en Rasquert. We 
gaan daarbij uit van onze eigen kracht. 
De eerste ideeën voor het dorpsplan 
zijn ontstaan tijdens een dorpsavond in 
2013. Op deze avond hebben veel inwo-
ners onderwerpen en ideeën aangedra-
gen. Daaruit zijn een aantal thema’s naar 
voren gekomen. Per thema hebben zich 
mensen aangemeld om mee te denken 
over de verdere invulling. Daarmee is 
de eerste aanzet gegeven. het uitvoe-
ren van de projecten kost tijd. en het 
biedt ons de unieke kans om ons dorp 
nóg leuker te maken. Nóg mooier. Nóg 
veiliger. Nóg bekender.. en vooral zoals 
we het zelf graag willen. We zien het 
dorpsplan als een uitnodiging aan alle 
inwoners om mee te doen. 

We betrekken de gemeente
het dorpsplan is ook bedoeld om de ge-
meente te betrekken bij de plannen die 
we uitvoeren. en omgekeerd willen we 
als dorp betrokken zijn bij plannen die de 
gemeente voor ons dorp ontwikkelt. Dat 
is belangrijk, maar niet altijd vanzelfspre-
kend. Zeker met het oog op de moge-
lijke gemeentelijke herindeling in 2018. 

Of deze er komt is nog niet zeker, maar 
als die er komt zal het betekenen dat 
we ons als dorp nog beter op de kaart 
moeten zetten bij de (nieuwe) gemeente. 
Ook daarvoor is dit plan bedoeld. het 
geeft richting aan onze eigen plannen 
en is een belangrijke routekaart voor de 
gemeente.

OpZET VAn hET DORpSpLAn
er is bewust gekozen voor een dorps-
plan in plaats van een dorpsvisie. 
Daarmee kiezen we voor een praktische 
aanpak voor de korte termijn. Per thema 
is een werkgroep samengesteld. le-
den van deze werkgroep zijn betrokken 
inwoners van Baflo en Rasquert. Iedere 
werkgroep staat onder leiding van een 
vertegenwoordiger van dorpsbelangen. 
Iedere werkgroep heeft het thema uit-
gewerkt in een algemene visie en zoveel 
mogelijk concrete wensen. 

Verkeersveiligheid
Bij een aantal thema’s 
is verkeersveilig-
heid een terugkerend 
onderwerp. Om die 
reden wordt bij deze 
thema’s apart aan-
dacht geschonken aan 
de verkeerssituatie. 
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DE ThEMA’S
In dit dorpsplan worden de volgende 
thema’s beschreven: 

1. alle ruimte voor de jeugd
2. In ons dorp kun je prettig oud 

worden
3. Kunst & Cultuur zetten ons dorp 

op de kaart
4. een veilige verkeersituatie in ons 

dorp
5. We zijn voorbereid op de toekomst

VERAnTWOORDIng ThEMA’S
Tijdens de dorpsavond zijn veel onder-
werpen benoemd die door bewoners als 
actueel of toekomstig probleem worden 
ervaren. Deze onderwerpen hebben we 
zoveel mogelijk een plek gegeven in de 
thema’s. De komende jaren geven we 
hieraan prioriteit 

het is goed mogelijk dat er in de ko-
mende tijd ook nieuwe onderwerpen op 
de agenda komen die aandacht vragen. 
Bijvoorbeeld als gevolg van gemeentelijk 
beleid, ontwikkelingen in de zorg, gas-
winning of de gemeentelijke herindeling. 

het dorpsplan is daarom geen statisch 
document, maar een werkdocument 
dat we regelmatig actualiseren. Telkens 
zullen we daarbij de verbinding leggen 
met de bewoners. Omgekeerd nodigen 
we u als bewoners uit om mee te blijven 
denken en zelf in actie te komen als dat 
nodig is.  
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Thema 1: 
ALLE RUIMTE VOOR DE jEUgD 

De jeugd heeft de toekomst. Ook in 
Baflo en Rasquert. We vinden het be-
langrijk dat onze kinderen zich thuis 
voelen in het dorp en dat er genoeg te 
doen is in hun vrije tijd. Zoals veilige 
speelplekken en natuurlijke ruimte om 
elkaar te ontmoeten. 

Ook de oudere jeugd verdient een 
belangrijke plek in ons dorp. Goede 
verbindingen naar het voortgezet on-
derwijs, voldoende sportactiviteiten en 
uitdagende evenementen. Op die manier 
vinden we dat alle kinderen zich opti-
maal kunnen ontwikkelen op school, 
in hun sociale omgeving en via (sport)
verenigingen. 

We willen ook een aantrekkelijk dorp zijn 
voor jonge ouders. Dat er goed en toe-
komstbestendig onderwijs beschikbaar 
is, buitenschoolse opvangmogelijkheden 
en voldoende veilige speelmogelijkhe-
den. 

Onze visie op jeugd:
1. We willen dat er voldoende 

voorzieningen zijn voor ouders 
met kleine kinderen (basisschool, 
kinderdagopvang en BSO). 

2. We willen dat er goed basisonder-
wijs beschikbaar is in een moder-
ne omgeving (brede school). 

3. We willen dat er voldoende aan-
bod is van sportactiviteiten (on-
dersteuning van sportverenigin-

gen) en dat er voldoende goede 
faciliteiten zijn. 

4. We vinden dat de bibliotheek een 
blijvende plek verdient in ons dorp 
omdat het een belangrijke bijdrage 
levert aan de ontwikkeling van 
onze jeugd en aan de leefbaarheid 
in brede zin. 

Raakvlakken met verkeer:
1. We willen dat onze kinderen veilig 

kunnen spelen. We willen dat er in 
de inrichting van het dorp rekening 
wordt gehouden met kinderen 
en dat het verkeer 
rekening houdt met 
onze jeugd. Dat geldt 
vooral op de routes 
naar school.

jeugd 12 - 18 jaar
In onze visie hebben we nog geen 
aandacht besteed aan de oudere jeugd 
in de leeftijd van 12 – 18 jaar. Dit onder-
werp gaan we het komende jaar verder 
uitwerken. We vinden het namelijk erg 
belangrijk dat deze doelgroep positief 
betrokken wordt bij de plannen in ons 
dorp: de oudere jeugd verdient een dui-
delijke stem. 



 » pagina 7

pROjECT 1A: DE InTEgRALE 
KInDVOORZIEnIng

De gemeenteraad van Winsum heeft 
in maart 2015 besloten dat er een 
integrale kindvoorziening (IKV) moe-
ten komen voor Baflo en Rasquert. 
De beide basis-scholen in Baflo en 
Rasquert (OBS Mathenesse en PCBS 
Ichthus) gaan in deze voorziening 
samenwerken. 

De nieuwe school wordt waarschijnlijk 
gebouwd op de locatie van de huidige 
OBS mathenesse. In het nieuwe gebouw 
is niet alleen ruimte voor de beide scho-
len, maar ook voor de peuterspeelzaal, 
buitenschoolse opvang en een gymzaal. 
Daarom wordt er ook wel gesproken van 
een integrale kindvoorziening (IKV). 

het dorp juicht de ontwikkeling van een 
integrale kindvoorziening van harte toe. 
Want het past bij onze visie dat ouders 
van jonge kinderen de beschikking heb-
ben over een goede voorziening die alle 
functies onder één dak brengt. en het 
stimuleert de samenwerking in het dorp. 

We vinden dat de scholen zelf over de 
kwaliteit en inrichting van het onderwijs 
gaan, uiteraard in nauwe samenspraak 
met de ouders van de leerlingen. 

We vinden ook dat we als dorp betrok-
ken moeten zijn bij de uitwerking van 

de ruimtelijke plannen en het functio-
nele gebruik van de nieuwe voorzie-
ning. het gebouw is namelijk meer dan 
een school. en het omliggende terrein 
verdient een duurzame invulling voor de 
toekomst. In het verleden zijn daarvoor 
al ideeën ontwikkeld door het dorp. We 
verwachten daarom dat de gemeente 
ons nauw betrekt bij de verdere ontwik-
keling. 

Concrete wensen IKV:
1. een toekomstbestendige en multi-

functionele voorziening waarin de 
jeugd van Baflo en Rasquert alle 
ruimte krijgt om zich te ontwik-
kelen (onderwijs, buitenschoolse 
opvang, peuterspeelzaal, culturele 
vorming);

2. een plan voor de invulling van 
het marciaterrein, dat past bij de 
functie van het gebouw (jeugd, 
buitenspelen, recreatie);

3. het dorp krijgt een structurele 
vertegenwoordiging in de klank-
bordgroep;

4. goed overleg met de direct omwo-
nenden over de inpassing van het 
gebouw;

Concrete wensen sportzaal:
5. een gymzaal van minimaal 14 x 

24 x 7 meter die multifunctioneel 
te gebruiken is door het hele dorp 
(sportverenigingen, dorpsactivitei-
ten);

6. als blijkt dat een grotere gymzaal 
niet op de huidige locatie gere-
aliseerd kan worden (vanwege 
landschappelijke beperkingen of 
bezwaren van omwonenden) dan 
denkt de werkgroep mee over 
alternatieve locaties;

Raakvlakken met verkeer:
1. een veilige verkeers-

situatie op de aan-
voerwegen en rond 
het gebouw; 

2. snelheidsbeperken-
de maatregelen op 
de meijmaweg;

3. voldoende parkeer-
gelegenheid op het terrein;

4. aandacht voor het verkeersgedrag 
van ouders

Wat doen we zelf?
 » deelname aan de klankbordgroep 

/ stuurgroep voor de IKV;
 » overleg met de scholen over het 

verkeersgedrag van ouders;
 » opstellen van een plan voor de 

invulling van de omgeving van de 
IKV, met bijzondere aandacht voor 
het marciaterrein.

Wie hebben we nodig?
 » de gemeente
 » de scholen
 » de ouders
 » de sportverenigingen
 » de omwonenden
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pROjECT 1B: DE BIBLIOThEEK 
hOORT In OnS DORp

We vinden dat ons dorp een volwaar-
dige bibliotheekvoorziening verdient 
omdat het een belangrijke voorziening 
is voor de leefbaarheid. 

In 2013 presenteerde de gemeente 
Winsum het plan om de bibliotheek 
in Baflo te sluiten. Het dorp kwam in 
opstand tegen de plannen. Want de 
bibliotheek is niet alleen een belangrijke 
voorziening voor jong en oud: het is ook 
een belangrijke huurder voor het dorps-
huis. 

Door de bibliotheek te sluiten komt de 
toekomst van het dorpshuis op het spel 
te staan. Op die manier valt het kaarten-
huis van de leefbaarheid al snel in elkaar. 

De besturen van het dorpshuis en 
dorpsbelangen Baflo Rasquert heb-
ben zich samen met de inwoners sterk 
gemaakt om de bibliotheek te behouden. 
Voorlopig met succes: er ligt een toezeg-
ging om de bibliotheek tot 2018 open te 
houden. maar ook aan die toezegging 
wordt inmiddels getornd. er is dus geen 
enkele garantie voor de toekomst. De 
bibliotheek is een belangrijke voorziening 
voor ons dorp. het is een ontmoetings-
plek voor jong én oud. De locatie in het 
dorpshuis past bij deze functie. 

Concrete wensen:
1. We willen een blijvende  

bibliotheekvoorziening in Baflo – 
Rasquert;

2. We willen onderzoeken op welke 
manier de bibliotheek (of een vari-
ant) geopend kan blijven;

3. We willen onderzoeken wat de 
meest geschikte locatie is voor de 
bibliotheekvoorziening. 

Wat doen we zelf?
 » We gaan met de scholen in over-

leg over hun wensen voor een 
bibliotheekvoorziening;

 » We gaan met het dorpshuis in 
overleg over de mogelijkheden 
van huur etc;

 » We gaan met de gemeente in 
gesprek om de opties voor het 
openhouden van de bibliotheek te 
bespreken. 

Wie hebben we nodig?
 » De scholen
 » De gemeente
 » het dorpshuis
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Thema 2: 
In OnS DORp KUn jE pRETTIg OUD 
WORDEn

Ons dorp vergrijst, net als veel andere 
dorpen. We zien dat het voor veel ou-
deren steeds lastiger wordt om prettig 
en onbezorgd oud te worden. Mensen 
worden gedwongen om langer zelf-
standig thuis blijven wonen. 

een plek in het verzorgingshuis is niet 
meer vanzelfsprekend. Ouderen zijn bij 
hulp steeds vaker aangewezen op hun 
sociale omgeving, zoals kinderen of 
buren. en de beschikbare voorzieningen 
voor ouderen dreigen snel te verdwij-
nen als er niks gebeurt. Want door alle 
veranderingen in de zorg wordt het voor 
zorginstellingen moeilijk de begroting 
rond te krijgen. Dat willen we niet laten 
gebeuren. 

We vinden dat ouderen een belangrijke 
plek hebben verdiend in ons dorp. Dat 
geldt voor mensen die er zijn geboren en 
altijd hebben gewoond, maar ook voor 
mensen die er later zijn komen wonen. 
Iedereen moet oud kunnen worden in 
ons dorp. Op een prettige manier, in een 
vertrouwde omgeving. 

Onze visie op ouderen:
 »  We vinden dat er voldoende ge-

schikte huisvesting moet zijn voor 
ouderen die zelfstandig wonen;

 »  We vinden dat er in ons dorp pro-
fessionele zorg beschikbaar moet 
zijn als mensen dat nodig hebben;

 »  We vinden dat vrijwilligers binnen 
het zorgnetwerk optimaal gefacili-
teerd moeten worden;

 »  We vinden dat we als dorp een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
hebben om aandacht te hebben 
voor onze ouderen, door het orga-
niseren van activiteiten;

 »  We vinden dat de gemeente en 
de zorginstelling(en) hun eigen 
verantwoordelijkheid hebben om 
ouderen van een onbezorgde 
oude dag te laten genieten.



 » pagina 10

pROjECT 2A: TOEKOMSTBE-
STEnDIgE VOORZIEnIngEn

Viskenij hoort bij Baflo. In het 
verleden was dit de plek voor bijna 
alle ouderen om te wonen en ver-
zorgd te worden. Door gewijzigde 
wetgeving komen alleen ouderen 
met een zorgzwaartepakket van 4 of 
hoger in aanmerking voor een plek in 
Viskenij waarbij de zorg wordt ge-
leverd door zorginstelling de Hoven. 
Woonzorg nederland is eigenaar van 
het gebouw. 

Doordat steeds minder ouderen in aan-
merking komen voor zorg wordt het voor 
de hoven lastiger de begroting rond te 
krijgen. Daarmee bestaat het risico dat 
Viskenij haar deuren moet sluiten. Tege-
lijkertijd is het voor ouderen wel mogelijk 
om zelfstandig te wonen in Viskenij. In 
dat geval huren ze hun appartement via 
Woonzorg Nederland. het is echter de 
combinatie van wonen, zorg en activitei-
ten die Viskenij maken tot een prettige 
plek voor ouderen. 
Woonzorg Nederland, stichting de ho-
ven en de gemeente hebben het dorp 
gevraagd om mee te denken over mo-
gelijkheden om Viskenij open te houden. 
het dorp wil deze handschoen graag 
oppakken en heeft al een aantal malen 
met de partijen om tafel gezeten. We zijn 
ons er echter van bewust dat een groot 
deel van het probleem en de oplossing 
op bestuurlijk niveau ligt. 

Concrete wensen:
1.  We willen onderzoek laten uitvoe-

ren naar de toekomstige woonbe-
hoefte van ouderen in ons dorp, 
in samenwerking met stichting 
de hoven, Woonzorg Nederland 
en woningcorporatie Wierden en 
Borgen;

2.  We willen voldoende toekomstbe-
stendige en veilige woningen voor 
ouderen.

3.  We zien Viskenij als dé centrale 
voorziening voor huisvesting, zorg 
en activiteiten voor ouderen en 
kwetsbare bewoners van onze 
dorpen.

Wat doen we zelf?
 »  We zijn beschikbaar voor overleg 

met de betrokken partijen en den-
ken mee;

 »  We kunnen meedenken over de 
opzet en het uitzetten van het 
onderzoek naar de toekomstige 
woonbehoefte.

Wie hebben we nodig?
 »  De gemeente
 »  Stichting de hoven
 »  Woonzorg Nederland
 »  Woningcorporatie Wierden en 

Borgen
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pROjECT 2B: AAnDAChT VOOR 
OnZE OUDEREn

In 2014 is het noaberhoes geopend 
in Viskenij. Dat kon mede door een 
gift van een instelling die zich inzet 
voor ouderen en kwetsbaren. Op deze 
plek worden verschillende activitei-
ten georganiseerd voor alle ouderen 
in ons dorp. De activiteiten worden 
georganiseerd en begeleid door een 
groot aantal enthousiaste ‘noaber-
wichter’. 

Dankzij de Noaberwichter kunnen oude-
ren eten koken, bij elkaar komen, spel-
letjes spelen en nog veel meer. Vanuit de 
werkgroep zijn er al veel nieuwe ideeën 
bedacht. maar er zijn meer die aandacht 
vragen. 

Zo zijn veel ouderen onbekend met 
de mogelijkheden die de gemeente te 
bieden heeft. en vaak blijkt de mobiliteit 
een beperkende factor te zijn in hun 
dagelijks leven. hoe komen ze bij de ge-
meente? hoe doen ze hun boodschap-
pen? Waar vinden ze de juiste zorg? 

We vinden dat we ons als dorp sterk 
moeten maken voor de ouderen. Dat 
ouderen zich thuis voelen in Baflo. We 
willen de Noaberwichter ondersteunen 
in hun belangrijke werk. en we willen 
ouderen helpen bij het vinden van de 
juiste hulp. en dat ze antwoord krijgen 
op hun vragen. 

Concrete wensen:
1.  We zien Viskenij als centrale ont-

moetingsplek voor vrijwilligers en 
activiteiten voor ouderen; 

2.  We vinden dat de gemeente 
ouderen in Baflo actief moet 
voorlichten over de mogelijkhe-
den rond de zorg en de WmO (bij 
voorkeur een vaste contactper-
soon); 

3.  We vinden dat de gemeente 
maandelijks een zorgloket 
(spreekuur) moet aanbieden in 
Viskenij;

4.  We willen dat ouderen eenvoudig 
contant geld kunnen opnemen in 
het dorp, bijvoorbeeld via een mo-
biele pinautomaat in het winkeltje 
van Viskenij;

5.  We willen als dorp meer betrok-
ken zijn bij de activiteiten en het 
vrijwilligerswerk;

6.  meer bekendheid van de activi-
teiten in Viskenij via de nieuwe 
dorpswebsite.

Wat doen we zelf?
 »  We brengen (extra) mogelijke acti-

viteiten rond Viskenij in kaart;
 »  We gaan in overleg met de ge-

meente.

Wie hebben we nodig?
 »  de gemeente
 »  vrijwilligers
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Thema 3:  
KUnST & CULTUUR ZETTEn OnS 
DORp Op DE KAART

Baflo en Rasquert herbergen een 
schat aan Kunst en Cultuur. Er is een 
grote diversiteit aan kunstenaars en 
er zijn verschillende organisaties die 
grootschalige evenementen organi-
seren. 

elk jaar organiseert de Kunstcommissie 
de Kunstroute. De kunstenaars uit beide 
dorpen en gasten laten op diverse lo-
caties hun werk zien. Per jaar bezoeken 
honderden belangstellenden de route. 

Ook Bruisend Baflo en Graspop trek-
ken elk jaar veel bezoekers uit de wijde 
omgeving. Samen vormen ze bekende 
voorbeelden met veel uitstraling in de 
regio. 

een werkgroep heeft in 2014 een en-
quête gehouden onder kunstenaars en 
culturele organisaties in ons dorp. Daar-
uit blijkt o.a. dat er vooral behoefte is 
aan een centrale expositieruimte in het 
dorp. Ook blijkt dat er veel waarde wordt 
gehecht aan individuele zelfstandig-
heid. Indien van toepassing kan er wel 
een beroep op elkaar gedaan worden. 
Deze samenwerking betekent alleen: als 
het nodig is bij elkaar te rade gaan voor 
advies en ondersteuning.

Onze visie op kunst en cultuur:
 »  Kunst en Cultuur leveren ieder op 

hun eigen manier een belangrijke 
bijdrage aan positionering van ons 
dorp; 

 »  We vinden dat kunstenaars zo 
goed mogelijk gefaciliteerd moe-
ten worden;

Concrete wensen
1.  We willen een netwerk van acti-

viteiten en evenementen creëren 
dat Baflo en Rasquert blijvend op 
de kaart zet; 

2.  We verwachten meer betrok-
kenheid van de gemeente bij 
het (financieel) ondersteunen en 
promoten van activiteiten;

3.  We willen een centrale exposi-
tieruimte voor kunstenaars in het 
dorp realiseren

 
Wat doen we zelf?
 »  overleg tussen de organisaties 

stimuleren. elke organisatie en 
elk bestuur organiseert een eigen 
evenement. Omdat de disciplines 
vaak zover uit elkaar liggen heeft 
het geen meerwaarde om een 
structureel overleg te creëren

Wie hebben we nodig?
 »  de gemeente
 »  kunstenaars, culturele organisa-

ties en toeristisch ondernemers
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Thema 4:  
EEn VEILIgE VERKEERSITUATIE In 
OnS DORp

Baflo en Rasquert liggen langs de 
provinciale weg n363 en langs de 
spoorlijn van groningen naar Roode-
school. Het oversteken van deze 
drukke verkeerswegen leidt regel-
matig tot onveilige situaties. 

Door de geplande sluiting van de school 
in Den andel zullen meer kinderen op de 
fiets naar het dorp omen. Veranderende 
situaties in het dorp zelf leiden ook tot 
andere verkeersstromen. 

De verplaatsing van de weegbrug heeft 
ervoor gezorgd dat er minder vracht-
verkeer rondom de weegbrug en in het 
dorp is. er rijden echter ook veel grote 
landbouwvoertuigen door het dorp. 
Deze worden steeds langer en breder. 

Ook de nieuwbouwwijk heeft veel extra 
verkeersbewegingen opgeleverd. en 
als straks alle leerlingen naar hetzelfde 
schoolgebouw gaan zal dat tot een 
verdere toename van het verkeer leiden 
rond de nieuwe school

Bestuurders hebben een grote eigen 
verantwoordelijkheid in het vergroten 
van de verkeersveiligheid. Voor een deel 
zijn dat ook de inwoners van Baflo en 
Rasquert zelf. Daar waar mogelijk willen 
we onveilige situaties verbeteren. Dat 
begint met het in kaart brengen van de 
locaties en in overleg met de wegbe-
heerder zoeken naar oplossingen.

Onze visie op verkeersveiligheid
 »  Bestuurders zijn in hoge mate zelf 

verantwoordelijk voor het creëren 
van een veilige verkeersituatie;

 »  De wegbeheerder is verantwoor-
delijk voor een veilige inrichting 
van de weg;

 »  We vinden dat leerlingen veilig van 
en naar school moeten kunnen 
gaan; 

 »  We willen de snelheid van het 
verkeer in het dorp afremmen;
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pROjECT 4A: EEn pLAn VOOR 
OnVEILIgE SITUATIES

Tijdens de dorpsavond in 2013 zijn 
door inwoners verschillende locaties 
aangewezen als onveilig. Een werk-
groep heeft de locaties geïnventari-
seerd en persoonlijk bezocht. 

Concrete wensen:
Uit de inventarisatie zijn uiteindelijk de 
volgende locaties / onderwerpen gese-
lecteerd: 
1.  Onveilige kruispunten: 
 »  Gebr. Gootjesstraat - W. de Zwij-

gerstraat - julianalaan- Bernhard-
laan

 »  W. de Zwijgerstraat- meymaweg – 
havenstraat

 »  meymaweg - Klapperhornsterweg
2.  gekleurde zones bij de scholen
3. 30-kilometerzones in het dorp
4. Veilige fietsroutes in het dorp
5. Veilige spoorwegovergangen 

(inclusief verplaatsing van de 
weegbrug)

6. Vrachtverkeer door het dorp

De werkgroep heeft iedere locatie 
persoonlijk bekeken en de knelpunten 
in kaart gebracht. hierover is overleg ge-
voerd met de gemeente Winsum. 

Daarnaast is er contact gelegd met VVN, 
die het proces kan ondersteunen en kan 
adviseren over de verkeersveiligheid. 

De werkgroep heeft inmiddels ook een 
voorstel gedaan voor het 50 rijden op de 
kruispunten op de provinciale weg. Ook 
heeft de werkgroep voorgesteld ver-
keerslichten te plaatsen bij het kruispunt 
van de eenrumerweg.

ProRail heeft inmiddels een plan ontwik-
keld voor het verbeteren van de veilig-
heid rond de verkeersovergangen van 
het spoor. 

Wat doen we zelf:
 »  We werken een nader advies uit 

voor de onveilige verkeersloca-
ties.

 »  We nemen deel aan de overleg-
gen rondom verkeersveiligheid 
met de gemeente, respectievelijk 
ProRail

Wie hebben we nodig?
 »  Gemeente Winsum
 »  Provincie Groningen
 »  Prorail
 »  Verkeerspolitie
 »  VVN
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OVeRIGe Thema’S:  
“VOORBEREID Op DE TOEKOMST”

naast de vier hoofdthema’s zijn er an-
dere ontwikkelingen die onze dorpen 
bezighouden. We benomene ze kort:

gEMEEnTELIjKE hERInDELIng
De plannen voor een gemeentelijke her-
indeling zijn nog niet definitief. We ver-
wachten in ieder geval dat de gemeente 
Winsum in 2018 opgaat in een grotere 
gemeente. Dat betekent dat Baflo en 
Rasquert onderdeel gaan uitmaken van 
een veel grotere gemeenten met een 
groot aantal dorpen. We kunnen nog 
moeilijk overzien wat de consequenties 
van een gemeentelijke herindeling voor 
onze dorpen zullen zijn. We willen in 
goede dialoog blijven met het gemeen-
tebestuur, zodat we ons zo goed moge-
lijk voor kunnen bereiden.

DORpSWEBSITE
We willen graag dat de inwoners van 
Baflo en Rasquert via een dorpswebsite 
op de hoogte kunnen blijven van actueel 
nieuws en belangrijke ontwikkelingen. 
De huidige website is daarvoor niet 
geschikt. 

gEVOLgEn AARDgASWInnIng 
En AARDBEVIngEn
Veel inwoners van Baflo en Rasquert 
ondervinden dagelijks de nadelige ge-
volgen van de aardgaswinning. Schade 
aan woningen, dalende huizenprijzen en 
een negatief imago voor het gebied. als 
dorpen kunnen we dit probleem niet zelf 
oplossen. We verwachten dat Nam haar 

verantwoordelijk neemt om de inwoners 
schadeloos te stellen en te zorgen dat 
het mogelijk blijft om veilig en prettig te 
wonen.

DORpSBUDgETTEn
We zijn door de gemeente Winsum 
gevraagd om mee te denken over de 
mogelijkheid om gebruik te maken van 
dorpsbudgetten. We vinden het een 
interessante ontwikkeling die mogelijk-
heden kan bieden voor vrijwilligersorga-
nisaties (bijvoorbeeld sportverenigingen 
of buurtverenigingen) voor het genereren 
van extra inkomsten. De invoering van 
dorpsbudgetten is nieuw en vraagt om 
een uitgebreidere uitwerking. We zien 
graag een concreet aanbod vanuit de 
gemeente voor de mogelijkheden, zodat 
de verenigingen kunnen onderzoeken of 
het aanbod voor hen interessant is. 

VRIjWILLIgERS
een dorp kan niet zonder vrijwilligers. 
Dat geldt ook voor onze dorpen. Iedere 
vereniging of stichting heeft vrijwilligers 
nodig om te functioneren. Dat kunnen 
vrijwilligers zijn voor het bestuurlijk ka-
der (voorzitter, secretaris, etc), maar ook 
voor incidentele activiteiten. het is voor 
veel organisaties lastig om geschikte 
vrijwilligers te vinden. We willen onder-
zoeken of het mogelijk is om een pool 
van vrijwilligers te hebben. Vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden op basis van 
hun persoonlijke voorkeur, beschikbaar-
heid en expertise.
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hET DORpShUIS
De Nam stelt geld beschikbaar voor 
cofinanciering van verbetering en ver-
duurzaming  van een ontmoetingsruimte 
voor inwoners in hun dorp. In Baflo en 
Rasquert zijn meerdere locaties die 
een rol spelen in de ontmoeting tussen 
bewoners. 

Vanuit de werkgroep voor het dorpsplan 
is vastgesteld dat het dorpshuis agricola 
dé centrale ontmoetingsplek is en zou 
moeten blijven voor de beide dorpen 
en daarmee bij voorkeur in aanmerking 
komt voor het project ‘alle Dorpen een 
Dak’.
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BIjlaGe: 
OVERZIChT BETROKKEnEn

Bestuursleden vereniging 
dorpsbelangen Baflo - Rasquert
 »  Steven Boekschoten 
 » hessel elzes
 » esther hemminga
 »  marleen meinders 
 » esther Koops
 »  Ido Prangers 
 » mineke Siemons
 »  Frits Weegenaar

Deelnemers aan de werkgroepen
 » mevr. K. Bakker
 » Dhr. j. van Bergen 
 » mevr. l. Bolhuis 
 » mevr. m. Bolhuis
 » mevr. j. Braaksma
 » mevr. T. Buikema
 » mevr. G. Cleveringa
 » mevr. e. van Dijken
 » Dhr. m. Donkerbroek 
 » Dhr. D. Drenth 
 » mevr. W. elzes
 » mevr. a. van der meer 
 » mevr. j. minnema
 » mevr. m. mulder 
 » mevr. m. Peppelenbos
 » mevr. G. Rustema
 » mevr. K. Schepel
 » Dhr. C. Schierbeek
 » mevr. e.G. Veenstra
 » mevr j. Weegenaar
 » Dhr. P. van der Werf
 » mevr. W. Winkel

Betrokken organisaties:
 »  Gemeente Winsum
 »  Stichting de hoven
 »  Woonzorg Nederland
 »  OBS mathenesse
 »  PCBS Ichthus
 »  Verkeerspolitie
 »  VVN

Opdrachtgever:

procesbegeleiding:
Marko Datema van Strategio heeft het 
proces rond de dorpsvisie van Baflo 
en Rasquert begeleid

Foto’s: Rieks Bootsman (Baflo)

Mede mogelijk gemaakt door:


