
Beste bewoners van  Houwerzijl 

Betreft dorpsbudget 

Het is heel jammer dat we geen bijeenkomsten kunnen organiseren over de plannen voor het 

dorpsbudget. We  willen proberen om middels deze brief toch met elkaar in contact te blijven en uw 

mening te peilen. Gemeente het Hogeland heeft besloten dat de gelden van 2020 die niet uitgegeven 

zijn als een spaardepot blijven bestaan. Hierdoor is er wel een druk op ons  om snel te beslissen 

weggevallen. We kunnen de tijd nemen om goed overwogen beslissingen te nemen.  Voor de 

komende 2 jaar is het budget gehalveerd. Dat is natuurlijk jammer. Het komt erop neer dat we voor 

ons budget nog €11.437,50 in de spaarpot hebben (we hebben €2910 ontvangen voor het fotoboek 

en de AED). We mogen voor 2021 en 2022 nog tweemaal ongeveer €7000 verwachten. De precieze 

bedragen zullen in januari 2021 bekend worden gemaakt. 

 

Stand van zaken rond projecten? 

In onze vorige enquête is er gekozen voor het kunstwerk, de bomen en het project met de boeren. 
De boothelling en de wandelroute zijn verworpen. Bij de opmerkingen zijn er vele suggesties gedaan. 
Een  van die nieuwe ideeën- de klokkenstoel- wordt door een spontaan ontstane werkgroep verder 
uitgewerkt. Er is eenmaal in het speelbos een toelichting gegeven over de precieze  inhoud en vorm 
van de projecten. En er is uitgebreid van mening  gewisseld door de aanwezige dorpsgenoten. 
Het kunstwerk is verder uitgewerkt. De eerste ontwerpen waren te zien bij Stephen Beale en op de 

website www.houwerzijl-dorp.nl  is het voorstel uitgebreid beschreven. Bij navraag bij de eigenaar 

van de dijk zijn de mogelijkheid van de plaatsing van een kunstwerk op de dijk als locatie komen te 

vervallen. We brengen derhalve de drie kunstwerken in stemming en vragen daarna om de plek door 

de kunstenaar in overleg met de directe omgeving te laten bepalen. De klokkenstoel is op de website 

ook beschreven. Het plan rond de aanplant van bomen is door de werkgroep “bomen” met vele 

bewoners van de hoofdstraat besproken en ook daarover is een uitgebreid verhaal op de website in 

te zien. Naast deze initiatieven is er ook een initiatief van de begrafenisvereniging Houwerzijl om het 

lijkenhuis op de begraafplaats op te knappen. Zij gaan een aanvraag doen van €2630  uit dit budget. 

Samen met de boeren wordt in de loop van 2021 een project uitgewerkt waarvoor we ook een deel 

van het dorpsbudget vrij willen houden. 

Als commissie stellen we op basis van de tot nu toe gepeilde meningen het volgende voor t.a.v. de 

toe te kennen budgetten: 

 BUDGET 2020 Budget 2021 Budget 2022 totaal 

kunstwerk €5000   €5000 

bomen €2500 €2500  €5000 

boerenproject   €5000 €5000 

begraafplaats  €2630  €2630 

klokkenstoel €3937,50 €1062,50  €5000* 

Nieuwe 
initiatieven 

 € 807,50 €2000 €2807,50 

totaal €11.437,50 €7000 €7000 €25.437,50 

 

*De klokkenstoel zal volgens het huidige ontwerp  tussen de €15.000 en €30.000 kosten. Als 

commissie stellen we voor een deel (bijv de klok) uit dit dorpsbudget te financieren en de werkgroep 

te vragen ook andere fondsen aan te schrijven! 



In de eerste enquête zijn de bedragen voor de eerste drie projecten reeds genoemd. Deze staan 

daarom niet ter discussie. 

Het bomenplan wordt op de website verder ter informatie voorgelegd. Als er vragen zijn kunt u zich 

tot 31 januari in verbinding stellen met de familie Kamp op Hoofdstraat 16 

Wat het kunstwerk betreft vragen we  u  een keuze te maken tussen de drie ontworpen 

kunstwerken. 

Het project op de begraafplaats is een zaak van de begrafenisvereniging. 

De klokkenstoel is nog niet in stemming geweest. We vragen in deze enquête wat u van dit idee 

vindt.  

Het boerenproject is nog niet verder uitgewerkt mede door Corona. We willen in de tweede helft 

van 2021 dit project verder laten uitwerken. 

Er zijn al veel suggesties binnen gekomen bij de vorige enquête. Daar  zijn we verheugd over. Graag 
ontvangen we de suggesties nogmaals met  naam van de indiener en een omschrijving van het 
voorstel. Daarmee  zullen we een nieuwe projectronde voor 2021 opstarten, te beginnen met  
projecten die ingediend zijn voor 1 februari. 
 

Begin februari krijgt u van ons via de nieuwsbrief een verslag van het resultaat van deze kleine 

enquête. 
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