
MANIFEST
Grijpskerk – trots en betrokken

Verschijningsdatum: januari 2019

Verantwoording: Manifest Grijpskerk is het resultaat van het 
project Toekomstbestendig Dorp. Dit project is mogelijk ge-
maakt door de raad van Zuidhorn en bedoeld om de huidige 
samenwerking met de dorpen goed over te dragen aan de 
nieuwe gemeente Westerkwartier. 
Per deelnemend dorp zorgde Groninger Dorpen voor proces-
begeleiding op maat. Broek & Buuren Betekenisvolle Evene-
menten stelde Arno van der Heyden beschikbaar voor het  
leiden van een inhoudelijke dorpsdiscussie (m.b.v. foto’s van 
Pjotr Wiese en muziek van Bas Mulder). Het Manifest is van  
en voor de dorpsbewoners. Zij hebben onder regie van de  
plaatselijke dorpsbelangenvereniging hun inbreng geleverd.

4. ACTIEF DORPSLEVEN

Grijpskerk heeft een actief dorpsleven. Het zou mooi 
zijn om samen met inwoners een (jaarlijks) evene-
ment te creëren waarmee Grijpskerk zich op de kaart 
zet. De evenementen die er zijn, willen we koesteren: 
Feestweek, spelweek, activiteiten rondom de Poel en 
de Sinterklaasintocht. 
Voor het actieve dorpsleven zijn vrijwilligers van 
wezenlijk belang en een groot goed. Om vrijwilligers 
elkaar te laten ondersteunen zou jaarlijks een vrijwil-
ligers dag/avond moeten worden georganiseerd met 
als duidelijk doel: informatie delen: van wie kan ik 
wat leren en wat kan ik anderen leren. Dit onder het 
genot van een buffet/maaltijd. 
De communicatie rondom activiteiten is een punt 
van aandacht: zorg ervoor dat de activiteiten die 
georganiseerd worden, goed bekend zijn bij de 
doelgroepen. Een goed toegankelijke jaarkalender, 
die huis aan huis wordt verspreid naast een goede 
toegankelijke website kunnen daaraan een belangrij-
ke bijdrage leveren.

Wat willen we realiseren
• Ideeën vragen bij inwoners over een grootse 

(jaarlijkse) publiekstrekker: vorm een brainstorm-
groep of activiteitencommissie.

• Bundel de bestaande ideeën: maak inzichtelijk wat 
voor gemêleerde groep wordt georganiseerd.

• Een jaarlijks vrijwilligersevenement op dorpsniveau 
met als thema “van wie kan ik iets leren en wat kan 
ik anderen leren“.

• Uitbrengen jaarkalender met alle activiteiten, naast 
een toegankelijke website.

5. RECREATIE VOOR JONG EN OUD

Grijpskerk is een groen, sportief dorp. Er is een mooi 
sportpark met diverse voorzieningen, NAM-park en 
een openluchtzwembad met ook een regionale 
uitstraling. De Grijpskerkers behouden en verbete-
ren deze voorzieningen graag. Naast dat deze 
faciliteiten van belang zijn voor een gezonde 
levensstijl, is de sociale waarde groot: het ontmoe-
ten van mensen en nieuwe mogelijkheden een 
kans geven. We willen graag het park uitbreiden 
met een beweegpark dat ook geschikt is voor oude-
ren. Dit kan een trainings-/loopcircuit zijn of een 
circuit met toestellen. Ook de van oudsher bestaan-
de kerkenpaden rond het dorp zouden gebruikt 
kunnen worden voor een “dorpsommetje”
Voor de allerkleinsten, zou bij De Wierde of De Enk 
een dierenweide graag gezien zijn. De verspreid in 
het dorp liggende speelvoorzieningen, zijn als 
gevolg van strengere regelgeving vaak niet opti-
maal. Een centraal gelegen en goed onderhouden 
speeltuin(bijv. bij ingang De Enk) voorziet absoluut 
in een behoefte.
Voor de jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar 
zijn structurele voorzieningen van waarde: een 
eigen plek en activiteiten die ook geborgd zijn voor 
de langere termijn.

Wat willen we realiseren
• Realisatie van groene, recreatieve voorzieningen 

zoals een beweegpark bij De Enk en een centrale, 
goed onderhouden speelvoorziening bij de 
ingang van De Enk. Aandacht voor gezonde 
levensstijl is van groot belang.

• In gesprek met Stichting Kluften en Waarden en 
Routebureau Groningen i.v.m. ommetje (o.a. 
mogelijk via oude kerkenpaden)

• Samen met opbouwwerker/jongerenwerker in 
gesprek met jongeren: ophalen van hun ideeën 
voor faciliteiten voor de jongeren in Grijpskerk. 

• Onder de jeugd van de scholen kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek doen naar hun behoeften.

Foto’s:  
Dorpsbelangen Grijpskerk, Dorpscoöperatie 
Grijpskerk en Pjotr Wiese

Contactgegevens:  
grijpskerkverbonden.nl

Voor het dorp is meer levendigheid (reuring) in het 
dorp van belang: lekker ravotten in een natuurspeel-
terrein voor schoolgaande kinderen. Een plek waar zij 
zelfstandig naartoe kunnen. Of wandelmogelijkheden 

rondom het dorp, zoals een ommetje.



MANIFEST
In het noordelijk deel van het Westerkwartier ligt 
Grijpskerk, één van de 41 dorpen van de nieuwe  
gemeente Westerkwartier. Een dorp met bijna 2.800 
trotse inwoners. Trots, vanwege de aanwezige 
voor zieningen en activiteiten. Trots, omdat velen zich 
inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van die 
voorzieningen en activiteiten in het dorp. Te denken 
valt aan de ontwikkeling van een multifunctioneel 
centrum (mfc) in de Nieuwe Wierde en daarmee het 
behoud van (de functie van) dit pand.
De basis aan voorzieningen die er nu is, willen we 
graag behouden: de eerstelijnszorg voorzieningen 
met apotheekhoudende huisarts, ondernemers waar 
de dagelijkse boodschappen gedaan worden, lager 
en middelbaar onderwijs, sportvoorzieningen en 
trein- en busverbindingen.   

GESCHIEDENIS IS NU VAN BELANG
Grijpskerk is in de 15e eeuw ontstaan: met de 
komst van de nieuwe polder de Ruige Waard. De 
stad-Groningse jonker Nicolaas Grijp liet hier een 
kapel bouwen wat al snel een volwaardige paro-
chie werd. Nicolaas Grijp woonde in een slot ter 
hoogte van de huidige Jonkerslaan. Dit slot werd 
later bewoond door de Reitsema-familie, waardoor 
het bekend werd als borg Reitsema. 
Samen zaken aanpakken, zie je in de geschiedenis 
van Grijpskerk op verschillende momenten terug-
komen. Grijpskerk heeft een verzorgingsfunctie 
voor het westelijk deel van de gemeente Wester-
kwartier en delen van de gemeente Kollumerland. 
Binnen het dorp is een scala aan verenigingen en 
stichtingen actief. Dorpsbelangen en Dorpscoö-
peratie zijn twee bewonersorganisaties die over-
wegen om de samenwerking te verstevigen. De 
saamhorigheid versterken!

[Bron: wikipedia, www.grijpskerkverbonden.nl]

WAAROM DIT DOCUMENT?
Een manifest is een verklaring; een blik op ons dorp 
en de samenwerking met een aantal organisaties, 
waaronder de gemeente. Het manifest is bedoeld 
om aan onszelf als dorp èn aan de gemeente op 
thema’s een aantal aanbevelingen te doen. Het is 
de aanzet om te komen tot een nieuwe dorpsvisie, 
waarin concrete doelstellingen en tijdspad zullen 
staan. Tijdens een inwonersavond met cabaretier 
Arno van der Heyden op 25 oktober 2018 hebben 
de aanwezige dorpsbewoners hun gesproken over 
een aantal onderwerpen die binnen Grijpskerk aan 
de orde zijn. Aansluitend aan de inwonersavond 
zijn door vertegenwoordigers van Dorpsbelangen 
en Dorpscoöperatie koffietafelgesprekken gehou-
den en zijn gesprekken gevoerd bij de sportschool, 
op het schoolplein, met ondernemers en in de 
voetbalkantine. 

Met de opgehaalde, waardevolle informatie, is het 
manifest samengesteld. Het manifest gaat in op 
de thema’s: 

1. Inrichting en uitstraling van het dorp

2. Wonen en voorzieningen in Grijpskerk

3. Economie en duurzaamheid.

4. Actief dorpsleven 

5. Recreatie voor jong en oud

6. Tot slot een overzicht waar in 1 oogopslag is  
te zien waar het in Grijpskerk om gaat. 

THEMA’S

1. INRICHTING EN UITSTRALING VAN HET DORP

Stel je voor: zodra je het dorp binnenrijdt, zie je aan 
het beeldbepalend element (kunstwerk?) dat je in 
Grijpskerk bent. Een dorp dat met aandacht wordt 
onderhouden samen met inwoners èn ondernemers. 
We willen graag herbestemming en aanpak leeg-
stand zoals bijv. in de Herestraat. Ook de toegang tot 
het dorp via de Kievitsweg verdient een duidelijke 
verbetering als het gaat om uitstraling. Daarnaast is 
locatie Oosterkade als één van de gebieden ge-
noemd waar meer aandacht naartoe moet: 
- betere aankleding
- sfeerverbeteringen
- verlenging beschoeiing waardoor een trailerhelling 

mogelijk is voor te water laten gaan van een bootje. 

Ook is het van belang om bijzondere en karakteris-
tieke plekken te behouden en van nut te laten blijven, 
zoals het gebouw Kerkplein 6. Ook hiervoor geldt: 
om de toekomst “aan te kunnen”, moet je het verle-
den kennen. Laat daarom het belang van de geschie-
denis terug komen in de toekomstige ontwikkelingen.

Wat willen we realiseren
• Qua groenvoorziening: de gemeente voert dit uit 

samen met de inwoners, waarbij gekeken wordt 
wat we als dorp zelf willen en kunnen doen. In het 
park toevoegen deel voedselbos.

• Inrichting en uitstraling, zowel bij de entree als in 
het dorp, als onderwerp een plek geven in te maken 
brede (woon)visie.

2. WONEN EN VOORZIENINGEN IN GRIJPSKERK

Aandacht voor het woningaanbod (huur en koop)is 
van belang: voor starters (=> doorstromen van 
jongeren), gezinnen en senioren. Wil je gezinnen in 
het dorp houden, bied dan ook nieuwbouw-moge-
lijkheden aan en denk daarbij aan de uitgifte van 
kavels in de vrije sector. Voor de waarde van het 
dorp, is aangegeven dat nieuwbouwprojecten 
passend moeten zijn in het straat- en dorpsbeeld van 
Grijpskerk. Ook hiervoor geldt “regeren is vooruit-
zien” en plannen maken en uitvoeren kost tijd. Dat 
betekent dat er ook op termijn gebouwd moet 
kunnen worden in Grijpskerk. Maak bouwplannen 
voor over een periode van 5 tot 10 jaar.

Om comfortabel te wonen in Grijpskerk, wordt 
bereikbaarheid met daarbij als onderdeel de 
OV-voorzieningen als één van de belangrijkste 
punten genoemd. Behoud station en bushalte – 
waarbij aandacht is voor de veiligheid rondom het 
stationsgebied (toezicht). Naast het behoud van de 
basisscholen wordt ook de diversiteit aan scholen als 
uiterst waardevol gezien voor jonge gezinnen. Waar 
veel dorpen mee te maken hebben, geldt ook voor 
ons dorp: hoe bereiken en houden we de jongeren 
in Grijpskerk. Jongeren hebben geen beeld bij hun 
toekomst in Grijpskerk. 

De oudere jongere die overweegt om op zichzelf te 
gaan wonen in Grijpskerk, ervaart de beperkingen 
zoals het ontbreken van geschikte en betaalbare 
woningen.

Wat willen we realiseren
• Ontwikkelen van een woonvisie, met daarop aan-
sluitend plannen voor woningbouw in samenwerking 

met diverse partijen waaronder de gemeente en 
Wold & Waard en de inwoners van het dorp.

• Veiligheid en verkeer agenderen binnen het dorp: 
niveau van bereikbaarheid van en naar het dorp, 
met daarbij nadrukkelijk de OV-voorzieningen op 
pijl houden. Door o.a. verdere ontwikkeling van de 
wegenstructuur van noord naar zuid en oost naar 
west (en vice versa). Als gevolg van sterke toename 
van het verkeer, is de brug bij Gaarkeuken een 
duidelijk punt van hinder en irritatie als het om 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid gaat. 

• Met betrekking tot het OV: behoud verbinding per 
trein elk half uur of intensivering daarvan als gevolg 
van de verdubbeling van het treinspoor tussen 
Groningen en Leeuwarden.

3. ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

De aanwezigheid van midden en kleinbedrijf is 
belangrijk voor de leefbaarheid. Meer  (uitbreidings)
mogelijkheden voor, vaak jonge startende, kleinere 
ondernemingen moet daarom mogelijk zijn/blijven. 
Ondanks de vraag, leren de ervaringen van de 
afgelopen jaren dat dit niet mogelijk blijkt. Een 
actieve houding van de gemeente in samenspraak 
met ondernemers, is een must. Op het gebied van 
duurzaamheid (duurzame energie (opwekken) en 
besparen) willen we graag onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om gezamenlijk als dorp, aan 
te pakken. Een eerste stap die gezet kan worden, is 
het onderzoeken van het draagvlak voor het opzet-
ten van energiecollectief/ coöperatie. Daarbij ook 
bekijken of industriepanden (Miedema, Leegstra, 
Oosterhof-Holman) en boerderijdaken kunnen 
worden gebruikt. Het is belangrijk om (onafhankelijk) 
voorgelicht te worden over duurzame energie; voor 
particulieren en ondernemers. Bij dit thema schuilen 
ook zorgen over fracken. “Stop daar mee!”, wordt 
veelal gezegd. Dit onderwerp leeft in het dorp, en 
zeker ook in de omliggende dorpen. Waakzaamheid, 
samen met de andere omliggende dorpen, is nood-
zakelijk.

Wat willen we realiseren
• Meer (uitbreidings)mogelijkheden voor jonge 

startende, kleinere ondernemingen; de gemeente 
doet dit in samenspraak met de ondernemers.

• Een groep inwoners vormen rondom het thema 
duurzame energie Grijpskerk, die samen kijken wat 
haalbaar en wenselijk is. 

• Informeren inwoners over de mogelijkheden 
rondom duurzame energie/duurzaamheid: indivi-
dueel, collectief en ondernemers. In samenwerking 
met gemeente en ondernemers die actief zijn 
rondom duurzaamheid.
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jongeren), gezinnen en senioren. Wil je gezinnen in 
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in Grijpskerk. Jongeren hebben geen beeld bij hun 
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met diverse partijen waaronder de gemeente en 
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duidelijk punt van hinder en irritatie als het om 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid gaat. 
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trein elk half uur of intensivering daarvan als gevolg 
van de verdubbeling van het treinspoor tussen 
Groningen en Leeuwarden.
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ondernemingen moet daarom mogelijk zijn/blijven. 
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actieve houding van de gemeente in samenspraak 
met ondernemers, is een must. Op het gebied van 
duurzaamheid (duurzame energie (opwekken) en 
besparen) willen we graag onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om gezamenlijk als dorp, aan 
te pakken. Een eerste stap die gezet kan worden, is 
het onderzoeken van het draagvlak voor het opzet-
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veelal gezegd. Dit onderwerp leeft in het dorp, en 
zeker ook in de omliggende dorpen. Waakzaamheid, 
samen met de andere omliggende dorpen, is nood-
zakelijk.

Wat willen we realiseren
• Meer (uitbreidings)mogelijkheden voor jonge 

startende, kleinere ondernemingen; de gemeente 
doet dit in samenspraak met de ondernemers.

• Een groep inwoners vormen rondom het thema 
duurzame energie Grijpskerk, die samen kijken wat 
haalbaar en wenselijk is. 

• Informeren inwoners over de mogelijkheden 
rondom duurzame energie/duurzaamheid: indivi-
dueel, collectief en ondernemers. In samenwerking 
met gemeente en ondernemers die actief zijn 
rondom duurzaamheid.
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plaatselijke dorpsbelangenvereniging hun inbreng geleverd.

4. ACTIEF DORPSLEVEN

Grijpskerk heeft een actief dorpsleven. Het zou mooi 
zijn om samen met inwoners een (jaarlijks) evene-
ment te creëren waarmee Grijpskerk zich op de kaart 
zet. De evenementen die er zijn, willen we koesteren: 
Feestweek, spelweek, activiteiten rondom de Poel en 
de Sinterklaasintocht. 
Voor het actieve dorpsleven zijn vrijwilligers van 
wezenlijk belang en een groot goed. Om vrijwilligers 
elkaar te laten ondersteunen zou jaarlijks een vrijwil-
ligers dag/avond moeten worden georganiseerd met 
als duidelijk doel: informatie delen: van wie kan ik 
wat leren en wat kan ik anderen leren. Dit onder het 
genot van een buffet/maaltijd. 
De communicatie rondom activiteiten is een punt 
van aandacht: zorg ervoor dat de activiteiten die 
georganiseerd worden, goed bekend zijn bij de 
doelgroepen. Een goed toegankelijke jaarkalender, 
die huis aan huis wordt verspreid naast een goede 
toegankelijke website kunnen daaraan een belangrij-
ke bijdrage leveren.

Wat willen we realiseren
• Ideeën vragen bij inwoners over een grootse 

(jaarlijkse) publiekstrekker: vorm een brainstorm-
groep of activiteitencommissie.

• Bundel de bestaande ideeën: maak inzichtelijk wat 
voor gemêleerde groep wordt georganiseerd.

• Een jaarlijks vrijwilligersevenement op dorpsniveau 
met als thema “van wie kan ik iets leren en wat kan 
ik anderen leren“.

• Uitbrengen jaarkalender met alle activiteiten, naast 
een toegankelijke website.

5. RECREATIE VOOR JONG EN OUD

Grijpskerk is een groen, sportief dorp. Er is een mooi 
sportpark met diverse voorzieningen, NAM-park en 
een openluchtzwembad met ook een regionale 
uitstraling. De Grijpskerkers behouden en verbete-
ren deze voorzieningen graag. Naast dat deze 
faciliteiten van belang zijn voor een gezonde 
levensstijl, is de sociale waarde groot: het ontmoe-
ten van mensen en nieuwe mogelijkheden een 
kans geven. We willen graag het park uitbreiden 
met een beweegpark dat ook geschikt is voor oude-
ren. Dit kan een trainings-/loopcircuit zijn of een 
circuit met toestellen. Ook de van oudsher bestaan-
de kerkenpaden rond het dorp zouden gebruikt 
kunnen worden voor een “dorpsommetje”
Voor de allerkleinsten, zou bij De Wierde of De Enk 
een dierenweide graag gezien zijn. De verspreid in 
het dorp liggende speelvoorzieningen, zijn als 
gevolg van strengere regelgeving vaak niet opti-
maal. Een centraal gelegen en goed onderhouden 
speeltuin(bijv. bij ingang De Enk) voorziet absoluut 
in een behoefte.
Voor de jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar 
zijn structurele voorzieningen van waarde: een 
eigen plek en activiteiten die ook geborgd zijn voor 
de langere termijn.

Wat willen we realiseren
• Realisatie van groene, recreatieve voorzieningen 

zoals een beweegpark bij De Enk en een centrale, 
goed onderhouden speelvoorziening bij de 
ingang van De Enk. Aandacht voor gezonde 
levensstijl is van groot belang.

• In gesprek met Stichting Kluften en Waarden en 
Routebureau Groningen i.v.m. ommetje (o.a. 
mogelijk via oude kerkenpaden)

• Samen met opbouwwerker/jongerenwerker in 
gesprek met jongeren: ophalen van hun ideeën 
voor faciliteiten voor de jongeren in Grijpskerk. 

• Onder de jeugd van de scholen kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek doen naar hun behoeften.

Foto’s:  
Dorpsbelangen Grijpskerk, Dorpscoöperatie 
Grijpskerk en Pjotr Wiese

Contactgegevens:  
grijpskerkverbonden.nl

Voor het dorp is meer levendigheid (reuring) in het 
dorp van belang: lekker ravotten in een natuurspeel-
terrein voor schoolgaande kinderen. Een plek waar zij 
zelfstandig naartoe kunnen. Of wandelmogelijkheden 

rondom het dorp, zoals een ommetje.



2. WONEN EN VOORZIENINGEN IN GRIJPSKERK 

Wat willen we realiseren
• Ontwikkelen van een woonvisie, met daarop aanslui-

tend plannen voor woningbouw in samenwerking 
met diverse partijen waaronder de gemeente en  
Wold & Waard en de inwoners van het dorp.

• Veiligheid en verkeer agenderen binnen het dorp: 
niveau van bereikbaarheid van en naar het dorp, met 
daarbij nadrukkelijk de OV-voorzieningen op pijl  
houden. Door o.a. verdere ontwikkeling van de  
wegenstructuur van noord naar zuid en oost naar 
west (en vice versa). Als gevolg van sterke toename 
van het verkeer, is de brug bij Gaarkeuken een duide-
lijk punt van hinder en irritatie als het om bereikbaar-
heid en verkeersveiligheid gaat. 

• Met betrekking tot het OV: behoud verbinding per 
trein elk half uur of intensivering daarvan als gevolg 
van de verdubbeling van het treinspoor tussen  
Groningen en Leeuwarden.

5. RECREATIE VOOR JONG EN OUD

Wat willen we realiseren
• Realisatie van groene, recreatieve voorzieningen zoals 

een beweegpark bij De Enk en een centrale, goed 
onderhouden speelvoorziening bij de ingang van  
De Enk. Aandacht voor gezonde levensstijl is van 
groot belang.

• In gesprek met Stichting Kluften en Waarden en  
Routebureau Groningen i.v.m. ommetje (o.a. mogelijk 
via oude kerkenpaden)

• Samen met opbouwwerker/jongerenwerker in ge-
sprek met jongeren: ophalen van hun ideeën voor 
faciliteiten voor de jongeren in Grijpskerk. 

• Onder de jeugd van de scholen kwalitatief en kwanti-
tatief onderzoek doen naar hun behoeften.

1. INRICHTING EN UITSTRALING 
VAN HET DORP

Wat willen we realiseren
• Qua groenvoorziening: de  

gemeente voert dit uit samen  
met de inwoners, waarbij gekeken 
wordt wat we als dorp zelf willen 
en kunnen doen. In het park toe-
voegen deel voedselbos.

• Inrichting en uitstraling, zowel 
bij de entree als in het dorp, als 
onderwerp een plek geven in te 
maken brede (woon)visie.

3. ECONOMIE EN DUURZAAMHEID 

Wat willen we realiseren
• Meer (uitbreidings)mogelijkheden 

voor jonge startende, kleinere on-
dernemingen; de gemeente doet 
dit in samenspraak met de onder-
nemers.

• Een groep inwoners vormen rond-
om het thema duurzame energie 
Grijpskerk, die samen kijken wat 
haalbaar en wenselijk is. 

• Informeren inwoners over de 
mogelijkheden rondom duurzame 
energie/duurzaamheid: individu-
eel, collectief en ondernemers. In 
samenwerking met gemeente en 
ondernemers die actief zijn rond-
om duurzaamheid.

4. ACTIEF DORPSLEVEN 

Wat willen we realiseren
• Ideeën vragen bij inwoners over een grootse (jaar-

lijkse) publiekstrekker: vorm een brainstormgroep of 
activiteitencommissie.

• Bundel de bestaande ideeën: maak inzichtelijk wat 
voor gemêleerde groep wordt georganiseerd.

• Een jaarlijks vrijwilligersevenement op dorpsniveau 
met als thema “van wie kan ik iets leren en wat kan ik 
anderen leren“.

• Uitbrengen jaarkalender met alle activiteiten, naast 
een toegankelijke website.

IN EEN OOGOPSLAG


