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Samen staan we sterk!

Dorpsbelangen 2.0
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Beste Meijsters,

Het is alweer even geleden dat de laatste nieuwsbrief is uitgekomen. Corona 
blijft de wereld in zijn greep houden. Hadden we deze zomer weer wat hoop 
op een normaal leven, nu tegen het einde van het jaar zitten we alweer in een 
avond lockdown. Nooit geweten dat er zoveel soorten lockdowns bestonden. 
Vanuit het niets hadden we te maken met een pandemie dat een groot deel van 
ons sociale dorpsleven stil heeft gelegd. Met elkaar luisteren naar muziek in het 
kader van het 50-jarig bestaan van de Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden, 
het vieren van 75 jaar vrijheid in Nederland, festiviteiten rondom Koningsdag, de 
OTTO-rit, Beach Event en nog vele andere grote en kleine evenementen konden 
niet doorgaan. Al deze evenementen brengen veel mensen bij elkaar en dat kan 
niet in deze tijden van Corona. We weten nog niet hoelang deze pandemie gaat 
duren en of we op korte termijn weer leuke evenementen op Meij kunnen gaan 
organiseren. Het enige wat we nu kunnen doen is rustig afwachten en voorzichtig 
plannen maken voor volgend jaar. 

Dat brengt mij op een ander onderwerp: De samenleving is aan het veranderen. 
Mensen zijn meer op zichzelf. Het is lastig om mensen te krijgen die mee willen 
besturen. We zijn samen met andere gemeenten opgegaan in de grote gemeente 
Het Hogeland. Dat alles maakt dat we ons moeten afvragen of de huidige vorm 
van Dorpsbelangen nog wel voldoet. Om Uithuizermeeden onder de aandacht 
te brengen bij het gemeentebestuur is een krachtig orgaan nodig. Een orgaan 
dat de stem van het dorp is, een goed advies naar de gemeente kan geven en 
de aanjager is binnen het dorp, maar vooral een orgaan dat een verbindende rol 
heeft binnen de dorpsgemeenschap.
In de afgelopen 17 jaar dat Stichting Dorpsbelangen actief is geweest heeft de 
stichting heel veel gedaan voor het dorp. Er zijn mooie festiviteiten georganiseerd 
en er is veel voor het dorp gerealiseerd. Dit willen we ook in de toekomst blijven 
doen, maar dat kunnen we als bestuur, dat nu nog maar uit vier personen 
bestaat, niet alleen. Daarom moeten we ons gaan bezinnen op de toekomst. Hoe 
brengen we Uithuizermeeden goed op de kaart bij de gemeente Het Hogeland 
en hoe krijgen we een orgaan dat ook in staat is om mee te bewegen met de 
eisen van deze tijd? Een lastig vraagstuk voor de voorzitter. Het afgelopen jaar 
heb ik veel gesprekken gevoerd met allemaal mensen die zich op de een of 
andere wijze inzetten voor het welzijn van Uithuizermeeden. We zijn het allemaal 
met elkaar eens; alleen door samen op te trekken kunnen we de belangen 

van Uithuizermeeden goed op de kaart zetten. Met elkaar zijn we in staat om 
Uithuizermeeden ook in een moeilijke tijd van vergrijzing, schaalvergroting en 
bezuinigingen leefbaar te houden. Daarover gaat deze speciale nieuwsbrief. 
Hierin presenteren we de plannen voor een Stichting Dorpsbelangen 2.0. We 
behouden het goede, maar bewegen mee met de veranderende tijd. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat ons dat gaat lukken. Meij is het meer dan waard!

Rest mij alleen nog u allen een goede tijd toe te wensen. Denk goed om uzelf 
en uw naasten. Schenk aandacht aan de eenzamen onder ons en blijf vooral 
gezond!

Dick Hendriks, voorzitter

Eemsmondweek 2022 gaat niet door

Jarenlang zijn we in staat geweest om elke drie jaar een Eemsmondweek te 
organiseren met veel evenementen in en rond een grote feesttent midden op het 
Johan van Veenplein.
Helaas hebben we als bestuur moeten besluiten dat de Eemsmondweek in 
2022 niet door kan gaan. De belangrijkste reden is de onzekere situatie rondom 
de Corona pandemie. Het organiseren van een Eemsmondweek vergt een 
voorbereiding van ongeveer anderhalf jaar. Het is onverantwoord om nu al veel 
geld en energie te steken in het organiseren van een feestweek als het erg 
onzeker is of deze wel door kan gaan. Daarnaast zijn de subsidies vanuit de 
gemeente dusdanig laag geworden dat een gezonde financiële basis ontbreekt 
voor het organiseren van de Eemsmondweek in zijn huidige vorm. Ten slotte 
is het bestuur van Dorpsbelangen nu niet op volledige sterkte zodat het aan 

slagkracht ontbreekt om 
een Eemsmondweek te 
organiseren.
We hopen in 2023 weer 
een feestweek, in welke 
vorm dan ook, te kunnen 
organiseren.

Oud papier MSV

Zaterdag 8 januari haalt MSV 
het oud papier weer op. 

Zet u het voor 09.00 uur klaar?
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Een stukje historie

De oorsprong van Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden ligt in 2004. 
Uithuizermeeden bestond toen 650 jaar en dat moest groots gevierd worden. Er 
was een commissie in het leven geroepen om de festiviteiten rondom het jubileum 
van Uithuizermeeden te organiseren, met groot succes. In mijn herinnering was 
2004 één groot feestjaar. Met bijna elke week wel een evenement van betekenis. 
Het boek ‘Meij 650’ staat als bewijs nog steeds te pronken in mijn boekenkast. 
Toen het jubileumjaar voorbij was vond men het zonde om de stekker uit de goed 
draaiende commissie te trekken. Onder voorzitterschap van Harrie Tiekstra is 
toen de Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden opgericht. Ik heb ooit eens 
in de achtertuin van Harrie mogen vergaderen. Harrie vertelde mij toen vol trots 
dat ik op “heilige grond” stond, want op die plek heeft de oprichtingsvergadering 
van SDU plaatsgevonden. De start van een orgaan dat “de leefbaarheid van 
Uithuizermeeden wil verhogen” staat te lezen in de Akte van Oprichting.. 
Gedurende vele jaren heeft Dorpsbelangen veel grote en kleine evenementen 
georganiseerd, contacten met de gemeente onderhouden en Uithuizermeeden 
positief voor het voetlicht gebracht. Een prestatie van betekenis en van groot 
belang voor de leefbaarheid van Uithuizermeeden. Missie geslaagd!

De tijden veranderen
Anno 2021 ziet de wereld er anders uit dan anno 2004. Een groot verschil is het 
opgaan van de toenmalige gemeente Eemsmond in de veel grotere gemeente 
Het Hogeland. Kon je vroeger nog even langslopen bij het gemeentehuis om wat 
zaken te regelen, nu lukt dat helaas niet meer. Het gemeentelijk apparaat draagt 
nu verantwoording voor 52 dorpen. Dan is het onmogelijk voor een wethouder 
om van elk dorp te weten wie de aanspreekpunten zijn en al helemaal niet als er 
meerdere aanspreekpunten in een dorp zijn. 

Daar zit nu net het knelpunt. In Uithuizermeeden zijn meerdere organen actief 
met elk hun eigen expertise. Meij Invest houdt zich bezig met projectontwikkeling, 
OVEN vertegenwoordigt de middenstand en Dorpsbelangen heeft de leefbaarheid 
van Uithuizermeeden hoog in het vaandel staan. Daarnaast hebben we natuurlijk 
nog de vele buurtverenigingen die betrokken zijn bij hun eigen straat of buurt. 
Allemaal instanties, groot of klein, die een bewezen staat van dienst hebben, die 
een belangrijk aandeel hebben in het wel en wee van ons dorp. Ieder met hun 
eigen identiteit en dynamiek.

Samenwerken
Voor de gemeente lastig omdat ze steeds met verschillende partijen om tafel 
zitten. Ook voor het dorp is dit geen ideale situatie. Het wordt steeds moeilijker 
om mensen te vinden die actief willen meebesturen, die een gedeelte van hun 
vrije tijd willen inzetten voor het dorp. Nu zijn deze vrijwilligers ook nog eens 
actief binnen verschillende instanties. Waarom niet de krachten bundelen en 
gezamenlijk optrekken? We willen immers allemaal hetzelfde: ervoor zorgen 
dat Uithuizermeeden ook in de toekomst een dorp blijft waar het fijn wonen is, 
waar voorzieningen gehandhaafd blijven en waar genoeg vertier is voor jong en 
oud. De krachten bundelen en niet ieder voor zich het wiel opnieuw uitvinden. 
Samenwerken! Hierin ligt de basis 
voor een Dorpsbelangen 2.0.
Samen staan we sterk en samen 
zetten we de schouders onder de 
toekomst van Meij!

Verhoging bijdrage donateurschap

Een vervelend onderwerp, maar we ontkomen er niet aan.
Sinds de oprichting van Stichting Dorpsbelangen in 2004 
is de bijdrage voor het donateurschap altijd €5,00 per jaar 
geweest. Gedurende 17 jaar is deze bijdrage niet verhoogd! 
Wij konden de bijdrage zo laag houden omdat de voormalige 
gemeente Eemsmond een flinke subsidiepot had waar wij 
uit konden putten. Helaas is de gemeentelijke subsidie sterk 
verminderd. Daarom ontkomen we er niet aan om vanaf 
2022 een bijdrage te vragen van €10,00 per huishouden per 
jaar. We realiseren ons dat het een verdubbeling is, maar 
zonder deze verhoging krijgen wij de begroting niet rond. 
We vragen begrip voor deze situatie en hopen dat u het 
belangrijk vindt om ons, in het belang van de leefbaarheid, te 
blijven steunen.

Wist u dat?
De nieuwsbrief ook op 

onze website 
www.uithuizermeeden.nl 

staat? 
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Dorpsbelangen nieuwe stijl

De belangrijkste wijziging bij Dorpsbelangen is dat we de taken gaan verdelen 
over 4 commissies, te weten:

Commissie projecten
Deze commissie komt voort uit de voormalige Stichting Meij-Invest. Zij doet aan 
planontwikkeling en adviseert de gemeente over woningbouw en herbestemming 
van utiliteitsgebouwen. Mooie voorbeelden uit het verleden zijn het Visieplan 
Uithuizermeeden en het project Dynamiek aan het lint waarin leegstaande 
winkelpanden aan de Hoofdstraat teruggebouwd worden tot woningen.

Commissie PR
Deze commissie verzorgt de communicatie naar de inwoners van 
Uithuizermeeden. Dit doet zij o.a. door het actueel houden van de website, www.
uithuizermeeden.nl, en het uitbrengen van de Meijster Nieuwsbrief.

Commissie Evenementen
Deze commissie heeft tot taak om levendigheid in het dorp te brengen door het 
organiseren van evenementen met als bekendste voorbeeld de Eemsmondweek.

Commissie Diversen
Er is een wederzijdse wens uitgesproken om ook de buurtverenigingen en OVEN 
te betrekken bij Dorpsbelangen nieuwe stijl. Zij weten immers als geen ander 
wat er speelt in het dorp. Hoe we deze commissie vorm gaan geven moet nog 
gezamenlijk uitgewerkt worden.

Iedere commissie werkt zelfstandig en levert een algemeen bestuurslid voor 
het bestuur van Dorpsbelangen. Samen met de voorzitter, secretaris en 
penningmeester vormen zij het bestuur. 

Waarom deze structuur met commissies?
Het is gebleken dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die 
bereid zijn om een functie binnen Dorpsbelangen te vervullen. Men denkt een 
duizendpoot te moeten zijn die van alle markten thuis is, maar in de nieuwe stijl 
hoef je alleen die dingen te doen waar je goed in bent en energie van krijgt.
Vind je het leuk om een evenement te verslaan voor de website, maar is het 
organiseren van een evenement niets voor jou? Dan ben je geknipt voor de 
commissie PR. Steek je liever je handen uit de mouwen dan te zitten achter een 
beeldscherm? Dan zou je misschien een rol kunnen vervullen in 
de evenementencommissie. Als de 4 commissies goed bemenst 
zijn, dan worden de taken over veel vrijwilligers verdeeld zodat de 
last per persoon meevalt.

Eén Dorpsbelangen
Ondanks bovenstaande verdeling, zijn we toch één 
Dorpsbelangen! De samenwerking is gegarandeerd, omdat 
vanuit elke commissie één vertegenwoordiger zitting heeft in 
het bestuur. Zo weten we van elkaar wat er gebeurt binnen de 
commissies.
Een oplettend lezer zal het opgevallen zijn dat er in het 
organogram ook horizontale pijltjes getekend zijn tussen de 
commissies, want onderlinge samenwerking is natuurlijk 
mogelijk wanneer daar behoefte aan is. Ook zijn nog niet alle 
lijntjes ingekleurd. Het raamwerk staat, maar we gaan samen 
de spelregels en kaders bepalen. 
Kortom, we zijn één groot Dorpsbelangen. Eén partij die 
spreekt met de gemeente. We hebben één website en één 
nieuwsbrief, maar binnen Dorpsbelangen worden de taken 
verdeeld zodat iedereen kan doen waar hij of zij goed in is. 
Samen staan we sterk en kunnen we ons hard maken voor 
een prachtig leefbaar Meij, want dat is waar we het allemaal 
voor doen.
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Nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief komt in maart uit.  
Graag uiterlijk 26 februari 2022 kopij inleveren via 
bestuur-sdu@hotmail.com.

Meij-Invest

In het voorjaar van 2020 hebben de besturen van Dorpsbelangen en van Meij-
Invest uitgesproken dat de belangen van het dorp beter behartigd kunnen worden 
door, onder meer, ook de activiteiten van Meij-Invest onder te laten brengen in 
Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden. 
Op 1 januari a.s. houdt Stichting Meij-Invest op te bestaan en gaat het op in de 
bestaande dorpsorganisatie Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden die in een 
nieuwe stijl verder gaat.

Een enthousiaste groep inwoners, die soms vanaf begin 2011 deel hebben 
uitgemaakt van Meij-Invest, blijven zich ook na 1 januari actief inzetten om de 
doelstellingen (het behouden van een leefbaar dorp en samenleving in de ruimste 
zin van het woord) te verwezenlijken.
Medio 2022 kunt u onze activiteiten vinden op de website  
www.uithuizermeeden.nl. De website Meij-Invest zal dan niet meer te bezoeken 
zijn. Wij werken verder aan projecten zoals: vervolgonderzoek Gezondheidsplein, 
nieuwe bouwlocaties, herontwikkeling van enkele locaties ‘aan het lint’ en 
‘passende locaties voor ondernemers’, herontwikkeling NS-terrein en volgen we 
de ontwikkelingen in de Oranjebuurt.

Op onze website, www.uithuizermeeden.nl, kunt u uitgebreide informatie lezen 
over en van stichting Meij-Invest. Er wordt teruggeblikt op 10 jaar Meij-Invest en 
uiteraard ook vooruitgekeken.


