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VOORWOORD

Beste bewoners van Noordwijk en Lucaswolde,

Voor u ligt de dorpsvisie voor Noordwijk en Lucaswolde. Het document is tot stand 
gekomen in samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen. De dorpsvisie geeft een 
beeld over diverse zaken waar we als gemeenschap de komende jaren aan moeten 
werken. Ik zeg met nadruk “gemeenschap”. Een dorpsvisie kan alleen draagvlak hebben 
als we met zijn allen achter de inhoud staan en werken aan de ideeën die de 
gemeenschap zelf naar voren heeft gebracht. Plaatselijk Belang zal bij diverse zaken uit 
de dorpsvisie als coördinerend orgaan optreden maar zal bewoners en verenigingen 
benaderen om mee te helpen de uitvoering van de dorpsvisie tot stand te brengen. Ook 
zal de gemeente Marum een belangrijke rol gaan spelen bij de uitvoering.

Namens Plaatselijk Belang wil ik de werkgroep bedanken voor zijn inzet tijdens het 
traject van totstandkoming van de dorpsvisie. Maar bovenal wil ik de bewoners bedanken
die de input hebben geleverd voor de dorpsvisie tijdens de keukentafelgesprekken.

Albert Smid
Voorzitter Plaatselijk Belang
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1. Werkwijze

1.1         Historie

Noordwijk is één van de (kleine) dorpen in de gemeente Marum.Het ligt een paar 
kilometer ten noorden van het dorp Marum, aan de weg naar Grootegast. De naam 
Noordwijk zou zijn afgeleid van “buurt ten noorden” van Marum. Het dorp heeft ongeveer
220 inwoners. Noordwijk heeft een kerkje uit het begin van de 
veertiende eeuw. Vanaf het lijkhuisje achter de kerk loopt het 
Leedaanzeggerspad, een wandeling waarbij de geschiedenis 
van het dorp in de negentiende eeuw behandeld wordt. 
De streek Lucaswolde ligt tussen het dorp Marum en Boerakker. 
Het heeft ongeveer 200 inwoners. Dit deel van het 
Westerkwartier bestond uit ‘wildland’. Vroeger was er slechts 
wat verspreide bebouwing, die alleen vanaf 
Noordwijk bereikbaar was. Samen een kleine gemeenschap die 
echter de moeite waard is om nader bekeken te worden.

Lijkhuisje

Jaarlijks organiseert Plaatselijk Belang een overleg met het college van B&W van de 
gemeente Marum. In het overleg van 2008 was het burgemeester van Bekkum die 
Plaatselijk Belang vroeg of zij wilden nadenken over het opstellen van een dorpsvisie. 
Een aantal dorpen binnen de gemeente hadden al een dorpsvisie of waren er ook mee 
bezig. Burgemeester van Bekkum gaf aan dat hij het belangrijk vond dat dorpen zelf met
ideeën komen dan dat de gemeente alles zelf moet bedenken.
N.a.v. dit jaarlijkse overleg hebben we binnen het bestuur uitgebreid gesproken over het 
opstellen van een dorpsvisie. Hiervoor hebben we contact gezocht met de Vereniging 
Groninger Dorpen. Zij hebben het bestuur voorgelicht en op basis hiervan is een 
bewonersavond georganiseerd. Tijdens deze avond heeft VGD uitleg gegeven over het 
hoe, wat en waarom van een dorpsvisie. Na afloop hebben zich een 9-tal bewoners 
aangemeld om zitting te nemen in de werkgroep. Het vervolg kunt u verderop in deze 
dorpsvisie lezen.

1.2         Totstandkoming dorpsvisie

Voor ieder klein dorp is leefbaarheid een wezenlijk en kwetsbaar begrip. Om te zien hoe 
een dorp in elkaar zit en hoe de bewoners de toekomst van hun dorp zien is het goed om
een dorpsvisie op te stellen. Een dorpsvisie is een beleidsplan, waarin dorpsbelangen-
organisaties aangeven welke ontwikkelingen zij in het dorp en de directe omgeving 
wenselijk achten.
Plaatselijk Belang Noordwijk/Lucaswolde kreeg de mogelijkheid om een dorpsvisie te 
ontwikkelen. Plaatselijk Belang Noordwijk/Lucaswolde richtte in februari 2009 een 
werkgroep op en kreeg subsidie via het Loket Leve(n)de Dorpen (de provincie) en de 
gemeente Marum.
Samen met de Vereniging Groninger Dorpen (VGD) is een plan van aanpak opgesteld. 
Gekozen is voor de methode van ‘keukentafelgesprekken’, waarbij in vrij kleine groepen 
van bewoners wordt gesproken over knelpunten in het dorp, ideeën, oplossingen en 
prioriteiten.
De VGD verzorgde de procesbegeleiding en per groep bewoners fungeerden twee leden 
van de werkgroep als gespreksleider en notulist tijdens deze bijeenkomsten. De ideeën, 
wensen en knelpunten die hieruit naar voren kwamen, zijn in deze dorpsvisie 
samengevoegd.
Vervolgens is er een bewonersavond georganiseerd, waarbij de mensen uit het dorp nog  
een keer uitgebreid konden aangeven wat zij hiervan vonden. Op basis hiervan is de 
uiteindelijke dorpsvisie opgesteld.
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1.3         Wat is een dorpsvisie

In het ‘ Handboek Dorp en Gemeente’ wordt over een dorpsvisie het volgende gezegd:

“Plan waarin een dorpsbelangenorganisatie aangeeft wat de gewenste
ontwikkeling is van de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving”

Bij leefbaarheid gaat het om onderwerpen als; werkgelegenheid, voorzieningen, wonen,  
woonomgeving, veiligheid, milieu, het imago van het dorp en de waarden en normen 
binnen een dorpsgemeenschap.
De dorpsvisie moet aan een aantal kenmerken/voorwaarden voldoen;
 De dorpsvisie wordt opgesteld door het dorp d.w.z. alle organisaties binnen het dorp 

en organisaties die direct met realisering/uitwerking te maken kunnen hebben. In 
veel gevallen is de dorpsbelangenorganisatie de meest aangewezen trekker voor deze
activiteit.

 De dorpsvisie wordt in principe opgesteld voor de middellange termijn. Het realiseren 
van onderdelen uit de dorpsvisie kan soms direct plaatsvinden. 

 De dorpsvisie moet door het dorp gedragen worden, d.w.z. door de inwoners en alle 
organisaties van het dorp. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende 
belangen in het dorp. Hoe meer organisaties (gemeente, scholen, sportverenigingen, 
andere dorpen) de ideeën uit de dorpsvisie dragen, hoe groter de kans van slagen.

 Van belang is ook te toetsen hoe een en ander zich verhoudt tot plannen van andere 
dorpen (bovenlokaal) en de overheid, m.n. de gemeente.

Wat staat er nu in zo'n dorpsvisie, met andere woorden; welke onderdelen komen in een 
visie aan de orde? Hierbij kan gedacht worden aan:
 De redenen waarom men een dorpsvisie heeft opgesteld
 De uitkomsten van de inventarisatie van wensen en ideeën in het dorp en naaste 

omgeving De zaken die men eerst gerealiseerd wil zien en zaken die wat langer 
kunnen wachten 

 Globale uitwerking van deze wensen en ideeën Aangeven welke onderdelen men zelf 
kan realiseren en voor welke onderdelen er moet worden samengewerkt 

 Globale indicatie van stappen in de tijd 

In een dorpsvisie gaat het dus niet alleen om allerlei inhoudelijke aspecten (wensen en 
ideeën) ook organisatorische aspecten (wie doet wat, en wanneer? ) worden beschreven.

 (Uit: Handboek Dorp en Gemeente, samen werken aan de toekomst, FLD/VKDG juni 
2000)
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1.4         Kader waarbinnen dorpsvisies vallen

Gemeentelijke plannen, andere dorpsvisies in de gemeente, provinciale plannen

1.4.1      Gemeentelijke plannen
Binnen Noordwijk spelen momenteel 2 zaken die de aandacht verdienen. 
Het eerste punt is het aanpassen van het bestemmingsplan om woningbouw (2x 2 onder 
1 kap) te realiseren op het korfbalveld. In het bestemmingsplan wordt ook genoemd: 
sanering van negen verouderde bejaardenwoningen met als vervanging zes duurdere 
koopwoningen en de bouw van vier woningen op de hoek Noorderweg/Oosterweg. 
In het Woonplan Marum wordt met betrekking tot de ‘buitendorpen’ gezegd dat gestreefd
wordt naar: zorg voor een goed leefklimaat door te staan voor een goed 
basisvoorzieningenniveau, een goede ruimtelijke kwaliteit en goede fietsverbindingen.
Het tweede punt is meer van provinciale aard en betreft het oplossen van de knelpunten 
m.b.t. de reconstructie van het kruispunt Noorderweg-Westerweg-Oosterweg. Beide 
zaken hebben de aandacht van Plaatselijk Belang en komen ook duidelijk naar voren in 
de dorpsvisie. 

1.4.2      Provinciale plannen
Voor de regio waar Marum in ligt, zijn geen uitgewerkte scenario’s gegeven in de 
regiovisie Groningen – Assen 2030 en het Provinciaal Omgevings Plan (POP).
De provincie is terughoudend met het toestaan van bouwen van nieuwe woningen met 
name in kleine dorpen zoals Noordwijk.

1.4.3      Andere dorpsvisies in de gemeente
De gemeente Marum stimuleert het opstellen van dorpsvisies. In de dorpen 
Boerakker/Lucaswolde en Nuis/Niebert zijn inmiddels dorpsvisies gerealiseerd.
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2. Inventarisatie ideeën keukentafelgesprekken en bewonersavond

Op 11, 12, 27 mei en 5 juni 2009 zijn 4 keukentafelgesprekken gehouden in Dorpshuis 
De Weme in Noordwijk. De opkomst daarbij was zeer goed: 60 inwoners van Noordwijk/ 
Lucaswolde namen deel aan de keukentafelgesprekken. Dat is ongeveer 40 % van de 
huishoudens. De laatste avond was speciaal voor de jeugd belegd. Daarnaast zijn door 
diverse mensen allerlei ideeën en gedachten aangedragen, die zeker ook meegenomen 
zijn in de planontwikkeling.
Tijdens de keukentafelgesprekken is geanimeerd gesproken over de verschillende 
onderwerpen, die aan de orde kwamen. Er was een redelijke mix van mannen en 
vrouwen aanwezig. De senioren waren ietwat ondervertegenwoordigd.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

Dorpshuis
Jonge gezinnen, basisschool en woningen 
Verenigingsleven
Dorpsnieuws en rol Plaatselijk Belang
Verkeersveiligheid
Jeugdvoorzieningen
Onderhoud wegen, fietspaden en groen
Openbaar vervoer
Rust, ruimte, natuur en recreatie

Op 1 december 2009 is een bewonersavond gehouden. Aanwezigen konden reageren op 
een 18 tal stellingen (zie bijlage 2) die waren ontleend aan de keukentafelgesprekken.
In hoofdstuk 3 worden op basis van de conclusies van de keukentafelgesprekken en de 
reacties op de stellingen van de bewonersavond de prioriteiten en aanbevelingen 
vastgesteld.

2.1         Dorpshuis

Tijdens de keukentafelgesprekken komt duidelijk naar voren dat het dorpshuis De Weme 
een belangrijke functie in het dorp heeft. Wat niet wegneemt dat er nog wel enkele 
punten van zorg zijn en dat er ook wel dingen verbeterd moeten worden. Zo wordt 
verschillende keren gezegd dat het dorpshuis 
gemoderniseerd en verbouwd zou moeten worden om
aan moderne eisen te voldoen. De keuken zou 
uitgebreid moeten worden en er zijn meer ruimtes 
nodig om bijvoorbeeld een aparte ruimte voor de jeugd 
(een eigen jeugdhonk) te creëren en een aparte 
internethoek te maken. Daarnaast zouden er bijvoorbeeld 
meer cursussen (bloemschikken), workshops, muzieklessen, een theatervoorstelling of 
een filmavond gehouden moeten kunnen worden.
Inmiddels is er na de keukentafelgesprekken het één en ander gebeurd rondom het 
dorpshuis en is het niet verwonderlijk dat tijdens de bewonersavond de meeste 
aanwezigen aangeven dat, zoals het dorpshuis nu is, het goed is en dat er geen 
uitbreiding en modernisering meer nodig is. 
Er wordt gezegd dat een vaste kracht een goede zaak zou zijn.
Meer activiteiten betekent echter wel dat er ook meer vrijwilligers moeten zijn om alles te
bemensen. Zeker wanneer het gaat om jeugdactiviteiten moet de jeugd er dan ook meer 
bij betrokken worden. Mensen moeten daartoe meer persoonlijk benaderd worden. Er 
moeten dan wel duidelijke afspraken rondom de sluitingstijd gemaakt worden. Dit geeft 
meer duidelijkheid voor de vrijwilligers, waardoor ze beter vastgehouden kunnen worden.
Het dorpshuis kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden, zodat er ook mensen 
van buitenaf aangetrokken worden. Kortom, De Weme moet beter gepromoot worden.
De wens om een eigen plek voor de jeugd te creëren komt regelmatig terug, ook bij 
andere onderwerpen. Een plek waar bijvoorbeeld een bank in staat, een groot scherm is 
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met een beamer (bioscoop), waar tv gekeken kan worden, waar de jeugd kan wii-en, aan
karaoke kan doen, waar een flipperkast, pooltafel of tafelvoetbalspel staat. Al dit soort 
activiteiten zouden  er zowel voor onder de 12 jaar (bijvoorbeeld op een vrijdagavond) 
als boven de 12 moeten komen. Dit heeft verschillende voordelen: het brengt de jeugd 
samen, er is minder kans op overlast en lawaai, het geeft verjonging en het voortbestaan
van het dorpshuis wordt gegarandeerd!
Over de omgeving van het dorpshuis wordt nog opgemerkt dat de glasbak best weg kan. 
De  milieuboer komt elke week en dat scheelt enkele parkeerplaatsen. De omgeving van 
het dorpshuis mag wel wat netter zijn.

Conclusie

Er moet meer ruimte zijn om jeugdactiviteiten te organiseren. 
Het dorpshuis moet beter gepromoot worden, zodat er meer mensen van buiten het dorp
gebruik van kunnen maken.

2.2         Jonge gezinnen, basisschool en woningen 

Deelnemers aan de keukentafelgesprekken geven aan dat het dorp aantrekkelijk moet 
zijn voor jonge gezinnen zodat het dorp niet veroudert en leegloop voorkomen wordt. De 
school is dan ook belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Een goede kinderopvang 
wordt hierbij ook genoemd. Vanuit de school wordt aangegeven dat er behoefte is aan 
een bibliobus in het dorp. Dit is uiteraard niet alleen voor de kinderen van belang. Tijdens
de bewonersavond wordt de behoefte aan een bibliobus dan ook onderschreven.
Woningbouw speelt ook een belangrijke rol bij de leefbaarheid. Er is behoefte aan 
woningen voor starters en jonge gezinnen. Dat geeft ook weer doorstroming. Als er 
vraag is, moet er dus wel gebouwd worden of herbouw gepleegd. Enkele huurwoningen 
erbij zou welkom zijn. Enkele seniorenwoningen erbij zou betekenen dat ouderen niet zo 
snel uit het dorp hoeven te vertrekken. Echter, de sportvelden moeten niet opgeofferd 
worden voor woningbouw, want die geven juist levendigheid in het dorp, waardoor 
mensen er graag wonen of komen wonen. Er wordt dan ook voor gepleit om de open 
plaatsen op te vullen met woningen of woningbouw buiten de kern te realiseren.
Aangegeven wordt dat kinderen buiten op straat moeten kunnen spelen; er zouden meer 
spelattributen voor de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar moeten zijn. Daarnaast kan er 
meer voor  met name de oudere jeugd georganiseerd worden, zodat mensen voor sport, 
muziek e.d niet het dorp uit hoeven.
Het dorp moet zich gastvrij opstellen naar buitenstaanders; een gemeenschap zijn waar 
mensen graag bij komen wonen.
Zou het mogelijk zijn een supermarkt  of SRV wagen in het dorp te realiseren, zo vraagt 
men zich af bij de keukentafelgesprekken.

Conclusie

De school moet blijven in het dorp.
Onderzoeken of de bibliobus in het dorp kan komen.
Er moeten enkele woningen bijgebouwd worden, huur – en starterswoningen. Bij 
voorkeur als opvulling van open plekken of buiten de kern.
Er moeten meer mogelijkheden voor sport en spel voor met name de (oudere) jeugd 
komen.
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2.3         Verenigingsleven

Het verenigingsleven in Noordwijk is goed, maar tijdens de keukentafelgesprekken 
worden wel enige punten ter verbetering genoemd.
Zo moet er meer diversiteit voor de verschillende leeftijden gecreëerd worden om een 
draagvlak te hebben en voldoende vrijwilligers te behouden.
Verenigingen moeten zich presenteren, zodat er meer bekendheid gegeven wordt aan de 
diverse activiteiten, met name naar nieuwe bewoners toe. Er moet een welkomstpakket 
en plaatselijke informatie klaarliggen voor nieuwe bewoners. Dit wordt tijdens de 
bewonersavond bevestigd.
Meermalen wordt opgemerkt dat de school betrokken moet worden bij de verenigingen 
en hun activiteiten. Dit is inmiddels opgepakt.
En mensen geven aan dat er beter samengewerkt kan worden tussen verenigingen. De 
aanwezige verenigingsraad levert onvoldoende resultaat op.
Natuurlijk is ook hier te horen dat er vrijwilligers bij moeten komen. Je kan niet altijd 
dezelfde mensen vragen. Er zouden ook buitenstaanders bij moeten komen en jeugdige 
vrijwilligers, o.a voor begeleiding van de jeugd.
Voor activiteiten in het dorpshuis moet een goed rooster gemaakt worden, wat 
aantrekkelijk is voor de vrijwilligers.
Verder worden nog enkele suggesties gedaan voor activiteiten: een dansclub, feestjes 
(soos), een thema avond (1x per 2 weken bijvoorbeeld), een teenage night, Vrouwen van
nu, een zangkoor, uitbreiding voor de biljart club (dit is inmiddels gerealiseerd!); meer 
activiteiten voor ouderen; de jeu de boules vereniging behoeft enige verjonging; sporten 
op school promoten en het korfbalveld behouden voor meer verenigingen, zodat de jeugd
blijft.

Toneel
Biljarten
Jeu de Boules Korfbal

Conclusie

Meer diversiteit voor de verschillende leeftijden creëren.
Verenigingen moeten zich presenteren.
Een welkomstpakket en plaatselijke informatie maken en geven aan nieuwe bewoners.
Meer vrijwilligers zien te krijgen, ook jeugd
Voor activiteiten in het dorpshuis een goed rooster maken.
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2.4         Dorpsnieuws en PR/ROL Plaatselijk Belang

Er is overduidelijk behoefte aan informatie over wat er gaande is in het dorp en het 
dorpshuis. Met grote regelmaat wordt door de deelnemers aan de keukentafelgesprekken
gezegd dat er een website moet komen én een huis aan huis krantje, voor diegenen die 
geen internet hebben. Ook op de bewonersavond komt dit duidelijk naar voren. Tijdens 
die avond waren de aanwezigen het er niet over eens of de jeugd hier ook aan mee zou 
moeten werken.
Geopperd wordt dat zo’n krantje bij toerbeurt in elkaar gezet kan worden of dat er een 
werkgroep voor opgezet zou moeten worden, die zich met het krantje en de website 
bezighoudt. Dit kan dan gekoppeld worden aan de verenigingsraad, zodat alle nieuws van
de verenigingen vermeld wordt. Er zou ook een smoelenboek op de website kunnen 
komen.

Dit soort informatie is ook vooral voor nieuwe bewoners van belang, naast de 
informatiemap, die al bij 2.3 Verenigingen is genoemd. 
Een apart deel zou dan voor de jeugd ingericht kunnen worden. Enkele jongeren hebben 
ook aangegeven te willen helpen.
In Marum is een boekje met alle verenigingen er in + een aanspreekpunt.
Ook het blad NKC kan gebruikt worden voor nieuws uit dorp.

Er is onduidelijkheid over de rol en de werkzaamheden van Plaatselijk Belang. Er wordt 
wel eens gezegd dat er niet altijd geluisterd wordt naar de bewoners.

Conclusie 

Er moet een dorpskrantje en website komen met alle nieuws uit het dorp.
Plaatselijk Belang moet meer duidelijkheid scheppen over haar activiteiten en de rol die 
zij speelt.
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2.5         Verkeersveiligheid

Behalve over de Provinciale weg hebben mensen bij de keukentafelgesprekken nog wel 
enkele andere punten aangegeven die onveilig of onoverzichtelijk zijn in Noordwijk.
Er zou een zebrapad bij de kerk en/of een obstakel bij de Koetshuisweg/Noorderweg 
moeten komen om het gevoel van onveiligheid weg te nemen. De Noorderweg is nu een 
racebaan.

Kruispunt Noorderweg/Oosterweg/Westerweg T-Splitsing Noorderweg/Koetshuisweg

Er zouden drempels of beperkende maatregelen moeten zijn, zodat men de snelheid aan 
moet passen. Het kruispunt is volgens velen gevaarlijk en er is geen bewegwijzering voor
fietsers en voetgangers. Met deze punten zijn de deelnemers aan de bewonersavond het 
veelal eens.
Op de Westerweg zou een 30 km zone kunnen komen tot voorbij school voor de 
veiligheid. Ook dit wordt tijdens de bewonersavond enigszins bevestigd. De stoepen 
langs de Westerweg mogen wel wat breder worden en rolstoelvriendelijk gemaakt 
worden.
In de nieuwbouw moet betere parkeergelegenheid komen. Hier staan veel auto’s op de 
weg. Hierdoor is er geen zicht op spelende kinderen. Dit komt tijdens de bewonersavond 
maar matig naar voren.
De verlichting langs Blaasaf, de Hooiweg, de Leidijk en het fietspad richting Marum kan 
beter, aldus de deelnemers aan de keukentafelgesprekken en de bewonersavond; het 
houdt te snel op buiten het dorp.
Aangegeven wordt dat in de verschillende bochten (beter) gesnoeid moet worden.
Het wegdek van de verkavelingsweg en Blaasaf verkeert in slechte staat.Ook het fietspad
Leidijk is heel slecht: op sommige plekken komen boomwortels bijna door het wegdek.
Mensen vinden het onprettig dat er veel landbouwverkeer op de smalle wegen rijdt. De 
wegen zouden aangepast kunnen worden aan dit verkeer, hoewel aanwezigen bij de 
bewonersavond hier niet voor zijn.
Verder wordt nog gemeld dat de wateroverlast aangepakt zou moeten worden. Er is 
sprake van een te kleine riolering in het dorp. Wanneer er grote wateroverlast is, komen 
de putdeksels van hun plaats, wat gevaarlijke situaties oplevert.

Conclusie

Verkeersplan maken waarin opgenomen: verkeersremmende maatregelen en een 
oversteekplaats op de Noorderweg, 30km zone Westerweg tot voorbij school, 
parkeergelegenheid in de nieuwbouw, verlichting wegen en fietspad naar Marum en 
onderhoud weg Blaasaf, verkavelingsweg en fietspad Leidijk, wateroverlast aanpakken.
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2.6         Jeugdvoorzieningen

Tijdens de keukentafelgesprekken en de bewonersavond komt heel duidelijk naar voren 
dat de bewoners van Noordwijk veel belang hechten aan goede voorzieningen voor de 
jeugd. Dit onderwerp scoort duidelijk het hoogst bij de keukentafelgesprekken die apart 
voor de jeugd gehouden zijn. Alle stellingen van de bewonersavond over dit onderwerp 
krijgen het meeste aantal punten.
Deze voorzieningen zijn op te splitsen in twee punten: 1 verschillende activiteiten 
organiseren voor de jeugd met een eigen plek én 2 meer mogelijkheden op het veld 
achter de Weme.

Speeltuintje “Het groene hart” van Noordwijk

Met betrekking tot punt 1 worden de volgende suggesties gedaan:
Avonden voor de oudere jeugd organiseren, zodat ze het dorp niet uit hoeven.
Hierbij worden dan genoemd: internetten; muziek; films kijken; disco. Daarnaast zou er 
een  flipperkast kunnen komen. Bij punt 2.2 zijn ook al enkele mogelijkheden naar voren 
gebracht. Zondagmiddag samen voetbal kijken in het dorpshuis lijkt ook een leuke 
bezigheid.
Het lijkt aanwezigen bij de keukentafelgesprekken goed om samenwerking te zoeken met
’t Marheem en de jeugdwerker. Onderlinge betrokkenheid is een goede zaak.
Voor deze en andere activiteiten is een eigen ruimte natuurlijk het mooiste: een 
jeugdhonk voor slechtweer activiteiten in het dorpshuis. Deze aparte ruimte zou door hen
zelf ingericht moeten worden. Voor de jeugd is de Weme misschien wat oubollig. Voor 
dergelijke zaken is vast wel subsidie te krijgen, denken verschillende mensen. Dit en 
wellicht een hangplek voor jongeren geeft de jeugd wat te doen en voorkomt verveling 
en vernielingen.
Het is het beste om de jeugd zelf aan te laten geven wat ze willen. Ze moeten bij 
initiatieven betrokken worden. De jeugd geeft ook aan dat ze graag willen helpen bij 
schilderwerk en opknapwerkzaamheden en dergelijke. Het zou ook goed zijn als ze zelf 
hun activiteiten gaan promoten, door middel van flyers en dergelijke. Er kan een 
jeugdcommissie in het leven geroepen worden. De jeugd geeft aan dat er een keet zou 
kunnen komen te staan naast de Weme, waar nu bosjes staan.

Met betrekking tot punt 2 wordt gezegd dat er een trapveld op een centrale plaats in het 
dorp moet zijn met een multifunctionele ondergrond voor meer sporten; korfbal, fiets 
crossbaan, skatebaan en verplaatsbare voetbaldoelen. Er wordt zelfs een website voor 
aangedragen: www.cruyffcourts.org. Er zou een container met materialen buiten op het 
veld geplaatst kunnen worden.

En het zou leuk zijn als er een feestweek komt met versiering van het dorp en een 
kermis. Andere mogelijke activiteiten daarbij: hutten bouwen, een speurtocht/dropping, 
een piratenfeest en een rommelmarkt.

Conclusie

Er moeten verschillende activiteiten voor de jeugd georganiseerd worden.
De jeugd moet een eigen plek in of bij het dorpshuis krijgen.
Zij zullen hierin zelf betrokken moeten (willen) worden.
Het veld haaks op de Koetshuisweg moet voor sportactiviteiten behouden blijven en 
multifunctioneel gemaakt moeten worden.
Een feestweek organiseren.
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2.7         Onderhoud wegen, fietspaden en groen

Tijdens de keukentafelgesprekken komt naar voren dat het onderhoud van sommige 
wegen en fietspaden wel wat te wensen overlaat. Bij eerdere onderwerpen is al het één 
en ander hierover gemeld.
Het onderhoud van het groen kan volgens deelnemers aan de keukentafelgesprekken en 
de bewonersavond op enkele plaatsen beter: het plantsoen moet opgeknapt worden en 
sommige bermstroken moeten meer laaggehouden worden. De groenvoorziening aan de 
Noorderweg en het hoekje Westerweg laat te wensen over.
Op het trottoir Karspel richting Westerweg ligt veel hondenpoep. Daar zou ook een 
prullenbak moeten zijn. Er is behoefte aan een hondenspeelplaats met een opruimplicht 
en zakjes en schepjes, die verstrekt kunnen worden.
Het opruimen van groenafval door de gemeente zou wat sneller moeten gebeuren.
Er is nogal wat zwerfvuil.
Overige punten die genoemd worden met betrekking tot de groenvoorziening:
Er is behoefte aan prullenbakken/blikvangers op fiets - en wandelroutes;
Beter bijhouden/maaien van de speeltuin, de groenstroken en het korfbalveld;
Het onderhoud van het Leedaanzeggerspad kan beter;
Verfraaiing van het dorp door middel van bloembakken bij de ingangen;
Uitbreiding van wandelpaden en oude fietspaden in ere herstellen;
Een doorsteek maken van de Westerweg  naar het fietspad Leidijk;
Ijsvrij houden parkeerterrein Weme
Hanging baskets Noorderweg;
Meer bomen in nieuwbouw;
Aan de Koetshuisweg is wateroverlast: het oppervlaktewater moet beter afwateren.

Conclusie

Groenonderhoud is nodig bij: het plantsoen en de bermstroken.
Groenafval moet sneller opgeruimd worden.
Hondenspeel/uitlaatplaats creëren en opruimen verplicht stellen.
Beter reguleren van het oppervlaktewater van de nieuwbouw.

        Blaasaf van Westerweg tot Zuiderweg    Fietspad Leidijk Perkjes Noorderweg
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2.8         Openbaar vervoer

Er is wel degelijk behoefte aan een busverbinding zo blijkt uit de keukentafelgesprekken, 
met name voor ouderen en de jeugd. Een verbinding richting Marum, Drachten, 
Grootegast en Groningen.

Er wordt gedacht aan een buurtbus of belbus of vrijwilligers om kinderen naar de 
bushalte te brengen. Tijdens de bewonersavond blijkt echter dat hiervoor niet veel 
positieve stemmen zijn.
Het zou goed zijn als de schoolbus van AOC Terra zou stoppen in Noordwijk. De jeugd 
moet nu fietsen naar Marum.

Conclusie

Onderzoeken of een buurtbus, belbus of een pool van vrijwilligers voor transport naar de 
bushalte haalbaar is.
De AOC Terra schoolbus moet stoppen in Noordwijk.

2.9         Rust, ruimte, natuur en recreatie

Rust, Ruimte en Natuur zijn voor de inwoners van Noordwijk zeer belangrijk voor de 
leefbaarheid. Juist de combinatie hiervan zorgt ervoor dat de mensen hier prettig wonen.
Grote veranderingen hierin hebben dan ook geen grote prioriteit bij de bewoners van 
Noordwijk. Ondanks dat zijn er bij de keukentafelgesprekken wel enkele suggesties ter 
verbetering gedaan en wensen geuit.

Poele van Boele Snipspoel Jilt Dijksheide

Zo is er behoefte aan een fietspad door de weilanden rechtstreeks naar Grootegast en 
van de Koetshuisweg naar de Oudeweg.
Er zou een ruiterpad aangelegd kunnen worden en meer wandelroutes. Hier zou dan 
meer bekendheid aangegeven moet worden.
Het Leedaanzeggerspad moet beter aangegeven worden en er moet een oversteekpad 
naar de Oudeweg gemaakt worden.
Er moet een bord komen met activiteiten of een toeristisch informatiepunt. Kortom, er 
moet meer informatie naar buiten komen, bijvoorbeeld aangeven op campings waar 
fietspaden en dergelijke zijn.
Nog meer suggesties: (’s zomers) een terrasje bij de Weme en/of een picknickbankje; 
een theehuis (ook voor fietsers en wandelaars); een ijscoman; een ijsbaan in het dorp en
een kinderboerderij. Er is eigenlijk ook wel behoefte aan een kleine supermarkt of een 
andere winkel.

Conclusie

Er moeten meer fiets - , wandel – en ruiterpaden komen.
Een (toeristisch) informatiepunt realiseren.
Meer toeristische attractiemogelijkheden realiseren.

14



3 Samenvatting en prioriteiten

Noordwijk is één van de 6 dorpen in de gemeente Marum. Lucaswolde is één van de 10 
gehuchten in de gemeente.
De aanwezigheid van het dorpshuis de Weme en het (sport)veld erachter worden als zeer
waardevol ervaren. Met name het veld moet voor sportactiviteiten behouden blijven.
In het dorpshuis moeten meer activiteiten voor de (oudere) jeugd georganiseerd worden.
Het dorpshuis kon daarom enige, reeds gerealiseerde, uitbreiding en aanpassing 
gebruiken.
De mensen willen graag geïnformeerd worden over alle activiteiten in het dorp.
Enkele verkeerssituaties worden als onoverzichtelijk en gevaarlijk ervaren, o.a de situatie
bij de school.
In Noordwijk/Lucaswolde kan toeristisch- recreatieve ontwikkeling zeker plaatsvinden, 
met name wat betreft wandel- en fietspaden en het aangeven van een toeristisch 
informatiepunt.

Bij de gesprekken met de werkgroep, de keukentafelgesprekken en de bewonersavond 
zijn verschillende zaken aan de orde gekomen. Deze moeten goed zichtbaar gemaakt 
worden. Dat kan gebeuren door de conclusies uit de verschillende onderwerpen om te 
zetten in een prioriteitenlijst. Hierin kan ook aangegeven worden op welke termijn het 
één en ander gerealiseerd zou moeten worden en wie er bij betrokken moeten zijn.
Het betekent dat er een goed contact moet zijn tussen Plaatselijk Belang 
Noordwijk/Lucaswolde, de gemeente, omliggende dorpsbelangenorganisaties, de 
provincie en mogelijke andere partijen.

In het regelmatig overleg tussen de gemeente en Plaatselijk Belang zullen de dorpsvisie 
en de daarin genoemde prioriteiten een belangrijke leidraad moeten zijn. Plaatselijk 
Belang zal hierin een belangrijke rol moeten vervullen.
Ook zal het bestuur van Plaatselijk Belang de bewoners regelmatig moeten 
informeren over de voortgang en de uitwerking van ideeën van de dorpsvisie.  

Kortom: de dorpsvisie is een stevig handvat om tot actie over te gaan!!
Een dorpsvisie is niet statisch. Dat betekent dat Plaatselijk Belang tussentijds zal moeten 
bekijken of er wijzigingen dan wel nieuwe ontwikkelingen zijn die in de dorpsvisie 
verwerkt moeten worden en vervolgens weer in het overleg met de gemeente aan de 
orde moeten komen.

De prioriteiten worden veelal in volgorde van belangrijkheid genoemd, zoals die uit de 
keukentafelgesprekken en de bewonersavond naar voren komen.
De onderwerpen die als hoofdprioriteiten naar voren komen, zijn:
1e Jeugdvoorzieningen
2e Verkeersveiligheid
Als gedeelde 3e komt het Dorpshuis, het Veld en Informatie over activiteiten in 
samenhang met een website. Het veld wordt ondergebracht bij Jeugdvoorzieningen.
De andere onderwerpen zullen in dezelfde volgorde behandeld worden als in hoofdstuk 2.
Daarnaast zijn bij de verschillende onderwerpen nog speerpunten te onderscheiden. 
Speerpunten hebben een zwaardere lading dan de andere punten.
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HOOFDPRIORITEITEN

1 JEUGDVOORZIENINGEN

IDEE WIE

Speerpunt: Activiteiten voor de jeugd Jeugd, jeugdwerker, dorpshuis,
organiseren: internetten; muziek; films kijken; Plaatselijk Belang, spel – en 
disco; karaoke; flipperkast in dorpshuis speeltuinvereniging

Termijn: vanaf heden continue

Speerpunt: Eigen plek jeugd in het dorpshuis Jeugd, dorpshuis, Plaatselijk
en/of keet met eigen inbreng en werkzaamheid Belang

Termijn: binnen 2 jaar

Speerpunt: Veld haaks op de Koetshuisweg voor Dorpshuis, gemeente, sport-
sportactiviteiten behouden en multifunctioneel verenigingen, Plaatselijk Belang
maken voor korfbal, fiets crossbaan, skatebaan;
verplaatsbare voetbaldoelen maken en container
plaatsen

Termijn: multifunctioneel maken binnen 2 jaar

Feestweek organiseren Plaatselijk Belang, verenigingen

2 VERKEERSVEILIGHEID

 IDEE WIE

Speerpunt: Verkeersplan maken waarin: Gemeente, verkeersdeskundige, 
verkeersremmende maatregelen en oversteek- Plaatselijk Belang
plaats Noorderweg, 30km zone Westerweg tot
voorbij school, parkeergelegenheid in nieuw-
bouw,verlichting wegen en fietspad naar Marum,
onderhoud weg Blaasaf, verkavelingsweg en
fietspad Leidijk, wateroverlast aanpakken

Termijn: plan maken binnen 2 jaar; uitvoering 3 tot 7 jaar

3 DORPSHUIS

IDEE WIE

Meer ruimte om jeugdactiviteiten te organiseren Dorpshuis, Plaatselijk Belang,
jeugd

Termijn: tussen nu en 2 jaar

Het dorpshuis beter promoten, ook voor Dorpshuis, Plaatselijk Belang 
gebruik buiten het dorp 
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4 DORPSNIEUWS EN PR/ROL PLAATSELIJK BELANG

IDEE WIE

Speerpunt: Er moet een dorpskrantje én website Plaatselijk Belang, aparte
komen met alle nieuws uit het dorp jeugdcommissie

Termijn: op korte termijn

Plaatselijk Belang moet meer duidelijkheid Plaatselijk Belang
scheppen over haar rol en activiteiten 

OVERIGE PRIORITEITEN:

JONGE GEZINNEN, BASISSCHOOL EN WONINGEN 

IDEE WIE

De school moet blijven in het dorp Schoolbestuur, inwoners

Onderzoeken of er een bibliobus kan komen Plaatselijk Belang, school, 
bibliotheek

Termijn: binnen 1 jaar

Enkele huur- en starterswoningen bijbouwen; Gemeente,
bij voorkeur als opvulling van open plekken Woningbouworganisaties
of buiten de kern

Termijn: binnen 10 jaar

VERENIGINGSLEVEN

IDEE WIE

Meer divers aanbod voor de verschillende Verenigingen, dorpshuis,
leeftijden creëren Plaatselijk Belang

Verenigingen moeten zich presenteren Verenigingen

Een welkomstpakket en plaatselijke  Plaatselijk Belang, gemeente
informatie geven aan nieuwe bewoners

Meer vrijwilligers zien te krijgen, ook jeugd Dorpshuis, verenigingen

Voor activiteiten in het dorpshuis een goed Dorpshuis
rooster maken
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ONDERHOUD WEGEN, FIETSPADEN EN GROEN

IDEE WIE

Groenonderhoud is nodig bij: het plantsoen Gemeente 
en de bermstroken 

Groenafval moet sneller opgeruimd worden Gemeente

Hondenspeel/uitlaatplaats creëren en Gemeente 
opruimen verplicht stellen

Beter reguleren van het oppervlaktewater van Gemeente
de nieuwbouw

Termijn: op korte termijn

OPENBAAR VERVOER

IDEE WIE

Haalbaarheid buurtbus/belbus of vrijwilligers- Vervoersbedrijf, Plaatselijk,
pool voor transport naar bushalte onderzoeken Belang, vrijwilligersorganisatie

AOC Terra schoolbus moet stoppen in Noordwijk Vervoersbedrijf

Termijn: binnen ½ jaar

RUST, RUIMTE, NATUUR EN RECREATIE

IDEE WIE

Meer fiets - , wandel – en ruiterpaden realiseren Gemeente

Een (toeristisch) informatiepunt realiseren Gemeente, provincie

Meer toeristische attractiemogelijkheden (toeristische) ondernemers,
realiseren gemeente
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