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weer op pad en we kunnen in deze tijd geen 
grote dorpsbijeenkomsten organiseren. Dat 
hoeft ook niet. Wel willen we aan de slag 
met alle al opgehaalde ideeën en wensen.  

HOE DAN?
SDL gaat een groei-expositie bouwen.
Pardon? Groei-expositie? Ja! We mogen 
tijdelijk maar liefst vier appartementen 
gebruiken in ’t Hoge Heem. Daar wordt met u 
allemaal gebouwd aan een toekomstschets. 
In de eerste plaats nodigen we actieve ver-
enigingen uit. Wat zijn de plannen? Wat voor 
idealen zijn er? Botsen die met de plannen 
van andere verenigingen? We kunnen 
letterlijk met elkaar een maquette bouwen. 
We mogen reageren op elkaar. Alleen niet 
tegelijkertijd… Ook u bent welkom. Tijdens 
nog bekend te maken openingstijden mag u 
een kijkje nemen, reageren op wat er al is of 
gewoon een kop koffie komen drinken. En als 
het even kan gaan we leuke dingen organi-
seren eromheen. Of buiten, op het grasveld.

WANNEER?
De groei-expositie willen we half november 
starten. In maart 2021 zullen we onze 
appartementen weer afsluiten. Dan kunnen 
we weer vier jaar verder. Want we blijven 
onderweegns. Met elkaar.

WIE ORGANISEERT DIT?
Stichting Dorpsbelangen Loppersum (SDL) 
is een platform van actieve mensen. 
Behalve de bestuursleden  Janneke Klijn, 
Ab Steenbergen, Klaas Jan Bolhuis en Cissy 
Bronts vormen Jeroen Franzen, Elisabeth 
Pels, Joke Scholten, Henk Woldhuis en 
Nicolette Scholten het platform.

SDL is verantwoordelijk voor de opzet 
van de toekomstschets. We hebben dankzij 
het Loket Leefbaarheid de hulp kunnen 
inroepen van Anton Bardie en 
De Buurtontdekkers. 
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LOPPERSUM ONDERWEEGNS
In 2016 wisten we al dat het dorp Loppersum behoorlijk 
in beweging zou komen. ‘Bewogen en bevlogen’ 
heette de dorpsvisie die toen tot stand is gekomen. 
Toch konden we niet vermoeden dat er zó veel op ons 
af zou komen. Nog los van alle individuele verhalen, 
schade en de strijd waarin veel dorpelingen tegen 
hun zin zijn beland, is in de afgelopen vier jaar onder 
andere dit zichtbaar geworden:
•  sloop van de oude Albert Heijn en een nieuw 

Henk Zigtermanplein;
•  versterkte huurwoningen aan de Badweg,  

Sjuxumerweg en Delfstraat;
•  sloop van woningen aan de Duursumerweg;
•   sloop van de zogenaamde Jarinowoningen en 

nieuwbouw;
•  op dit moment nog leegstaand postkantoor, 

Roemte en Lopster Kroon;
•  een gat in de bebouwing aan de Lagestraat;
•  leegstand van nogal wat appartementen  

’t Hoge Heem;
•  versterking en uitbreiding van Hotel Spoorzicht;
•  voor velen nog onbekende plannen voor omgeving 

van Wiemersheerd en dorpshuis;
•  plannen voor de sportvoorzieningen;
• een opgeknapte haven.

Maar ook zijn een bloeiende zorgcoöperatie en een 
voortvarende energiecoöperatie tot stand gekomen. 
We kunnen gebruikmaken van elektrische deelauto’s 
en laadpalen. We hebben de grootste zonnepanelen-
dichtheid van het hele land. Er zijn versterkte straten 
en nieuwe wijken en her en der een versterkt huis 
in andere wijken. We beschikken over glasvezel. De 
Oude Slagerij is ingericht als expositieruimte. We zijn 
in het gelukkige bezit van het laatst overgebleven 
zoutwaterzwembad van Nederland. 

Maar we moeten er rekening mee houden dat het 
voorlopig onrustig blijft in Loppersum. De ene bouwput 
na de andere. Ook zal de energietransitie gevolgen 
hebben voor ons allemaal. In ons eigen huis maar 
ook in de ruimtelijke omgeving.

Al een paar jaar heeft Stichting Dorpsbelangen 
Loppersum ideeën en wensen opgehaald: in een 
drietal dorpstopbijeenkomsten, tijdens het evenement 
Achter de Lagestraat en in samenwerking met de 
gemeente (het busje Neef Herbert). We gaan niet 
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