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Leeswijzer Tjuchem 

 

Deze leeswijzer is tot stand gekomen in goed onderling overleg tussen de ‘actieve kernen’ 

van Tjuchem en Steendam en dient ter voorbereiding op de bijeenkomsten op 21 en 22 

september in Steendam, 23 september in Tjuchem en de gezamenlijke bijeenkomst op 28 

september in Tjuchem. 

 

Aanleiding 

Op vrijdag 6 januari 2017 werd de Dorpsvisie Tjuchem 2017-2027 aangeboden aan de 

burgemeester van Slochteren. Daarna was het de bedoeling dat een paar groepjes verder 

zouden gaan het het uitwerken en realiseren van de plannen, maar dat kwam niet echt van 

de grond. Eind 2018 werden de krachten gebundeld in de TOP-werkgroep, waarbij TOP staat 

voor Tjuchem Omgevingsplan. Kort daarna ontstond er een regelmatig overleg tussen deze 

werkgroep, de gemeente en Nationaal Coördinator Groningen (NCG), over voornamelijk de 

versterkingsopgave. Al vrij snel tijdens die (TOP-)overleggen constateerden we echter dat er 

wel heel veel op ons dorp af kwam. Behalve de versterking hadden we namelijk te maken 

met onder andere de plannen voor de verdubbeling van de N33 en de kadeversterking langs 

het Afwateringskanaal. Hierdoor ontstond er behoefte aan een integrale gebiedsvisie, 

waarin al die ontwikkelingen in samenhang konden worden beschouwd en koppelkansen 

benut. De gemeente bood aan om hierbij te ondersteunen door een aantal bureaus in te 

schakelen die ons en Steendam zouden helpen om die gebiedsvisie te ontwikkelen. 

 

Eerdere bijeenkomsten 

Na enkele vooral digitale contactmomenten tussen vertegenwoordigers vanuit de dorpen, 

de bureaus en de gemeente is er kort voor de zomer van 2020 een bijeenkomst geweest in 

Tjuchem waar de eerste schetsen zijn getoond aan een iets grotere groep belangstellenden 

(ca. 25 personen, meer mocht op dat moment ook niet) uit beide dorpen. Na de zomer 

hoopten we de dorpen in te gaan met interactieve inloopsessies, maar helaas kon dat toen 

niet in verband met alle coronamaatregelen. In plaats daarvan werd het heel stil. Pas kort 

voor de zomer van dit jaar was er weer wat contact, waarna een bijeenkomst heeft 

plaatsgevonden op 8 september in Tjuchem, die qua opzet en publiek vergelijkbaar was met 

de eerdere bijeenkomst, maar dan met een verder uitgewerkt document. Aangezien dit veel 

vragen en opmerkingen opriep is er kort daarna in beide dorpen apart overleg gevoerd. In 

Tjuchem was dat op 13 september. Tijdens dat overleg is besloten tot het schrijven van deze 

leeswijzer. 

 

Input 

Voor deze gebiedsvisie hebben we veel input geleverd, waaronder bovengenoemde 

dorpsvisie en een aantal ideeën en schetsen die in de TOP-werkgroep waren ontstaan. Voor 

het vervolg hadden we een uitgebreid en vooral interactief programma voor ogen, maar 



zoals bekend gooide corona helaas roet in het eten. De spaarzame en bovendien digitale 

overleggen zorgden ervoor dat zelfs de actieve kern wat op afstand kwam te staan. Het 

spreekt voor zich dat we het heel jammer vinden dat veel minder mensen dan we hadden 

gewild betrokken zijn geweest bij dit proces. Dat neemt niet weg dat er nu een document 

ligt wat zeer de moeite waard is. Hierin zien we heel veel terug van de dingen die we zelf 

hebben aangedragen, en nog wat meer. Sommige van die dingen hadden we misschien niet 

beter zelf kunnen bedenken en bij een paar dingen hebben we het idee dat de fantasie van 

de landschapsarchitecten wat ver is doorgeschoten. Dat is niet erg, want de vergezichten 

schetsen slechts een aantal mogelijkheden, maar schrijven die natuurlijk niet voor. Het is aan 

ons om hierover een mening te vormen, aan de haal te gaan met wat ons aanstaat en 

wellicht ook nog wat nieuwe zaken toe te voegen die ons op dit moment goed passen. 

 

Hoofdthema’s 

Aangezien de dorpsvisie 2017-2027 staat voor waar we met ons allen gebleven waren lijkt 

het ons nuttig om aan de hand daarvan een eerste blik op de gebiedsvisie te werpen. Daarin 

staat als doel geformuleerd dat we ook in 2027 een aantrekkelijk dorp zijn. Het uitgangspunt 

is dat Tjuchem al veel dingen heeft waar we trots op zijn en die we graag willen behouden 

voor de toekomst. Daarnaast zijn er natuurlijk wensen voor de toekomst. Deze worden 

besproken aan de hand van vijf thema’s: verkeer, woon- en leefomgeving, wonen en 

ondernemen, natuur, leefbaarheid en ontspanning en natuur, milieu en duurzaamheid. 

 

Verkeer 

De centrale ligging van Tjuchem wordt in de dorpsvisie als een sterk punt benoemd. 

Ondanks die centrale ligging hebben we niet in dezelfde mate te maken met 

verkeersoverlast als in Steendam. Dat neemt niet weg dat ook in Tjuchem de behoefte 

bestaat om de verkeersveiligheid te vergroten door vooral de snelheid van het autoverkeer 

terug te brengen. Voor de Hoofdweg buiten de kern van het dorp is dit in het vervolg in de 

TOP-werkgroep geconcretiseerd in de wens om de ontsluiting hoofdzakelijk via de 

Laskwerderweg te laten plaatsvinden. In de gebiedsvisie heeft dit een plek gekregen op 

pagina 24 over de regionale ontsluitingsstructuur. Ook de herinrichting van de Hoofdweg in 

de kern van het dorp heeft een plek gekregen in de gebiedsvisie, namelijk op pagina 75. De 

eventuele invulling hiervan vraagt nog veel overleg op dorpsniveau. 

 Niet alleen het autoverkeer, maar ook het fiets- en wandelverkeer verdient onze 

aandacht. Goed onderhouden en veilige en verlichte fietspaden worden in de dorpsvisie als 

wens benoemd. Als input voor de gebiedsvisie hebben we aangegeven dat we in het 

tussengebied graag extra mogelijkheden zien voor (recreatief) wandelen en fietsen. In de 

gebiedsvisie is ook een fietspad aan de noordzijde van het Afwateringskanaal opgenomen, 

om een betere verbinding te creeëren met Steendam en het Schildmeer. Bij de aanleg van 

nieuwe fiets- en wandelpaden is het onderhoud wel een groot aandachtspunt. Het fietspad 

door het Huisweersterbos is op het moment bijvoorbeeld dusdanig verwaarloosd dat het 



nauwelijks nog begaanbaar is. We vinden het belangrijk dat wat we hebben goed 

onderhouden wordt. 

 

Woon- en leefomgeving 

Eén van de onderwerpen die genoemd worden in de dorpsvisie is snel internet. In de 

gebiedsvisie komt dit onderwerp niet terug. Wel is Rodin Broadband bezig met het 

aanleggen van snel internet in onze provincie, maar dat verloopt vooralsnog niet heel 

voorspoedig. Aangezien Enexis het netwerk in ons dorp gaat vernieuwen heef t de gemeente 

aangegeven dat het aanleggen van glasvezel door Rodin hiermee kan samenvallen. Zowel de 

kosten als de overlast blijven hiermee beperkt. Enexis zal de werkzaamheden volgens 

planning in augustus 2022 uitvoeren. Er is contact tussen de gemeente, Enexis en Rodin en 

dit ziet er positief uit, maar zeker is het nog niet. Wellicht is het verstandig om hier met een 

aantal mensen bovenop te blijven zitten, zodat we eindelijk maar toch ook over snel internet 

kunnen beschikken in Tjuchem. 

 Een ander onderwerp waarover al het nodige gezegd en geschreven is betreft de 

toename van geluidsoverlast op het moment dat de N33 wordt verdubbeld. De werkgroep 

N33 heeft zich hier onder andere mee bezig gehouden en allerlei ideeën geopperd om de 

geluidsoverlast te beperken. Ook in de gebiedsvisie staat hierover iets geschreven op pagina 

26. Vanwege problemen met de financiering is op dit moment alles onzeker, maar we zullen 

de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. 

 

Wonen en ondernemen 

We vinden het belangrijk dat er in Tjuchem voldoende passende woningen zijn. In de 

dorpsvisie wordt extra aandacht gegeven aan levensloopbestendigheid en woningen voor 

jongeren. Het versterkingsprogramma biedt kansen om woningen duurzamer en 

levensloopbestendig te maken. We denken dat het positief zou zijn als er in ons dorp enkele 

woningen bij zouden komen. Een mogelijke invulling hiervan wordt gegeven in de 

gebiedsvisie op pagina 54. Los van de uiteindelijke locatie zijn betaalbaarheid en de 

verhouding huur/koop vraagstukken waarover we zullen moeten nadenken. 

 

Leefbaarheid en ontspanning 

In de dorpsvisie 2017-2027 worden een paar opmerkingen geplaatst over (het gebruik van) 

de Velemansdroom. We vinden het belangrijk om deze voorziening in stand te houden en 

om het aanbod van sport en ontspanning zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen 

van bewoners. Daarnaast wordt geopperd om op deze plek een rustpunt en oplaadpunt voor 

e-bikes te realiseren. In de gebiedsvisie is vooral aandacht voor de aanblik van de buitenkant 

en de omgeving, zie pagina 72/73. Daarnaast ligt er een versterkingsadvies voor het gebouw. 

Al deze punten zouden heel goed in samenhang kunnen worden onderzocht en omgezet in 

een plan, waarvoor waarschijnlijk goede financieringsmogelijkheden zijn. 

 

Natuur, milieu en duurzaamheid 



De dorpsvisie 2017-2027 vraagt aandacht voor het belang van natuur en het vergroten van 

de bewustwording en betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving. Tijdens de overleggen 

van de TOP-werkgroep zijn deze ideeën doorontwikkeld in de vorm van een natuurplein in 

het gebied rondom de te verdubbelen N33. Dit onderwerp komt vanaf pagina 56 uitvoerig 

aan bod in de gebiedsvisie. Ondanks de onzekerheid rondom de verdubbeling van de N33 is 

de wens om in het tussengebied een natuurlijke verbindingszone te creeëren tussen beide 

dorpen onverminderd groot. In de gebiedsvisie zijn hier aanzienlijk meer gebouwen en 

activiteiten ingetekend dan we zelf in gedachten hadden. Het is de vraag hoe realistisch en 

wenselijk dat is. Dit is een goed moment om opnieuw in gesprek te gaan over wat we het 

belangrijkste vinden en hoe we zoveel mogelijk van die onderdelen kunnen realiseren, los 

van het al dan niet doorgaan van de verdubbeling van de N33. 

 Een andere wens die in de dorpsvisie genoemd wordt is het energieneutraal maken 

van het dorp. Tot nu toe hebben echter onvoldoende mensen interesse getoond om deze 

wens verder uit te werken en te realiseren. Zonder die mensen blijven wensen dromen. Als 

dit nog steeds een breed gedragen wens is hopen we die energie onder de mensen alsnog te 

vinden. Mogelijkheden zijn er namelijk genoeg. 

 

Vervolg 

De bijeenkomsten op 23 en 28 september hebben tot doel om te laten zien waar we nu 

staan en hoe we daar gekomen zijn. Het is voor de meeste mensen lang geleden dat ze iets 

over de gebiedsvisie gehoord hebben en we vinden het belangrijk om iedereen hierin mee te 

nemen. Daarmee is het echter niet klaar, want daarna is het zaak om er als dorp iets van te 

vinden en te bepalen wat we nu echt gaan doen. Hiervoor willen we na 28 september nog 

één of meerdere bijeenkomsten organiseren waarin we als dorpsgenoten onder elkaar de 

prioriteiten vaststellen. We hopen dat er veel mensen enthousiast zullen zijn om niet alleen 

mee te denken, maar ook echt mee te doen. Belangrijk is dat het geen wensenlijstje wordt, 

maar dat we ook nadenken over waarom we iets willen, hoe we dat gaan bereiken en wat 

we daarvoor nodig hebben. De uitkomsten daarvan willen we samen met deze (eventueel 

aangepaste en aangevulde) leeswijzer aan de gemeente aanbieden als bijlage bij het 

visiedocument. 


