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INLEIDING

In 2015 eindigt de periode van de dorpsvisie 2005-2015 “In balans voor de toekomst”. De projecten uit de dorpsvisie zijn 
zo goed als gerealiseerd.  Voor Stichting Dorpsbelangen Middelstum (SDM) is dit een natuurlijk moment om een nieuwe 
dorpsvisie op te stellen voor de periode 2016-2020. 

Als SDM vinden wij het belangrijk om met een nieuwe Dorpsvisie te komen, omdat er diverse zaken spelen, zoals de ko-
mende herindeling gemeenten, de krimp van het aantal inwoners, de vergrijzing, de aarbevingsproblematiek en 
de participatiemaatschappij. 

De gemeente Loppersum heeft in 2013 de notitie Middelstum Centraal opgesteld. Deze notitie biedt concrete acties om de 
positie van Middelstum als centrumdorp te versterken en biedt antwoord op de krimp, de vergrijzing en veranderingen in 
de zorg. Middelstum Centraal is daardoor een goede basis voor de nieuwe visie van SDM. SDM heeft aansluiting gezocht bij 
deze visie als drager voor de activiteiten die SDM voor de komende periode wil initiëren om de positie van Middelstum als 
aantrekkelijk centrumdorp te behouden en te versterken.

De aardbevingsproblematiek heeft een grote invloed op het wonen in de regio. De overheid heeft gekozen voor de inzet van 
een overheidsdienst om te komen tot maatregelen om het veilig wonen te garanderen. Onder leiding van een nationaal  
coördinator wordt de komende jaren gewerkt aan veilig en duurzaam wonen en wordt geïnvesteerd in het versterken van 
de regionale economie. SDM ziet deze inzet als een kans en zoekt naar projecten die hier bij aansluiten. Het versterken is 
ook een bedreiging, als er geen rekening wordt gehouden met het behoud van de het karakter van het dorp en het behoud 
van het dorpsgezicht. Ook de waardedaling van de woningen en de geringe instroom van nieuwe inwoners van buiten 
Middelstum raken de leefbaarheid in het gebied.



ONZE VISIE OP MIDDELSTUM:

MIDDELSTUM IS EEN CENTRUMDORP MET GOEDE VOORZIENINGEN,  

WAAR HET PRETTIG EN VEILIG WONEN IS, EEN DORP MET OOG VOOR  

RECREATIE EN TOERISME.

DE ROL VAN SDM
SDM onderkent de maatschappelijke ontwikkelingen en kantelingen van een terugtrekkende overheid naar meer zelfred-
zaamheid van de burger. SDM vindt het dan ook belangrijk een duidelijke visie te hebben op haar rol als dorpsbelangen in 
deze problematiek . 

Afhankelijk van het onderwerp kan de rol van SDM zijn:  faciliteren, ondersteunen of participeren, maar wij kunnen ook het 
initiatief nemen om tot uitvoering te komen.

PARTICIPATIE
Voor het samenstellen van de dorpsvisie heeft SDM inwoners en andere belanghebbenden gevraagd naar hun mening op 
de geschetste ontwikkelingen en activiteiten.
• In september 2015 heeft SDM op de streekmarkt aan de bezoekers gevraagd naar hun mening en hebben ca. 70 

inwoners aangeven welke thema’s en onderwerpen hun eerste voorkeur hebben . 
• De dorpsvisie is besproken met een vertegenwoordiging van de gemeente Loppersum, waarbij ook de subsidiemo-

gelijkheden verkend zijn. 
• Het thema“ Welzijn en Zorg” is besproken met de huisartsen en een vertegenwoordiging van Zonnehuisgroep Noord 

en de Zijlen.
• Het thema“recreatie en toerisme” is besproken met een aantal ondernemers uit het dorp, de voorzitter van de han-

delsvereniging en de programma manager“Middelstum Centraal” van de gemeente Loppersum.
• 
PLANNING 
De dorpsvisie heeft een horizon van 4 jaar, voor de prioritering van de activiteiten is gekeken naar de prioritering die de 
bewoners hebben aangegeven. Activiteiten die snel en eenvoudig kunnen worden opgepakt zijn als Quick wins inmiddels 
geïnitieerd . 

VAN VISIE NAAR PLANNEN EN PROJECTEN
De visie is uitgewerkt in drie thema’s die aansluiten bij de actuele maatschappelijke ontwikkelingen. 
Per thema zijn projecten zijn benoemd.



THEMA 1:

WELZIJN EN ZORG
1	 WELZIJN	EN	ZORG
Middelstum is een centrumdorp met goede voorzieningen. Middelstum wil een dorp zijn waar alle inwoners gebruik kun-
nen maken van een goed aanbod aan welzijn- en zorgvoorzieningen. Middelstum heeft op dit moment twee gezondheids-
centra opgezet met diverse voorzieningen erbij, zoals fysiotherapie, diëtiste, enz. Er is een verzorgings-/verpleeghuis 
(Hippolytushoes, onderdeel van de Zonnehuis-groep) met aanleunwoningen en seniorenwoningen (Hamsterborg). 
Fraamborg en een gedeelte van de Hamsterborg zijn voorzieningen voor mensen met een beperking. 

Beide voorzieningen hebben te maken met bezuinigingen en veranderingen in de zorg. De inzet van mantelzorgers en an-
dere vrijwilligers wordt dan ook belangrijker. Waar mogelijk kan worden onderzocht of er koppelkansen zijn door de sa-
menwerking tussen de zorgpartijen en bv. vrijwilligers te onderzoeken. De inzet van vrijwilligers kan zich richten op bv. het 
doen van boodschappen, mee gaan naar het ziekenhuis of het organiseren van tuinonderhoud enz.

WAT WILLEN WE BEREIKEN
•  Behoud van goede zorgvoorzieningen waaronder het Hippolytushoes.
•  Versterken informele zorgnetwerken (mantelzorg) en burgerparticipatie, waarbij bewoners elkaar ondersteunen. 

HOE GAAN WE HET DOEN
•  Het behoud van het Hippolytushoes als belangrijke voorziening in het dorp.
•  In samenwerking met zorgpartijen onderzoeken hoe zorgnetwerken kunnen worden versterkt en of er draagvlak is 

voor het oprichten van bijvoorbeeld een zorgcoöperatie.

BETROKKEN	PARTIJEN
•  Zonnehuis-groep
•  De Zijlen
•  De huisartsen
•  Gemeente.
•  Dorpsbelangen.



THEMA 2:

LANDSCHAP, RECREATIE 
EN TOERISME

2 LANDSCHAP, RECREATIE EN TOERISME
Middelstum heeft al een aantal voorzieningen op het gebied van recreatie en toerisme, zoals het Dorpsommetje, borg 
Ewsum (o.a. markten), een mooie dorpskern, restaurant en eetcafé en natuurlijk een mooie omgeving. Wij vinden het be-
langrijk dat er meer voorzieningen komen, zodat Middelstum aantrekkelijker wordt voor recreanten en toeristen. Dit past 
ook binnen het beleid van de gemeente Loppersum, waarin het aantrekken van recreanten en toeristen op het gebied van 
natuur en cultuur een speerpunt is. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN
•  Fleur de Ville”, Middelstum als bloemendorp waarmee het beschermd dorpsgezicht wordt verrijkt.
• Een dorpswandeling, ontwikkelen folder en/of digitaal (q-reader), maar op verzoek ook mogelijk met een gids.
•  Promotie van cultuurhistorische elementen zoals bv. de Hippolytuskerk (en andere) .
•  Het realiseren van camperplaatsen.
•  Mogelijkheid inventariseren tot het huren van kano’s en/of fietsen (eventueel in combinatie).
• Mogelijkheden voor markten met nieuwe thema’s, bv. kunst, boeken, o.i.d.

HOE GAAN WE DIT DOEN
• Overleg met gemeente, handelsvereniging en/of (recreatie-)ondernemers.
•  Overleg met de Historische Vereniging en Ewsum over genoemde onderwerpen.
•  Een onderzoek initiëren naar de promotiemogelijkheden van het dorp.
•  Een onderzoek naar de mogelijkheden om Middelstum onderdeel te maken van een vaarroute die doorloopt en aan-

sluit op andere vaarwegen.
• Gericht inzetten van fondsenwerving voor de projecten.

BETROKKEN	PARTIJEN
•  Gemeente
•  Handelsvereniging
•  Groninger Landschap
•  Historische vereniging

NUTTIGE INFORMATIE:

Voor het onderzoek naar de promo-
tie van de recreatieve en toeristische 
waarde van het dorp en de vaarroute 
is een subsidie beschikbaar uit het 
fonds van Middelstum Centraal.



THEMA 3:

EEN LEEFBARE EN 
DUURZAME WOONOMGEVING

3 EEN LEEFBARE EN DUURZAME WOONOMGEVING
Een leefbare woonomgeving is een omgeving waarin de gebouwen en het openbaar gebied er goed verzorgd uitzien. Door 
de aarbevingsproblematiek is ook veilig wonen een voorwaarde voor een leefbare woonomgeving. De komende jaren wor-
den waar nodig woningen en gebouwen bouwkundig versterkt en is er geld beschikbaar om te investeren in duurzaamheid.
SDM ziet dit als een kans om te werken aan het versterken van het beschermde dorpsgezicht en te investeren in duur-
zaamheid en energieopwekking. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) noemt in zijn programma koppelkansen door 
niet alleen te versterken maar waar nodig ook te verbeteren.

WAT WILLEN WE BEREIKEN

•  Behoud van de beeldkwaliteit van de historische dorpskern (o.a. voorkomen van leegstaande- en niet goed onder-
houden panden).

•  Het bouwkundig versterken onder regie van de door de NCG is een kans voor het verbeteren van het beschermde 
dorpsgezicht.

•  Mogelijkheden voor collectieve energieopwekking onderzoeken

HOE GAAN WE DIT DOEN
•  In overleg met de gemeente en de NCG treden om vast te stellen hoe het bouwkundig versterken en het inzetten op 

koppelkansen kan worden vormgegeven.
• Mogelijkheden energieopwekking verkennen met lokale ondernemers en gemeente.
•  Inventariseren of er animo is voor het oprichten van een energiecoöperatie.

BETROKKEN	PARTIJEN
• SDM
• Gemeente
• Het dorp
• Handelsvereniging



4 OVERIGE ONTWIKKELINGEN
Er spelen in Middelstum diverse andere onderwerpen waar wij niet direct een actieve rol zien voor SDM, maar die wel 
belangrijke zijn voor het behoud van Middelstum als centrumdorp. In ons overleg met de gemeente houden wij op deze 
onderwerpen nadrukkelijk een vinger aan de pols.

BELANGRIJKE	PUNTEN	ZIJN:
• Sterke scholen, het komen tot een brede school waarmee goed basisonderwijs als voorziening voor het dorp behou-

den blijft.
• Openbaar vervoer en verkeer: belangrijk aandachtspunt in het jaarlijks overleg met de gemeente. Het behoud van 

goed openbaar vervoer is belangrijk voor de centrumfunctie van Middelstum.
• Openbare ruimte: gemeente heeft het plan om bewoners groenonderhoud te laten doen. Dit plan moet nog worden 

uitgevoerd.
• Het behoud van een actief verenigingsleven en goede sportvoorzieningen.SDM levert de voorzitter van de Stichting 

Sportvoorziening Middelstum. Dit is de Stichting die het beheer verzorgt van de nieuwe sporthal.
• Behoud van de bibliotheek . 
• Behoud zwembad.

OVERIGE 
ONTWIKKELINGEN



TOP 5 VAN ONZE VISIE

TE REALISEREN IN 2016

TE REALISEREN IN 2016
Jaarlijks willen we een aantal onderdelen uit de dorpsvisie realiseren. 
In 2016 gaat het om de volgende punten: 

1. Fleur-de-ville

2. Dorpswandeling

3. Een culturele markt organiseren

4. Camperplaatsen realiseren

5. Behoud van het Hippolytushoes




