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Wat dorp zelf kan, laat ‘Meij’
niet aan anderen over

Verslaggevers van
deze krant komen
graag bij u op de
koffie. Praat ons bij
over zaken waar u
trots op bent of
zich zorgen over
maakt. Vandaag:
Uithuizermeeden.
ERIK VAN DER VEEN

e ontvangen met koffie en cake op een passende locatie.
Het statige gemeentehuis van
Uithuizermeeden – in de volksmond
Meij – is misschien wel het meest
ambitieuze project op de toch al ambitieuze agenda van Harrie Tiekstra
en Jasper Spijk.
In april presenteerden ze samen
de Dorpsvisie 2025: een koersplan
met 29 actiepunten voor een leefbare toekomst van hun dorp in tijden
van krimp en aardbevingen. Tiekstra’s Dorpsbelangen bundelde
daarvoor de krachten met Spijks
stichting Meij-Invest en de lokale
ondernemersvereniging.
,,We zagen het dorp wegzakken’’,
verklaart Spijk. ,,Jongeren trekken
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Jasper Spijk (links) en Harrie Tiek in het voormalige gemeentehuis van Uithuizermeeden. FOTO PETER WASSING

weg omdat ze geen werk en woning
vinden, er is geen passende huisvesting voor ouderen die willen blijven,
winkels raken leeg, verpaupering
dreigt. Tegelijkertijd ligt in onze achtertuin een ‘booming’ Eemshaven.
Dat biedt kansen.’’
De Dorpsvisie is het resultaat van
een uitgebreide inventarisatieronde
onder de bevolking. De plannen lopen uiteen van een ‘beweegtuin’
voor ouderen tot meer starters- en
seniorenwoningen. ,,Luchtfietserij,
zei iedereen’’, aldus Tiekstra. Maar
inmiddels zijn al wat meters gemaakt, stelt Spijk vast. ,,Het is praten, praten, praten, partijen bij elkaar brengen, geld op tafel krijgen.’’
Voor veel zaken zijn ze afhankelijk
van anderen. ,,Voor woningbouw
bijvoorbeeld moet de provincie extra contingenten toewijzen’’, zegt
Spijk. ,,Dat kost tijd.’’ Maar: wat de
Meijsters zelf kunnen, dat laten ze
niet aan anderen over. Aanpakken
en ondernemen zit er ingebakken,
stelt Spijk. ,,Hier staat niet de kerk in
het midden van het dorp maar een
meelfabriek in vol bedrijf. Dat is mis-

schien wel typerend voor Meij.’’
Het oude gemeentehuis (anno
1908) krijgt een mooie nieuwe bestemming, verzekert Spijk. Zijn
Meij-Invest helpt zoeken naar kopers. In de jaren negentig werd het
pand in oude luister hersteld door
ondernemer Wout Roorda. Hij
doopte het tot Roorda State maar
verkocht het in 2006. Sindsdien is
het kwakkelen, maar Spijk verwacht
dat de contacten met nieuwe gegadigden dit jaar resultaat opleveren.
,,Het is lastig. Roorda State moet een
publieke functie houden. Verbouwen tot appartementen zou eeuwig
zonde zijn. Het moet de huiskamer
van het dorp zijn. Dat verdient dit
gebouw en dat verdient Meij.’’
De koffie klaar? Nodig ons uit via
groningen@dvhn.nl

