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De dorpsvisie is geboren vanuit een
overleg van een aantal dorpsbewoners
over de noodzaak van goede voorzieningen voor het leefklimaat en de
bedrijvigheid in Stitswerd met het oog op
de toekomstbestendigheid van het dorp.

besproken en zijn de onderwerpen en
prioriteiten vastgesteld die door het dorp
breed worden gedragen. Vervolgens zijn
deze verwerkt in een concept-dorpsvisie
die na bespreking in najaar 2016
definitief is vastgesteld in maart 2017.

Aanleiding vormde de wens naar een
glasvezelverbinding voor zowel het
dorp als het buitengebied. Al snel werd
besloten dit in het bredere kader van
een dorpsvisie te zetten en daarbinnen
de verschillende wensen en gedachten
over de toekomst in het dorp een plaats
te geven.

De Dorpsvisie Stitswerd
heeft twee doelen:
• de komende jaren richting geven

Om maximale betrokkenheid en inbreng
van alle Stitswerders te verkrijgen zijn
als eerste stap alle inwoners thuis
bezocht en geïnterviewd. Daarna zijn de
uitkomsten in twee dorpsbijeenkomsten

•

aan de verschillende activiteiten
door en voor de inwoners zelf gericht
op het handhaven en verbeteren
van de kwaliteit van de leef- en
woonomgeving, nu en in de toekomst;
instanties duidelijk maken wat voor
de inwoners van het dorp belangrijk
is. Dit is vooral van belang nu de
gemeentelijke herindeling er aan
komt en vertrouwde gesprekspartners
wellicht zullen verdwijnen.
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en de voorzieningen in het dorp:
een multifunctioneler gebruik.
Voor exposities, uitvoeringen en
bijeenkomsten kan in overleg met de
kerkbeheerder ook de Georgiuskerk
worden gebruikt.

Authentiek

De inwoners van Stitswerd wonen
met plezier in hun dorp op de wierde.
De mensen zorgen goed voor hun bezit
zodat alles in goede staat is en blijft.
Het dorp kent meerdere beeldbepalende
huizen en gebouwen die samen het
authentieke karakter van het dorp
bepalen. Iedereen wil dat graag zo
houden, mits er voldoende ruimte blijft
voor aanpassingen die het karakter van
de panden en het dorp niet schaden.
Het is raadzaam te onderzoeken wat
het beste middel is om het authentieke
karakter van het dorp blijvend
te garanderen.

Het dorp Stitswerd

De bedrijvigheid in het buitengebied
is altijd gebleven. Bijna alle boerenbedrijven om het dorp zijn nog volop
actief. Wel is het gemengde karakter van
het boerenbedrijf de laatste decennia
verschoven naar melkveebrijf.

‘As ‘k Stitswerd zai din’k aan ’t verleden
Aan olle tieden dij allaang vergleden
as ‘k fiets deur ’n fleureg stukje Hoogeland
’n Laiflek dörpke is Stitswerd bleven
Deur ’n bomenrieg wordt riek omgeven
as ’n pronkjewail ien ’n gruine raand’

Alle Stitswerders zijn op de een of andere
wijze betrokken bij het dorp. Voor velen
is deze wierde méér dan een woonplaats
alleen. Met deze dorpsvisie zetten wij de
marsroute uit om ervoor te zorgen dat
dit voor de huidige en nieuwe bewoners
ook in de toekomst gegarandeerd is.

Stitswerd is een authentiek, altijd klein gebleven wierdedorp op ’t Hogeland in
de gemeente Eemsmond. Het heeft ook nu nog de vorm en omvang die het in de
19e eeuw had. Met uitzondering van het deel van de wierde dat begin 20e eeuw
is afgegraven. De contouren van het verleden zijn nog duidelijk zichtbaar.
De dichter H. Hofman zei het zo:

Op de wierde staan 24 goed onderhouden woningen. De langzame verkrotting
van het wierdedorp in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw werd
in de jaren zeventig en tachtig een halt toegeroepen mede door de komst van
nieuwe bewoners van elders. De oude huisjes werden, vaak eigenhandig, weer
opgebouwd tot mooie woningen. Daarbij is veelal zorgvuldig en respectvol
omgegaan met het behoud van het straatbeeld en met het karakter van het dorp.
Stitswerd is een levendig en een bedrijvig dorp. Het heeft niet meer de
bedrijvigheid van vroeger. Toen had het dorp nog drie kroegen, een kruidenier, een
bakkerij, een smederij en een eigen molen. Toen gingen de kinderen nog naar hun
eigen dorpsschool en hield de eigen dominee zijn preek voor de meer dan 200
inwoners. Nu wonen er op de wierde nog 62 inwoners, niet meer met beroepen
die voornamelijk aan het agrarische leven verbonden zijn, zoals in de 19e en begin
20e eeuw, maar met eigen ateliers, bedrijfjes of praktijk aan huis. Het zijn veelal
ZZP’ers. Op de wierde is in bijna een op de twee woningen een bedrijf gevestigd:
veel Stitswerders werken vanuit huis. Wonen en werken gaan gelijk op.
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Toekomstbestendig

De Stitswerders zijn gehecht aan hun
huis en tuin waar ze met hart en ziel
aan werken. Daar willen ze oud worden
en zo lang mogelijk blijven wonen.
Dit heeft tot gevolg dat Stitswerd
langzaam maar zeker vergrijst (gemiddelde
leeftijd in 2016 is 55 jaar). Het gezegde
‘ouderdom komt met gebreken’ zal ook

voor de inwoners van Stitswerd opgaan.
De mobiliteit neemt af, de vraag naar
zorg neemt toe. Wil het dorpshuis een
centrale voorziening voor alle inwoners
van het dorp blijven, betekent dit
bouwkundige aanpassingen die voldoen
aan de WMO-eisen die voortvloeien uit
de door Vereniging Groninger Dorpen
uitgevoerde WMO-scan. Tegelijk is het
nodig oog te hebben voor de wensen
en de behoeften van jonge gezinnen in
het dorp of die zich in het dorp willen
vestigen. Het dorp wil leefbaar zijn voor
jong en oud.

Multifunctioneel

Naast de huiskamerfunctie voor alle
leeftijden betekent meer vraag naar zorg
ook nadenken over wat de rol van het
dorpshuis hierbij kan zijn, bijvoorbeeld dat:
• er een ruimte beschikbaar is voor
spreekuur en/of voor kleine (medische)
behandelingen;
• er een voorziening is voor diagnostiek
op afstand;
• er de mogelijkheid is samen te eten
en/of maaltijden te bereiden; dit stelt
hogere eisen aan de keuken, op dit
moment mag er (nog) niet gekookt
worden;
• ook (toekomstige) gezinnen met jonge
kinderen er gebruik van kunnen maken
(crèche, kinderdagverblijf).

Bij het toekomstklaar en multifunctioneel maken van het dorpshuis
is het belangrijk om bij bouwkundige
aanpassingen ook het nu als woonhuis
verhuurde gedeelte in het achterhoofd
te houden. Een aantal inwoners maakt
thans gebruik van bedrijfsruimten in
de stad, maar wil dat graag verplaatsen
naar het dorp als dat mogelijk zou zijn.
Een multifunctioneel dorpshuis kan daar
een rol in spelen.

Vangnet

De Stitswerders zijn veelal op zichzelf en
vrijheidslievend, gehecht aan hun rust.
Iedereen heeft zijn of haar eigen wereld
die gerespecteerd wordt door en van
elkaar. Tegelijkertijd leeft het besef dat
er een gemeenschappelijk belang is:
de sociale vitaliteit in het dorp in stand
te houden en waar mogelijk te versterken
om met plezier in het dorp te kunnen
blijven leven, wonen en werken.
De vergrijzing brengt met zich mee dat
er steeds meer behoefte bestaat om op
dorpsgenoten terug te kunnen vallen als
dat nodig is. Alhoewel iedereen dat wel
op een of andere manier met buren en
anderen geregeld heeft, is het belangrijk
dat er een breder ‘vangnet’ komt voor als
er niet teruggevallen kan worden op deze
afspraken of als er meer zorg nodig is.

Voorzieningen

Stitswerd kent twee algemene voorzieningen, het Dorpshuis en de middeleeuwse Georgiuskerk. Het Dorpshuis,
de voormalige pastorie met haar vele
grote ramen, is het kloppend hart van
Stitswerd. Het is de ontmoetingsplek
voor alle Stitswerders. In het dorpshuis
gebeurt van alles: samen eten, genieten
van film, toneel en muziek. Het dorpshuis is het vieren van het leven en ook
het delen van verdriet. Bij de dorpsgemeenschap leeft de wens het
dorpshuis in de toekomst intensiever
te gebruiken als ‘de huiskamer’ voor alle
inwoners en het daarnaast een plaats
te geven binnen de bedrijvigheid
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Website

Mede voor de onderlinge betrokkenheid
is het belangrijk dat iedereen op de
hoogte wordt gehouden over alle
activiteiten en wat er verder speelt in
en rondom het dorp. Een website krijgt
hierin een centrale plaats. Momenteel
gaat de onderlinge communicatie en
informatievoorziening vooral via e-mail.
Het Stitswerd Bulletin verschijnt nu
onregelmatig en zou bijvoorbeeld in
afgeslankte vorm frequenter kunnen
verschijnen. Voor beide onderzoeken
we welke rol de website hierbij kan
spelen. Ook kan de huidige website
van Stitswerd worden uitgebreid met
agenda-aankondigingen en een prikbord.
Via de mail krijgt iedereen dan een
bericht. De gemeente is bereid het
webadres stitswerd.nl aan het dorp ter
beschikking te stellen. Deze website
dient dan tevens als informatiepunt voor
iedereen.

Glasvezel

De aansluiting van Stitswerd op een
glasvezelnetwerk, staat hoog op de
wensenlijst. Het is belangrijk om in dit
versnipperde veld als dorp het overzicht
te bewaren en te kunnen beoordelen wat
de kansen en wat de bedreigingen zijn.

Trillerij

In het kader van de aardbevingsschade
zijn financieringsmogelijkheden rond
Leefbaarheid in het leven geroepen.

We gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de wensen die in het
dorp leven te helpen financieren.
Ook is het de moeite waard na te gaan
welke initiatieven elders in de provincie
een voorbeeld kunnen zijn of waarbij
we kunnen aansluiten.

Energieneutraal

Het dorp streeft ernaar om op termijn
zoveel mogelijk energieneutraal en
zelfvoorzienend te zijn door zuinig met
energie om te gaan en zelf voldoende
energie op te wekken om in de eigen
energiebehoefte te voorzien. Op die
manier willen bewoners op termijn los
komen van het aardgas (en de bevingen).

Delen

Stitswerd kent twee algemene Iedereen
in het dorp beschikt over een keur aan
zaken die allemaal nodig zijn maar niet
iedere dag, soms maar een of twee
keer per jaar. Zoals gereedschap voor
klussen in en om huis of voor de tuin,
meerdere fietsen, een of twee auto’s etc.
Het samen gebruiken van materialen of
bijvoorbeeld het gezamenlijk inhuren
van klusjesmensen draagt bij aan duurzaamheid en kan flinke besparingen
opleveren. Er zijn overal in het land
initiatieven die kunnen inspireren.

Formele aspecten

De inwoners van Stitswerd hebben
veel van de zaken die de leefbaarheid

bepalen zelf in de hand. Tegelijk is men
afhankelijk van financiële mogelijkheden,
regelingen en voorzieningen die het dorp
overstijgen en waar overheden en andere
partijen de verantwoordelijkheid voor
dragen.
Een aantal zaken uit deze dorpsvisie
kan niet gerealiseerd worden zonder
financiële steun van buiten. Als dit
speelt is het belangrijk dat het dorp naar
buiten toe een duidelijke en consequente
boodschap uitzendt. Per onderwerp of
instantie wordt bekeken wie het dorp
het beste kan vertegenwoordigen.
Dit schept voor de verschillende
instanties duidelijkheid en continuïteit.
Voor het geval dat er voor een
financiële aanvraag en/of bijdrage een
rechtspersoon noodzakelijk is, kan een
beroep worden gedaan op de Stichting
Dorpshuis om als ‘tussenpersoon’ op te
treden.

Verkeer

Stitswerd kent van oudsher vier wegen
op de wierde, passend bij het gebruik en
de vervoersmiddelen uit vroegere tijden.
De Stitswerderweg is de doorgaande
weg die het dorp doorsnijdt. Deze heeft
ook nu nog het oorspronkelijke tracé
en afmetingen. Dit levert de nodige
problemen op met de moderne, grotere
landbouwvoertuigen, de melkauto’s en
ander zwaar vrachtverkeer. Hoewel het

dorp een dertig kilometerzone is, zorgen
‘hardrijders’ regelmatig voor gevaarlijke
situaties. Bovendien veroorzaken de
hierdoor ontstane trillingen schade
aan de huizen. We zetten het overleg
met de gemeente voort om te zorgen
voor een bij het karakter van het dorp
passende snelheidsremmende oplossing.
Inmiddels heeft het overleg rond de
parkeer-problemen geresulteerd in acht
parkeerplaatsen voor bezoekers ‘van
buiten’.

Wandelwens

Eeuwenlang liep er een kleipad, de
Stitswerderlaan, tussen Stitswerd
en Kantens. Met de ruilverkaveling
in de jaren tachtig is deze bij het
landbouwareaal getrokken. Daarmee
verdween de enige wandelmogelijkheid
buiten de openbare weg. Niet alle
dorpelingen ervaren wandelen op of
langs de doorgaande weg als veilig.
De behoefte aan een veilig ommetje in
de natuur blijft en staat bij velen hoog op
de wensenlijst. We blijven ernaar streven
dit te realiseren door te onderzoeken
of bijvoorbeeld (een deel van) vroegere
paden weer in ere hersteld kan worden.
Een andere mogelijkheid kan de aanleg
van een ‘wandelwei’ zijn op een stuk
grasland grenzend aan het dorp, zoals
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bijvoorbeeld bij Zuidwolde. Anders dan
de nieuwe ‘bossen’ zoals bij Kantens en
Middelstum tast dit de openheid van
het landschap niet aan.

Coördinatoren

Voor zo’n klein dorp gebeurt er best veel.
Activiteiten als concerten, filmavonden,
met elkaar eten en jeu de boules.
En niet te vergeten het jaarlijks evenement
’Stitswerd op zijn kop’ waar Stitswerders
en oud-Stitswerders elkaar treffen.
Er ontstaat steeds meer de behoefte de
creativiteit te bundelen. Zo waren er in
2016 voor het eerst diverse exposities
bij de Open Monumentendagen
te bezoeken met zoveel succes dat de
wens is ontstaan dit jaarlijks gezamenlijk
te organiseren.
Een uitbreiding van het aantal en
soort activiteiten vormt een (te)
zware belasting voor de huidige
activiteitencommissie. Een oplossing
kan zijn dat dorpelingen een activiteit
uit hun interessegebied ‘adopteren’ en
coördineren. Zoals er nu coördinatoren
zijn voor de filmavonden en de jeu-deboules-competitie. Dit zou ook kunnen
voor bijvoorbeeld ‘wat schaft de pot’,
optredens, exposities en cursussen.
De coördinatoren zijn dan voor het

dorp het aanspreekpunt voor de
betreffende activiteit. Jaarlijks maken
we een overzicht welke activiteiten
op de rol staan en wie dit coördineert.
De coördinatie van de verschillende
activiteiten wordt afgestemd met de
activiteitencommissie van het dorpshuis.

Dorpsberaad

In het dorpsberaad komen alle
Stitswerders twee keer per jaar bijeen,
wanneer nodig vaker. Hier wordt de
voortgang van de uitwerking van de
dorpsvisie gevolgd, wisselen de inwoners
ideeën uit en wordt besloten nieuwe
stappen te zetten. Ook Stitswerders
uit ‘het buitengebied’ kunnen aan het
dorpsberaad deelnemen. Iedereen kan
agendapunten inbrengen. Deze worden
van tevoren schriftelijk aangemeld en
kort omschreven. Degene die het punt
heeft ingediend licht het tijdens het
dorpsberaad toe.
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Mede mogelijk gemaakt door:

