Zo g aat h et g oed
en w at n og b et er kan
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SEBALD EBUREN

?Ied ereen kan op
zijn eig en
g ew en st e m an ier
h ier w on en . Je
w oon t in een d orp ,
m aar h eb t w el je
eig en ru im t e?
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VOORW OORD & INHOUD
Voor u ligt de herziende dorpsvisie van
Sebaldeburen. Trots zijn we op het feit dat het
m erendeel van de doelstellingen uit de vorige
dorpsvisie zijn bereikt. Natuurlijk zijn er ook wensen
van toen die nog steeds levend zijn en we in deze
versie terugzien.
Toch was tien jaar na de eerste dorpsvisie een
nieuwe versie nodig. Ideeën en inzichten over het
dorp veranderen of worden bijgesteld. Er kom en
nieuwe inwoners bij. En veranderingen op
bestuurlijk niveau kunnen behoorlijk ingrijpend zijn
voor de toekom st van een dorp.
Als bestuur van Sebaldeburen.net hebben we Lisette
van Beusekom en Mo Cornelisz (Buro ter Plaatse)
gevraagd te helpen bij de herziening. Zij zijn erin
geslaagd de wensen en prioriteiten uit het dorp te
vertalen naar een werkbaar en inzichtelijke
dorpsvisie.
En nu? Sam en m et de gem eente Grootegast en
straks gem eente Westerkwartier wil
Sebaldeburen.net bepalen welke m ogelijkheden er
zijn om de acties en wensen uit deze visie te
realiseren. De band m et de gem eente is de laatste
jaren versterkt. Deze dorpsvisie is een reden om
deze sam enwerking nog verder te intensiveren.
Ik ben, en dan spreek ik nam ens het gehele bestuur,
ontzettend trots op dit resultaat. Ook ben ik trots op
alle bewoners, vrijwilligers en professionals die de
totstandkom ing van deze visie m ogelijk hebben
gem aakt. Bedankt daarvoor. Wij hopen dat het de
inwoners van ons dorp inspireert en m otiveert.
Sebaldeburen.net evalueert de dorpsvisie jaarlijks,
m aar het staat iedereen vrij om het vaker op de
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agenda te zetten. Aan het dorp de opdracht ervoor te
zorgen dit levend te houden. Dat het de visie van ons
dorp is, en blijft.
Wij hebben daar het volste vertrouwen in!

Alexander van der Veen
Voorzitter Sebaldeburen.net

De sleutels in het wapen van Sebaldeburen staan voor de vier rechters die
tegelijkertijd aanwezig moesten zijn om recht te kunnen spreken. Miste er één,
dan kon de kist met benodigdheden voor de rechtspraak niet worden geopend.
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D E KORTE VERSIE
Iets dat goed is m oet je niet veranderen. Dat
geldt ook voor Sebaldeburen. Grootse en
m eeslepende veranderingen houden we over
het algem een niet van. Hier woon je om dat het
er rustig is, vertrouwd voelt en het er
gem oedelijk is. En daarom blijf je er ook. Toch
zien we een aantal aandachtspunten dat niet
onopgem erkt m ag blijven.

VERKEERSVEILIGHEID AANPAKKEN
Er wordt te hard en m et te zwaar verkeer
gereden over de Provinciale weg. Dat is een
gevaar voor kinderen, fietsers en voetgangers.
Daarbij zorgt het voor geluidsoverlast. Hier
m oeten m aatregelen tegen worden genom en.
Startpunt is een verkeersactiegroep die in
nauwe verbinding staat m et de gem eente en
provincie.

SAM EN D E SCHOUD ERS EROND ER
Vrijwilligers zijn onm isbaar in een klein dorp.
Als we het bestaande dorpsleven in stand
willen houden (dat wil zeggen de huidige
activiteiten en de voorzieningen behouden) zijn
er m eer m ensen nodig die zich daar regelm atig
vrijwillig voor willen inzetten. Deze m ensen zijn
er genoeg, want de groep vrijwilligers in ons
dorp is groot. Maar in de praktijk kom en de
werkzaam heden vaak bij dezelfde groep
terecht. Dit willen we onderling beter
afstem m en, want vele handen m aken licht
werk. Dat houdt in dat we hulpvragen en
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aanbod van vrijwilligers actiever bij elkaar
willen brengen. Dat vraagt een actieve houding
van de dorpsbewoners.

BEHOUD HET D ORPSLEVEN (EN D E
JEUGD )
We zijn trots op de voorzieningen die we
hebben. De school en 't Spectrum bijvoorbeeld
willen we koste wat kost behouden. Het is de
ontm oetingsplek van het dorp. Steeds m inder
financiële m iddelen zijn beschikbaar,
ledenaantallen van verenigingen lopen terug en
het aantal leerlingen op school stijgt niet in
grote m ate. We proberen voorzieningen zo
efficiënt m ogelijk te benutten. Als inwoners van
Sebaldeburen zien we kansen in het verbeteren
van de verbinding tussen school en dorp, willen
we m eer activiteiten (onder andere voor de
oudere jeugd) organiseren en de school in de
regio profileren.

VOLD OEND E W OONRUIM TE
We willen iedereen passende woonruim te in
ons dorp kunnen aanbieden. Doordat we nu niet
voldoende huurwoningen hebben voor lagere
inkom ens (starters en senioren) en geen ruim te
hebben voor nieuwe woningontwikkeling,
m oeten inwoners som s vertrekken naar andere
dorpen. Een onderzoek m oet dit gaan aantonen.
Dit hebben we nodig om het gesprek aan te
gaan m et de gem eente over de
bestem m ingsplannen.
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EEN D ORP
M ET
HISTORIE
8 dorpsvisie Sebaldeburen

?D e g esch ied en is
van je om g evin g is
b elan g rijk, h et
h eeft d eze
om g evin g zo
g em aakt zoals h et
n u is.?

DE
GESCHIED ENIS

VROEG BEW OOND

OVERSTROOM D

SPLITSING

Nog voor de Christelijke jaartelling
werd het huidige Westerkwartier
bewoond. Bewoners vertrokken na
het jaar 500 weer door verhoging van
de zeespiegel, overstrom ingen en
verzilting van de bodem .

Rond 800 waren er nieuwe
overstrom ingen, destijds raakte
de Lauwerzee tot aan de zandrug
van Ooster- en Westerzand. it
m aakte het leven in dit gebied
voor m ens en dier onm ogelijk.

Sebaldeburen werd even later
gesplitst in Sebaldeburen-boven
en -beneden.
Sebaldeburen-beneden werd
Grijpskerk.

VAN ONS
D ORP
Sebaldeburen is ontstaan op
de m iddelste van drie
zandruggen die van west
naar oost door het zuidelijke
Westerkwartier lopen. Een
korte sam envatting van hoe
ons dorp is geworden tot wat
het nu is.
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HEILIGE SEBALD US

HOOFD PLAATS

VAN KAPEL NAAR KERK

Naar alle waarschijnlijkheid is
Sebaldeburen vernoem d naar de Heilige
Sebaldus, Sebaldus leefde in de 8ste
eeuw als kluizenaar in de om geving van
Neurenberg. Na zijn dood werd zijn
lichaam naar Neurenberg gebracht en
daar werd de Sebalduskerk opgericht.
Sebaldus werd in 1425 heilig verklaard.

Sebaldeburen was de hoofdplaats
van het grotere gebied Langewold. Dit
gebied om vatte in totaal twaalf
plaatsen. Op Hem elvaartsdag werd
rond het kerkhof van Sebaldeburen
rechtgesproken, werden er wetten
vervaardigd en bestuurders
benoem d.

Na het opsplitsen van Langewold,
had Sebaldeburen nog steeds veel
m acht in handen. In 1507 kwam
Sebaldeburen-beneden op eigen
benen te staan door het opwaarderen
van de kapel naar kerk. Dat was de
eis voor een dorp om een zelfstandige
gem eenschap te zijn. Hierdoor
ontstond Grijpskerk.

VELD SLAGEN

HET W APEN

D E EEND RACHT

W IND HOOS

Op de huidige Friesestraatweg
werden veel veldslagen gevoerd.
De weg was belangrijk als
verbindingsroute tussen
Groningen en Friesland. In 1590
werd het Kuzem erkklooster
ernstig getroffen door de
oorlogsonderhandelingen.

De kerk op het wapen van Sebaldeburen
werd in 1807 gesloopt voor de huidige
kerk. Dit was echter niet de eerste kerk
in Sebaldeburen, daar voorafgaand
waren er nam elijk nog twee andere
kerken. De windvaan op de huidige kerk
is een overblijfsel van de eerdere
grotere vierkante kerk.

Een kenm erkend beeld van
Sebaldeburen is de m olen De
Eendracht. De m olen werd in 1887
gebouwd nadat een voorganger uit
1801was afgebrand. Tot 1970 bleef
de polderm olen beroepsm atig in
gebruik als gem aal.

Op 3 augustus
2008 werd het
buitengebied
van Doezum ,
Lutjegast en
Sebaldeburen
getroffen door
een windhoos.

EN NU?
16e eeu w

18e eeu w

EIND E
M INI-BOERENREPUBLIEK
Pas aan het einde van de achttiende
eeuw ontstond er weer enige
beroering. De Franse tijd brak aan en
betekende een einde van de
m ini-boerenrepublieken in
Nederland. Sebaldeburen verloor het
laatste stukje bestuurlijke m acht.
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VIER GEM EENTEN

D ORPSVERNIEUW ING

In 1811werd Langewold verdeeld over
de gem eenten Grijpskerk,
Grootegast, Oldekerk en Zuidhorn.
Twee jaar later vertrokken de
Fransen en kregen de nieuwe
gem eenten m eer grip op de
sam enleving.

De gevreesde ontvolking van het
platteland heeft nooit
plaatsgevonden, zelfs niet door
de wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog. De grootschalige
dorpsvernieuwing tussen 1979 en
1981zorgde voor een nieuwe
toekom st van Sebaldeburen.

21e eeu w

Daarover gaat
deze visie. Sam en
hebben we in dit
docum ent de
speerpunten voor
de toekom st van
Sebaldeburen op
papier gezet.

EEN D ORP
M ET
TOEKOM ST
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?Toen ik h ier kw am
w on en , w as ik d aar
zeer g elu kkig om .
Hop elijk b lijf ik h ier
n og w el even .?

THEM A
SOCIALE CONTACTEN
& VERENIGINGEN
Inwoners van Sebaldeburen hebben relatief veel
contact m et elkaar. Het is een klein dorp waar
je elkaar, ook als je er m inder behoefte aan
hebt, toch wel tegenkom t. Op straat, bij
activiteiten, bij één van de verenigingen of
rondom voorzieningen als 't Spectrum , de kerk
of het Haventje. Dat contact is belangrijk in een
klein dorp dat inzet van de inwoners nodig
heeft om voorzieningen te behouden. Zonder
sociale contacten staat het dorpsleven onder
druk. Daarom zeggen we: behoudt wat er is.

HUID IGE SITUATIE EN
TREND S
Sebaldeburen, hoe klein ook m et
haar 600 inwoners, is een actief
dorp. Dorpsbewoners die er
behoefte aan hebben ontm oeten
elkaar tijdens de sociale
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activiteiten die m et regelm aat plaatsvinden.
Geen grootse evenem enten, m aar kleinschalige
tradities m et een groot ons-kent-ons gehalte.
Vertrouwd. De Pom poenwedstrijd, Burendag,
een Pannatoernooi of een rom m elm arkt zijn
voorbeelden van die m om enten waarop
dorpsgenoten elkaar ontm oeten en anderen
leren kennen. 't Spectrum ,
Sam enwerkingsschool de Aquarel, de
dierenweide, café het Haventje en de kerk
spelen daarin een belangrijke rol.

?Een dorp hoort alle
leeftijden aan zich te
kunnen blijven binden. Dat
is een leefbaar dorp.?

De voorzieningen zijn de ontm oetingsplekken
van het dorp. Het zijn plekken waar inwoners
elkaar tegenkom en als er een activiteit
plaatsvindt. En het zijn de faciliteiten waarop
verenigingen en initiatieven leunen. Dat die
voorzieningen er zijn, zorgt ervoor dat het in
Sebaldeburen m ogelijk blijft om activiteiten te
blijven organiseren en elkaar te blijven
ontm oeten. En dat vinden we belangrijk.
Saam horigheid en het veilige dorpsgevoel zijn
kenm erken waarom inwoners kiezen voor
Sebaldeburen als woonplaats.
Sebaldeburen heeft voor haar inwonersaantal
een breed aanbod aan verenigingen; kerk,
cultuur- en sportverenigingen. Ze houden hun
hoofd boven water, m aar dat dat som s lastig is
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hoeven we niet te ontkennen. Concurrentie uit
andere dorpen wordt groter. Het is een
uitdaging om de verenigingen in het dorp
levend te houden als het ledenaantal
terugloopt. Voor de sociale contacten en voor de
instandhouding van voorzieningen als 't
Spectrum spelen ze echter een belangrijke rol.
Daarnaast is het aantal activiteiten de laatste
jaren m inder geworden. We willen dat er m eer
wordt georganiseerd, m aar inwoners m oeten
daar ook tijd voor vrij m aken. Dat gebeurt
steeds m inder en is terug te zien in een dalend
aantal actieve vrijwilligers (zie hoofdstuk
Vrijwilligers). Daardoor kom t het actieve
dorpsleven ook onder druk te staan.

SOCIALE CONTACTEN & VERENIGINGEN
De inwoners zijn een m ix van jong en oud, al
heeft het dorp de laatste jaren de jeugd m eer
zien vertrekken. Zij trekken naar grotere dorpen
of de stad Groningen, om dat daar voor hen
m eer te doen is en woningen beschikbaar zijn.
Gezien het aantal geboortes de laatste jaren,
lijkt hier ook niet echt verandering in te kom en,
tenzij we nieuwe aanwas kunnen aantrekken.
Overigens betekent het wegtrekken van jeugd
niet dat het inwonertal afneem t, dat blijft
nam elijk al een aantal jaren gelijk. Zoals in
m eerdere dorpen in heel Nederland, stijgt ook
in Sebaldeburen het aantal ouderen. We
signaleren dat zij door bezuinigingen in de
zorgsector steeds afhankelijker zijn van fam ilie
en buurtgenoten voor zorg en ondersteuning bij
dagelijkse activiteiten. En ook voor sociaal
contact. Dat eenzaam heid niet in een sociaal
dorp als Sebaldeburen hoort, zijn we het over
eens. Dat geldt voor jong en oud en voor
m ensen die in én buiten het dorp wonen.
Sociale cohesie, oftewel een dorp waarin
inwoners betrokken zijn bij wat er speelt in de
gem eenschap, is niet alleen belangrijk voor dat
fijne dorpsgevoel in Sebaldeburen, ook de
leefbaarheid wordt erdoor beïnvloed. Als we
elkaar weten te vinden voor leuke activiteiten,
weten we elkaar ook te vinden in m inder leuke
tijden. Sociale controle vinden we daarom een
net zo belangrijk aspect van een sociaal dorp.
Overlast door incidenten op straat,
achterstallig onderhoud, acties die gevoerd
m oeten worden, crim inaliteit: het zijn
ontwikkelingen die we liever voorkom en dan
genezen. Maar áls ze zich voordoen, is het
prettig als we elkaar kennen en sam en een
oogje in het zeil kunnen houden. We willen
elkaar kunnen inlichten en aanspreken op wat
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wel en niet kan en gezam enlijk in actie kom en
als dat nodig is. Als inwoners zich onveilig
voelen, jongeren ?s avonds laat overlast
veroorzaken of m en zich stoort aan incidenten
tijdens festiviteiten als oud & nieuw, dan
m oeten we elkaar daarop aan kunnen spreken.
Bij een sociaal dorp hoort een gezam enlijk
verantwoordelijkheidsgevoel.

SPEERPUNTEN
VOOR D E
TOEKOM ST

SAM EN IN ACTIE VOOR
VEILIGHEID
We trekken sam en op als het gaat om het gevoel
van veiligheid op straat, saam horigheid en
woongenot. We zien kansen om dit te verbeteren
door elkaar actief aan te spreken op
ongeregeldheden, te attenderen op onveilige
situaties en indien nodig ook m aatregelen
daartegen te nem en. Nu worden deze zaken door
individuele dorpsbewoners wel opgem erkt, m aar
wordt er te weinig actie ondernom en. De
oplossing kan som s sim pel zijn. Alleen al weten
dat je niet alleen staat, helpt. Daarom willen we
daar een toegankelijk platform voor bieden,
bijvoorbeeld door een WhatsApp-groep m et de
buurt die in nauwe verbinding staat m et de
gem eente en de wijkagent.

SOCIALE ACTIVITEITEN
VERBIND EN
Het in stand houden van verenigingen en de
organisatie van m eer activiteiten m et een
kleine groep vrijwilligers vraagt om slim m e
verbindingen. Zo kunnen we m eer m ogelijk
m aken, zonder dat het extra inspanning of geld
vraagt. Mogelijkheden zien we vooral in het
verbinden van datgene wat er al is. Zowel als
het gaat om groepen inwoners en verenigingen
als voorzieningen. Leerlingen op school kunnen
we bijvoorbeeld verbinden m et activiteiten in
het dorp. Zoals het verzorgen van de dieren op
de dierenweide. Verenigingen en voorzieningen
kunnen we verbinden door ze zoveel m ogelijk
op aansluitende tijden gebruik te laten m aken
van voorzieningen. Dat legt weer m inder druk
op het aantal vrijwilligers dat nodig is om een
voorziening in stand te houden. Ook zien we
m ogelijkheden voor nieuwe verbindingen. Een
concreet voorbeeld is de organisatie van een
m aandelijks eetcafé waarin we ouderen die
behoefte hebben aan m eer sociaal contact
sam enbrengen m et m ensen die graag koken.
Een ander voorbeeld is een project waarbij
ouderen kinderen leren koken en leerlingen van
de school ouderen weer leren com puteren. Dit
soort verbindingen m et win-win-situatie voor
beide partijen, vinden we kansrijk.
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THEM A
ACTIVITEITEN &
VRIJW ILLIGERS

Saam hori ghei d i s een van de redenen
waarom i nwoners ki ezen voor Sebaldeburen
als woonplaat s. Het klei ne dorp wordt st raks
onderdeel van een grot e gem eent e
West erkwart i er na de heri ndeli ng. Dat
bet ekent dat we, i n sam enwerki ng m et de
gem eent e, sam en de schouders eronder
m oet en zet t en. Of dat nu eenm ali g of voor
langere t erm i j n i s.

'Er zijn minder
vrijwilligers, zodat de
personen die
vrijwilliger zijn extra
veel moeten doen.?

HUID IGE SITUATIE EN TREND S
Sebaldeburen kent een kleine, hechte club van
actieve vrijwilligers die zich op allerlei
m anieren inzetten voor het dorp.
Geldinzam elingsacties, het organiseren van
activiteiten of de handen uit de m ouwen steken
tijdens de landelijke Burendag en NLdoet. De
laatste jaren is het aantal vrijwilligers echter
teruggelopen en nieuwe aanwas blijft achter. De
vaste groep m oet steeds m eer m oeite doen om
vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Daardoor ligt
er nu relatief veel werk bij slechts een kleine
groep. En dat terwijl vrijwilligers juist nu hard
nodig zijn.
Sebaldeburen is een klein dorp en daarom des
te m eer afhankelijk van de inzet van
dorpsbewoners. Bezuinigingen in de dom einen
zorg en beheer & onderhoud van openbare
ruim te hebben direct invloed. Daarnaast is er
m inder geld beschikbaar voor de
instandhouding van voorzieningen. Dit vraagt
om actieve inwoners die zich
m edeverantwoordelijk voelen voor de
leefbaarheid van het dorp en de faciliteiten die
er zijn.

willen doen. Of het nu gaat om een bardienst bij
een sociale activiteit of om een m iddag
klussen: eenm alige hulpacties zijn vaak geen
probleem . Vrijwilligers m oeten echter wel actief
worden benaderd, liefst m et een persoonlijk
verzoek. Dat vraagt veel tijd. Steeds m inder
inwoners lijken zich voor langere tijd te
com m itteren aan een vrijwilligersfunctie. Niet
erg, zolang er m aar voldoende
?oproepvrijwilligers?beschikbaar zijn.
Het m erendeel van de inwoners ziet graag m eer
in het dorp georganiseerd worden. Door
activiteiten leren inwoners elkaar (beter)
kennen en m aken we Sebaldeburen (voor hen
die daar behoefte aan hebben) een stukje
aantrekkelijker als woonplaats. Ook al is het
een klein dorp, we vinden het belangrijk dat er
regelm atig iets te doen is en we niet volledig
afhankelijk zijn van andere dorpen in de
om geving. Evenem enten als de Trekkertrek en
de vijfjaarlijkse praalwagenoptocht op
Bevrijdingsdag koesteren we.

Er zijn genoeg m ensen in het dorp die wel iets
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ACTIVITEITEN & VRIJW ILLIGERS
HULPVRA AG EN -A ANBOD
SAM ENBRENGEN
Als m ensen niet weten welke hulpvragen er zijn,
zullen ze zich ook niet m elden als vrijwilliger.
De kom ende jaren gaan we daarom inzetten op
het verbinden van vraag en aanbod. We brengen
in kaart voor welke werkzaam heden in het dorp
m eer vrijwilligers nodig zijn. Dat gaat verder
dan alleen een bardienst of het organiseren van
een activiteit. We willen de totale vraag in kaart
hebben, van een boodschapje voor een
hulpbehoevende tot dieren voeren op de
dierenweide. Ook ideeën voor activiteiten zijn
hier onderdeel van. In sam enwerking m et de
gem eente zullen we nagaan welke
werkzaam heden daadwerkelijk
vrijwilligersdiensten zijn, welke vergoed
kunnen worden en welke we in sam enwerking
m et een gem eentewerker kunnen oppakken.
Tegelijkertijd brengen we in kaart welke
inwoners bereid zijn tot eenm alige, incidentele
of structurele vrijwilligershulp. Van jong tot
oud.
Met deze inform atie verbinden we gericht vraag
en aanbod, eventueel via een on- of offline
'm arktplaats'. Dat kan betekenen dat we
gerichte oproepen plaatsen via bestaande
sociale kanalen (de website, het dorpsblad de
Dorpsklanken, posters bij voorzieningen en
social m edia) voor klussen, zodat het
m akkelijker wordt om ja te zeggen. Im m ers
geldt: vrijwilliger kun je óók voor een paar uur
zijn. De oproepen ondersteunen we door
persoonlijk m ensen te benaderen en te vragen
voor een klusje. Dat is niet alleen de taak van
het dorpsbestuur, m aar van iedere inwoner die
graag woont in een leefbaar dorp. Sam en
22 dorpsvisie Sebaldeburen

kunnen we als dorp zoveel m ogelijk
zelfvoorzienend zijn, zodat we inzet en
financiële m iddelen die door de gem eente
beschikbaar zijn gesteld kunnen benutten waar
ze het hardst nodig zijn.

M EER ACTIVITEITEN
ORGANISEREN
We willen dat er m eer georganiseerd wordt in
het dorp. Activiteiten hoeven niet groot te zijn.
Een avond sam en eten, een buurtbarbecue of
een voetbaltoernooi zijn zo georganiseerd en
kunnen al een succes zijn. Daarbij zien we
bijzondere kansen voor het organiseren van
activiteiten voor de jeugd. Dit houdt
Sebaldeburen aantrekkelijk voor jongere
bewoners en voorkom t dat ze door verveling
overlast veroorzaken.
De reden dat m inder activiteiten georganiseerd
worden is vooral het gebrek aan m ankracht. Dit
speerpunt hangt daarom nauw sam en m et het
vergroten van het aantal vrijwilligers. Wat ook
m eespeelt zijn geringe opkom sten als er iets
georganiseerd wordt. Een goede inventarisatie
vooraf en het aandragen van ideëen (door
jongeren zelf) is een voorwaarde.

SPEERPUNTEN
VOOR D E
TOEKOM ST

THEM A
RUIM TE OM TE
W ONEN
Gem oedeli j k, vert rouwd, bet aalbaar en
berei kbaar. Dat zi j n de m eest genoem de
redenen waarom i nwoners i n Sebaldeburen
wonen. We wi llen ni et alleen dat di t zo bli jft ,
m aar ook dat ni euwe i nwoners daarvan
kunnen profi t eren.

krijgt. En zich er thuis voelt.
Daarin zien we een risico. De laatste jaren zijn
veel huurhuizen verkocht door
woningcorporaties en de gem eente. Deze
organisaties hebben een aanzienlijk deel van
hun vastgoed afgestoten, ook in ons dorp. Voor
starters, lagere inkom ens en ouderen een

HUID IGE SITUATIE EN TREND S
Sebaldeburen heeft een gem ixt inwonersprofiel.
Een aanzienlijk deel van de bewoners is in het
dorp of in de nabije om geving geboren en
getogen. Het is de plek waar ?roots?liggen en
waar inwoners zich thuis voelen. Het andere
deel van de inwoners bestaat uit nieuwe
aanwas die Sebaldeburen hebben verkozen
boven andere dorpen in de om geving. Vanwege
de ligging, de sfeer, de om geving of de woning
waarvoor ze gevallen zijn. Of iem and er geboren
is of niet vinden we niet zo relevant. Wat we wél
belangrijk vinden is dat iedereen die in
Sebaldeburen wil (blijven) wonen ook die kans

'In het belang van de
toekomst moet ook
worden geïnvesteerd
in (nieuwe)
woningen voor jeugd
en senioren'
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RUIM TE OM TE W ONEN
LEVENSLOOPBESTEND IG
W ONEN ALS UITGANGSPUNT

risico, want vervangende woningen die zij
kunnen financiëren, zijn schaars in
Sebaldeburen. Som m ige inwoners hebben
noodgedwongen het dorp m oeten verlaten
om dat er voor hen geen woonruim te was. Een
zorgelijke ontwikkeling.
Door de jaren heen verandert de dem ografische
sam enstelling van het dorp. Inwoners worden
ouder en blijven ook nog eens langer thuis
wonen. Daarnaast hebben we het aantal
gezinnen m et kinderen zien afnem en. De
laatste jaren zien we ook dat de oudere jeugd
(18 en ouder) eerder wegtrekt naar de stad. De
vastgoedportefeuille van ons dorp m oet in
staat zijn m ee te groeien m et deze
ontwikkeling. Het m aakt ons kwetsbaar als
woningen niet levensloopbestendig zijn en
daardoor een m ism atch ontstaat tussen vraag
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en aanbod op de woningm arkt.
Tegelijkertijd zien we dat Sebaldeburen als
woonbestem m ing populair is. Woningen die te
koop staan worden relatief snel verkocht. Mede
daardoor staat er weinig te koop in het dorp in
vergelijking m et andere dorpen in
Noord-Nederland. De krapte op de woningm arkt
in Sebaldeburen laat zien dat er m ogelijk
potentie is voor nieuwbouwontwikkeling. Cijfers
voor het aantonen van die behoefte zijn er nog
niet, m aar interesse bij ontwikkelaars is er wel.
Echter laten huidige bestem m ingsplannen het
niet toe dat kavels worden verkocht als
bouwkavels. Dat is jam m er, want nieuwe, jonge
inwoners zijn juist zo belangrijk voor het dorp.

SPEERPUNTEN
VOOR D E
TOEKOM ST

Bij nieuwbouw en renovatie van woningen
vinden we het aspect levensloopbestendig
wonen belangrijk. Een woning die vandaag
bewoond wordt door een relatief jong stel kan
over een aantal jaren zom aar de woonruim te
worden van een seniorenechtpaar dat m et
aangepaste voorzieningen langer thuis kan (en
m oet) wonen. Gezien de kwetsbaarheid van een
klein dorp m et een relatief beperkte
woningvoorraad vinden we dat
levensloopbestendigheid het uitgangspunt
m oet zijn bij nieuwe ontwikkeling.

W OONBEHOEFTE
INVENTARISEREN
Zonder harde cijfers geen gesprek m et de
gem eente. Daarom is dit de eerste stap. We
willen in sam enwerking m et studenten van
vastgoedgerelateerde opleidingen de
woonbehoefte in kaart brengen. Dit onderzoek
zullen we vanuit een van de com m issies
begeleiden en opzetten in sam enwerking m et
de gem eente en andere dorpen. Doel is om een
objectief beeld te krijgen van de behoefte aan
woningen in Sebaldeburen en de potentie van
nieuwe woningen en/ of bouwkavels. Op basis
daarvan kunnen we de gem eente goed advies
geven over m ogelijke aanpassingen van
bestem m ingsplannen. Niet m eer speculeren
over woonbehoefte, m aar feiten en cijfers.
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THEM A
VERKEERSVEILIGHEID
Onoverzi cht eli j ke en drukke verkeerssi t uat i es
horen ni et t hui s i n een dorp. Vei li ghei d voor
i edere weggebrui ker, van j onge voet gangers
t ot oudere aut om obi li st en, wel. Iedereen m oet
op een vei li ge m ani er gebrui k kunnen m aken
van de voorzi eni ngen en i nfrast ruct uur i n het
dorp.

kans. Het kan niet de bedoeling zijn dat auto?s,
vrachtauto?s en tractoren m et snelheden van
som s 70 kilom eter per uur rijden langs de
plekken waar kinderen spelen en voetgangers
lopen. Kruispunten zijn onoverzichtelijk en de
inritten van zijwegen sm al. Ook dat brengt
situaties m et zich m ee die gevaarlijk zijn.
Kortom , we willen dat de verkeerssituatie
veiliger wordt.

HUID IGE SITUATIE EN TREND S
Sebaldeburen ligt voor een groot deel aan de
Provincialeweg N980 tussen Oldekerk/ Niekerk
en Grootegast. De verkeersdrukte op deze weg
is de afgelopen jaren toegenom en en er wordt
vaak veel harder gereden dan de m axim aal
toegestane snelheid. Auto?s en veel zwaar
verkeer m aken van de Provincialeweg en de
kruisingen m et de Woldweg en de Kerkweg
onveilige situaties. Daarbij veroorzaakt de weg
ook veel geluidsoverlast voor de bewoners die
eraan wonen.
Begin 2017 is de weg onderhanden genom en
voor onderhoud aan zowel de hoofdrijbaan als
het fietspad. Maatregelen om de
verkeersveiligheid te verbeteren zijn echter
niet getroffen. Wat ons betreft een gem iste
26 dorpsvisie Sebaldeburen

?Het verkeer aan de
Provincialeweg en bij
de kruising met de
W oldweg is niet
veiliger geworden. Er
wordt hard gereden
en de kruising blijft
een gevaarlijk punt.?

SPEERPUNT
VOOR D E
TOEKOM ST
VERKEERSACTIEGROEP
OPTUIGEN
Verkeersveiligheid vraagt voortdurend
aandacht. Daarom willen we daarvoor een
speciale actiegroep inrichten m et een

evenwichtige afspiegeling van de bewoners in
het dorp. De groep zal in eerste instantie sam en
m et de gem eente en de provincie de huidige
situatie in kaart brengen en bepalen welke
gevaarlijke situaties eventueel prioriteit
m oeten krijgen. De volgende stap is een
inventarisatie van m ogelijke m aatregelen om
de veiligheid te verbeteren. Er zijn verschillende
opties en kostenplaatjes en de één is
eenvoudiger uitvoerbaar dan de ander.
Gezam enlijk kijken we wat de beste oplossing
is.
Gevaarlijke kruispunten vervangen door een
rotonde, dikkere belijning, drem pels en
wegverhogingstroken, snelheidsm eters, een
flitspaal of wegversm allingen zijn ideeën die
genoem d zijn door bewoners tijdens het
Buurtcafé. Ook is aangegeven dat focus op
parkeergedrag kan helpen om gevaarlijke
situaties te voorkom en (bijv. bij de Kerkweg).
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Jeugd i s de t oekom st van het dorp. Di t i s een
belangri j ke reden om t e bli j ven i nvest eren i n
deze groep i nwoners van Sebaldeburen.

wordt rekening m ee gehouden in het
lesprogram m a. De Aquarel is een kleurrijke,
kleinschalige school waar we trots op zijn. Door
te leren van elkaars levensovertuiging leggen
we de basis voor goed burgerschap.

HUID IGE SITUATIE EN TREND S

De school is niet alleen een belangrijke plek
voor de kinderen uit Sebaldeburen en de
om geving, m aar zorgt ook voor verbinding
tussen jong en oud. Ouders ontm oeten elkaar
op school. Voor het voortbestaan van de school
zijn woningen en jonge gezinnen in en om ons
dorp nodig.

Vergeleken m et het gem iddelde van de
gem eente heeft Sebaldeburen net zoveel
inwoners in de leeftijdsgroep 0 tot 16 jaar (19
procent). We willen jeugd blijven aantrekken en
vasthouden. Daarom m oeten we ervoor zorgen

'De jeugd, en daarom
ook passende
woonmogelijkheden,
zijn de toekomst van
ons dorp'
dat jongeren betrokken blijven bij het dorp en
wij voortdurend m et alle verschillende
leeftijden in gesprek blijven.

THEM A
JEUGD & SCHOOL
28 dorpsvisie Sebaldeburen

Sebaldeburen heeft één basisschool m et op dit
m om ent (januari 2018) 34 kinderen.
Sam enwerkingsschool de Aquarel is 1augustus
2007 ontstaan vanuit een fusie van CBS de
Regenboog en OBS ?t Prism a. Beide scholen
zaten al jaren onder één dak, sam en m et
dorpshuis ?t Spectrum . Een
sam enwerkingsschool is een school waarbij
kinderen m et een openbare en een christelijke
levensovertuiging de school bezoeken. Hier
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JEUGD & SCHOOL

SPEERPUNTEN
VOOR D E
TOEKOM ST
VERBIND EN EN PROFILEREN
VAN SCHOOL
De school vergroot de leefbaarheid van het
dorp. Gezam enlijk (zowel inwoners als
schoolbestuur) zorgen we ervoor dat de school
kan blijven bestaan. Als dorp en school nauwer
m et elkaar verbonden zijn, kunnen zij m eer
voor elkaar betekenen. Daarom willen we een
werkgroep oprichten die onderzoekt welke
gezam enlijke activiteiten de verbinding
kunnen versterken. Mogelijkheden zijn het
betrekken van ouderen bij buitenschoolse
activiteiten of sam enwerkingen m et culturele
organisaties. De school kan veel m eer
geïntegreerd zijn in het dorpsleven dan nu en
daarm ee het dorpsleven versterken. Huidige
verbanden willen we versterken en m ogelijk
uitbreiden, denk aan de Kidsclub, Ouderensoos,
de Dierenweide en m oestuin en
m uziekverenigingen.
Ook profilering van de school is belangrijk om
kinderen van nabijgelegen dorpen aan te
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trekken. Een verantwoordelijkheid van de
school, waar het dorp bij kan helpen. We willen
voorkom en dat de school door leerlingentekort
wordt opgeheven.

M EER JEUGDACTIVITEITEN
VOOR 12-PLUSSERS
We willen voorkom en dat jongeren in het dorp
overlast veroorzaken. Daarnaast is
Sebaldeburen een plek voor iedereen. Om deze
redenen gaan we m eer passend verm aak voor
de jeugd organiseren. Dat begint m et het
inventariseren waar de behoefte van de jeugd
ligt. We willen daarvoor een bijeenkom st
organiseren of een korte enquête uitzetten.
Vervolgens zal een activiteitencom m issie
opgezet m oeten worden om daad bij woord te
voegen. Voorwaarde is dat de oudere jeugd (12+)
hier zelf ook onderdeel van is.

THEM A
OPENBARE RUIM TE,
GROEN &
VOORZIENINGEN
Sebaldeburen heeft verschi llende
voorzi eni ngen waar we t rot s op zi j n. De
di erenwei de, dorpshui s 't Spect rum , café 't
Havent j e, koffi e- en t heet ui n De Woldhoeve en
het Sebaldebuurst er Loopke bi j voorbeeld. Ze
verst erken elkaar en worden als kwali t ei t en
van het dorp genoem d. Ook speelt oest ellen,
st raat verli cht i ng en bloem perken zi en we als
belangri j ke voorzi eni ngen di e goed
onderhouden m oet en worden.

HUID IGE SITUATIE EN TREND S
We m oeten er sam en aan werken onze
voorzieningen te kunnen behouden. Nieuwe
aanwas van leerlingen is nodig om de school te
behouden. Dreigende schoolsluiting zou ook
gevolgen hebben voor het dorpshuis. En dat is
zonde.
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OPENBARE RUIM TE, GROEN & VOORZIENINGEN
BETER OND ERHOUD HUID IGE
VOORZIENINGEN

'V oorzieningen zijn de verbindende factor
waar men elkaar ontmoet. Dat moet in een
klein dorp behouden blijven.?
Ook kleine voorzieningen zoals de brievenbus,
speeltuinen, groenvoorzieningen en bushaltes
worden genoem d als belangrijke voorzieningen.
Deze m ogen niet verdwijnen. Sam en m et de
gem eente en bijvoorbeeld Groninger Dorpen
willen we zorgen dat we huidige voorzieningen
kunnen behouden.
Een leefbaar dorp hoort alle leeftijden aan zich
te kunnen binden. Iedereen wil fijn blijven
wonen in Sebaldeburen en alle leeftijden
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m oeten zich hier kunnen blijven ontwikkelen.
Dat betekent dat het dorp voor iedereen
aantrekkelijk m oet blijven of juist aantrekkelijk
m oet worden gem aakt. Het behouden van de
voorzieningen die we hebben in het dorp is
daarvoor essentieel. Even belangrijk is goed
onderhoud van deze voorzieningen. In goed
overleg m et inwoners en gem eente kan worden
gekeken voor welke nieuwe voorzieningen
ruim te is in het dorp.

Sebaldeburen heeft een tal van verschillende
voorzieningen die goed m oeten worden
onderhouden. Zo leidt achterstallig onderhoud
aan bom en (m et nam e de Parallelweg) tot
overlast (onder andere zaden en luis) rondom
huizen.
Ook de speelvoorzieningen en groenplaatsen
worden niet altijd even goed onderhouden. De
situatie is onveilig voor kinderen en het ziet er
niet verzorgd uit. We m oeten er tevens op
toezien dat deze voorzieningen door de juiste
doelgroep worden gebruikt en speeltoestellen
niet worden vernield.
Een ergernis van verschillende inwoners is
daarnaast dat hondeneigenaren de
hondenpoep regelm atig op straat laten liggen.
Ook daarvoor m oeten we sam en naar een
oplossing (poepzakjes, bord plaatsen) zoeken
en elkaar actief op aanspreken.
Dit alles vraagt van bewoners om alert te zijn
en m eldingen te m aken als situaties niet door
de beugel kunnen. Daarnaast vinden we het
belangrijk dat iedereen waar kan zelf
verantwoordelijkheid neem t voor het
schoonhouden en onderhouden van openbare
voorzieningen.

NIEUW E VOORZIENINGEN
Naast het goed onderhouden van huidige
voorzieningen willen we ook graag dat er
geïnvesteerd wordt in nieuwe
landschapselem enten. Om het buitengebied
veiliger te m aken voor een om m etje ?s avonds,

SPEERPUNTEN
VOOR D E
TOEKOM ST
is kleinschalige en m ilieuvriendelijke
verlichting in de buitengebieden wenselijk.
Dit gaan we aan de gem eente voorleggen.

INVESTEREN IN
COULISSELAND SCHAP
Als dorp zijn we erg trots op de om geving van
Sebaldeburen. De singels, de bom enwallen, de
uitstraling en de natuur: het zijn de
elem enten die ons dorp karakteristiek m aken
en ook een educatieve functie hebben.
Huidige landschapselem enten m oeten we
sam en goed onderhouden, m aar ook willen
we dat er geïnvesteerd wordt in nieuwe
onderdelen. Denk aan het aanplanten van
m eer groen langs wegen en het uitbreiden
van wandelm ogelijkheden (m ogelijk m et hulp
van subsidies). Sam en m et het Groninger
Landschap willen we singels onder de
aandacht brengen. We zien
sam enwerkingsm ogelijkheden m et de
basisschool, bijvoorbeeld door een
boom plantdag te organiseren. En ook m et het
AOC Terra in Oldekerk voor onderhoud aan
groen en het verzorgen van de dieren.
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THEM A
D ORP & OM GEVING
Geen concurrent i e m aar sam enwerki ng m et
andere dorpen en een goede sam enwerki ng
m et de gem eent e, ook na de heri ndeli ng. Dat
vi nden we belangri j k.

HUID IGE SITUATIE EN TREND S
Sebaldeburen behoort tot de gem eente
Grootegast. Een stevige band m et de gem eente
is belangrijk voor het dorp, om dat we daarvan
afhankelijk zijn voor veel van de genoem de
speerpunten. Door bestuurlijke vernieuwingen
en de gem eentelijke herindeling m oeten we
blijven werken aan deze relatie. Ook een klein
dorp als Sebaldeburen m ag niet aan de
gem eentelijke aandacht ontsnappen.
Ook de sam enwerking m et kleine kernen in de
om geving is belangrijk. Beter sam en optrekken
(bijvoorbeeld m et Groninger Dorpen) dan elkaar
beconcurreren in een tijd waarin m inder
m iddelen beschikbaar zijn. De dorpsvisie zien
wij als belangrijk m iddel om in gesprek te gaan
m et de gem eente en andere dorpen, m aar dat is
niet genoeg.
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SPEERPUNTEN
VOOR D E
TOEKOM ST
GÉÉN CO2 OPSLAG & GASBEL
Een onderwerp dat expliciet onder de aandacht
m oet blijven is CO2-opslag en de gasbel. Eind
2016 heeft de gem eente Grootegast een
zienswijze bij het m inisterie van Econom ische
Zaken ingediend tegen de ondergrondse opslag
van CO2. In de zom er van 2017 is het laatste plan
voor CO2-opslag afgeblazen, m aar dat wil niet
zeggen dat het hierm ee voorgoed van de baan is.
De toekom st van Sebaldeburen m ag hierdoor
niet in gevaar kom en.
De gem eente Grootegast is een belangrijke
schakel, daarom m oeten we als bewoners altijd
in gesprek blijven m et de gem eente over een
onderwerp als dit. Ook van bewoners vraagt dit
dat we m edia goed in de gaten blijven houden.
Als er nieuwe plannen kom en, ondernem en we
actie.

VERBIND ING M ET GEM EENTE EN
AND ERE KERNEN VERSTERKEN
Ons dorp wordt vertegenwoordigd door
Sebaldeburen.net richting de gem eente. De
directe relatie tussen Sebaldeburen.net en de
gem eenteraad willen we versterken, onder m eer
door vaker ons gezicht te laten zien tijdens
bijeenkom sten. We m oeten ons blijven
profileren richting B& W (college van
burgem eesters en wethouders) en de
gem eenteraad. Helem aal nu er op gem eentelijk
niveau reorganisatie plaatsvindt. We willen
voorkom en dat dit ten koste gaat van ons dorp.
Het dorpenoverleg is een belangrijk m om ent
waarbij overleg is tussen de verschillende
kleine kernen. Ook die verbinding willen we
verbeteren, zodat we sam en kunnen verkennen
waar we elkaar kunnen versterken.
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AND ERE
BELANGRIJKE
OND ERW ERPEN
BEREIKBAARHEID
Over de bereikbaarheid van het dorp zijn we
tevreden. De verbindingen per auto naar andere
dorpen in de om geving en de snelle toegang tot
de A7 ervaren we als zeer positief en m oeten
behouden blijven. We vinden het noodzakelijk
dat ook de basisvoorzieningen qua openbaar
vervoer blijven bestaan voor iedereen zonder
auto of rijbewijs. De busverbinding tussen
Grootegast en de stad Groningen draagt
hieraan bij en m oeten we behouden. Mocht
door dalend gebruik de dienstregeling verder
worden uitgekleed, dan zien we graag vorm en
van alternatief vervoer zoals belbussen of
regiotaxi?s.

CULTUREEL ERFGOED EN TRAD ITIES
Het kerkgebouw en m olen de Eendracht zijn
kenm erkend voor ons dorp. We vinden het
belangrijk dat dit culturele erfgoed in de
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huidige staat bewaard blijft. Ook
cultuurhistorische waarden in de om geving,
zoals de Kuzem erkooi en het Om m etje m ogen
niet aan de aandacht ontsnappen. Dit is wat
ons dorp en de om geving typeert. Daarnaast
houden we van onze tradities, zoals de
Trekkertrek en de optocht op Bevrijdingsdag. De
ruim te die we nu krijgen dit te organiseren,
willen we graag behouden.

BED RIJVEN EN ECONOM IE
Bedrijven en zzp?ers zijn sterk
vertegenwoordigd in het dorp en dus een
belangrijk onderdeel van het geheel. Voor een
ondernem ing is het altijd belangrijk om
duidelijkheid te hebben over de toekom st.
Daarom verwachten wij dat de gem eente
transparant is in com m unicatie hierover.
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ACTIEPROGRAM M A

?Ied ereen st aat
voor elkaar k laar.
Het is h ier g ezellig
en veilig w on en .
Ook d at er een
sch ool is vin d ik
zeer b elan g rijk .?

ALLE ACTIES
OP EEN RIJ
SOCIALE COHESIE &
VERENIGINGEN
> SOCIALE ACTIVITEITEN
VERBIND EN
Wie: verenigingen, clubs, school, dorpshuis.
Term ijn: continue uitvoering

> SAM EN IN ACTIE VOOR
VEILIGHEID
Wie: er straat één buurtapp-beheerder
Term ijn: binnen één jaar

ACTIVITEITEN & VRIJW ILLIGERS
> M EER ACTIVITEITEN
ORGANISEREN
Wie: eventueel eenm alige
activiteitencom m issie
Term ijn: continue uitvoering

> HULPVRA AG EN -A ANBOD
SAM ENBRENGEN
Wie: vrijwilligerscom m issie en redactie
Dorpsklanken
Term ijn: binnen twee jaar

RUIM TE OM TE W ONEN
> W OONBEHOEFTE
INVENTARISEREN
Wie: gem eente, studenten
vastgoed-gerelateerde opleidingen,
Dorpsbelangen, woningstichting
Term ijn: binnen twee jaar

> LEVENSLOOPBESTEND IG W ONEN
ALS UITGANGSPUNT
Wie: sam envoegen m et werkgroep
'inventariseren woonbehoefte'
Term ijn: continue uitvoering

VERKEERSVEILIGHEID
> VERKEERSACTIEGROEP
OPTUIGEN
Wie: werkgroep verkeer, provincie, gem eente,
Dorpsbelangen
Term ijn: twee tot drie jaar

JEUGD & SCHOOL
> VERBIND EN EN PROFILEREN VAN
D E SCHOOL
Wie: vrijwilligerscom m issies dorp, OR en MR
van de school, directie school, Dorpsbelangen
Term ijn: binnen één jaar

> M EER JEUGDACTIVITEITEN VOOR
12-PLUSSERS
Wie: jeugdactiviteitencom m issie inclusief de
jeugd zelf
Term ijn: binnen één jaar

OPENBARE RUIM TE, GROEN &
VOORZIENINGEN
> NIEUW E VOORZIENINGEN
OPENBARE RUIM TEN EN GROEN
Wie: Dorpsbelangen, gem eente, tuinploeg
Term ijn: binnen twee tot drie jaar

> BETER OND ERHOUD HUID IGE
VOORZIENINGEN
Wie: onderhoudsploeg, gem eente,
Dorpsbelangen
Term ijn: continue uitvoering

> INVESTEREN IN
COULISSELAND SCHAP
Wie: Groninger Landschap, gem eente, provincie,
Dorpsbelangen
Term ijn: binnen drie jaar

D ORP & OM GEVING
> GÉÉN CO2-OPSLAG & GASBEL
Wie: gem eente, Dorpsbelangen
Term ijn: continue uitvoering

> VERBIND ING GEM EENTE EN
AND ERE KERNEN VERSTERKEN
Wie: Dorpsbelangen, gem eente en Groninger
Dorpen/ Vereniging Kleine Kernen
Term ijn: continue uitvoering
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TOTSTAND KOM ING
Een dorspvisie laat zien hoe bewoners de
toekom st van hun dorp het liefste zien.
Speerpunten, ontwikkelingen en (toekom stige)
projecten m et betrekking tot Sebaldeburen
kom en in dit docum ent terug. In de visie
vertegenwoordigen dorpsbewoners zichzelf (of
de Dorpsbelangenorganisatie waarvoor zij
staan) en geven ze aan wat zij wensen te zien in
het dorp en in de om geving. De dorpsvisie dient
ook als leidraad voor het gem eentebestuur om
de kom ende jaren juiste beslissingen te nem en
en passende plannen te m aken. Een dorpsvisie
is daarm ee een m iddel om beleidsprocessen
van de gem eente te beïnvloeden.
Een dorpsvisie m oet aan een aantal kenm erken
voldoen:
-

-

Het dorp stelt de dorpsvisie op. Alle
organisaties of personen die m et de
uitvoering te m aken krijgen, dienen
betrokken te zijn bij het form uleren van
de dorpsvisie.
Een goede dorpsvisie is opgesteld voor
ongeveer 5 tot 8 jaar.
De inwoners van het dorp staan achter

de dorpsvisie. Daarom is het belangrijk
om bewoners de gelegenheid te geven
om hun m ening of ideeën te delen.
Eind 2016 heeft het bestuur van
Sebaldeburen.net in opdracht van de gem eente
het initiatief genom en een nieuwe dorpsvisie
op te stellen voor de kom ende jaren. Het
bestuur heeft hiervoor hulp gevraagd van Buro
ter Plaatse om het proces te begeleiden en de
dorpsvisie uiteindelijk vorm te geven. In overleg
is hiervoor een plan gem aakt. Tijdens het
opstellen van deze dorpsvisie zijn de volgende
verschillende stappen doorlopen:

1. ENQUETE
Via de post en digitaal is een op m aat
gem aakte enquête verspreid naar alle inwoners
van Sebaldeburen. In totaal zijn er 62 enquêtes
ingevuld. Met deze enquête is de belangrijkste
input verzam eld voor de them a-avond.

'Samen moeten we een deel van de
geschiedenis van het dorp bewaken, maar ook
kijken naar de toekomst.?
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2. THEM A-AVOND
Op vrijdagavond 16 juni 2017 heeft een
them a-avond plaatsgevonden die door ruim 25
bewoners is bezocht. Tijdens deze avond
hebben we in team s gewerkt aan de
belangrijkste them a?s voor Sebaldeburen. De
avond startte m et een individuele ronde,
waarbij elk groepje zelf zoveel m ogelijk ideeën
m ocht bedenken voor een bepaald them a.
Vervolgens werd dit gepresenteerd aan de
groepsleden. Daarna heeft ieder groepje één tot
drie ideëen uitgewerkt per them a en aan de
andere team s gepresenteerd. De avond leverde
een schat aan inform atie en ideeën op.

3. FEED BACKM OGELIJKHEID OP
ID EEËN
Uiteraard is ook rekening gehouden m et de
bewoners die niet op de them a-avond aanwezig
konden zijn: alle ideeën zijn achteraf online

gepubliceerd, zodat iedereen de m ogelijkheid
had feedback te geven op de uitgewerkte
ideeën.

4 . UITW ERKING
Na het verzam elen van alle ideeën zijn we aan
de slag gegaan m et de visie. Daarna is er nog
een laatste feedbackm om ent geweest voor de
m eeleesgroep, welke kritsch heeft m eegelezen
op dit docum ent.
De dorpsvisie die voor u ligt, is een vooruitblik
tot en m et het jaar 2025. Deze visie m oet
richting geven aan de toekom st van het dorp.
Als de totstandkom ing van deze dorpsvisie
tekenend is voor de toekom st van
Sebaldeburen, dan ziet deze er zonnig uit voor
het dorp. We bedanken alle inwoners voor hun
inzet en wensen iedereen heel veel succes bij
de uitvoering ervan.
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Buro ter Plaatse, in opdracht van Sebaldeburen.net
Met dank aan alle inwoners die een bijdrage leverden

