
         
 
 
Beknopt verslag van het overleg tussen Plaatselijk Belang Nuis & Niebert en het college van 
burgemeester en wethouders van Marum, gehouden op 5 oktober in “De Vrijborg” te Nuis. 
 
Aanwezig: 
Namens Plaatselijk Belang: de heren R. van der Meulen (voorzitter), Jeannet Rijskamp 
(penningmeester), Peter Smit, Henk Land, Ineke Hoeksma, Henny Alkema (secretaris). Ineke van der 
Velde en Albert Eenling waren afwezig.  
Namens de gemeente: de heren T. van Bekkum (burgemeester), 
K. Jansma (wethouder), S. van Dijk (hoofd sector Ruimte en Werken) en mevrouw F. Steffens 
(verslag). Wethouder Vos en gemeentesecretaris Schoonderbeek waren afwezig.  
 
1. Opening 
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Verslag vorige vergadering   
Het verslag van de vorige vergadering, 2 september 2008, is vastgesteld.  
 
3. Situatie Coenderslaan    
In maart zijn bijeenkomsten geweest met omwonenden, de architect, Wold en Waad en de 
ontwikkelaar. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is de architect met de plannen aan de gang 
gegaan. Het geheel duurt echter langer dan gepland en het geheel heeft vertraging opgelopen. Uit het 
laatste contact met de architect blijkt dat de plannen bijna gepresenteerd worden. Zodra het zover is, 
krijgen mensen bericht.  
 
4. Situatie carpoolplaats Niebert 
Er zijn veel klachten over de carpoolplaats in Niebert. Het is een donkere, gevaarlijke plek en er wordt 
veel vernield. Er wordt een plan ontwikkeld voor de uitbreiding van de carpoolplaats, waar ook licht in 
mee wordt genomen. De subsidie hiervoor is toegezegd door de provincie. Het wachten is op 
Rijkswaterstaat over de overdracht van de grond. Uitbreiding vindt plaats buiten het viaduct. De 
effecten van deze eventuele uitbreiding blijven echter onzeker.  
 
5. Terrein Hoek van Holland 
Het terrein is eigendom van de gemeente Leek. Deze gemeente gaat dus over het bestemmingsplan en 
dergelijke.  
 
6. Situatie rotonde Niebert 
De rotonde wordt vaak kapot gereden, is aan de kleine kant.  
Er is overleg met de gemeente Leek over een aanpassing in de rotonde. Het gaat om de verbetering 
van de noordelijke aansluiting. De aanpassing moet uitgevoerd worden op grond van de gemeente 
Leek. In het tracé zitten veel kabels en leidingen.  
 
7. Verkeershandhaving Molenweg/Nieuweweg (snelheid) en inrijverbod vrachtverkeer H. 
Wiersemaweg 
Er zijn veel klachten over de snelheid waarmee auto’s over de weg rijden; geluidsoverlast, trillen van 
huizen en dergelijke. Men vraagt welke mogelijkheden er zijn voor verkeershandhaving.  
Sinds lange tijd is het een belangrijke maar drukke weg. Een eigen oprit voor de Klaver naar de A7 is 
niet mogelijk. Politie doet vaak metingen. De voorzitter van Plaatselijk Belang vraagt of het mogelijk 
is om flitspalen te plaatsen. Dit verzoek is door de gemeente reeds gedaan, maar wordt niet toegestaan 
door justitie. Drempels helpen ook niet, aangezien hieruit meer trilling/dreunen voortvloeien. 



Plaatselijk Belang vraagt of het mogelijk is om belijning te maken. Hetzelfde optische effect wordt 
echter al bereikt door de kleuren, waardoor belijning (veel en vaak onderhoud doordat het snel vaag 
wordt) niet nodig is. Er wordt nog wel onderhoud gepleegd aan de weg. De gemeente zal in ieder 
geval de politie op de hoogte brengen van de klachten en vragen om maatregelen.  
 
8. Functie glasbak(ken) (ihkv komst milieuboer) 
De vraag is of er nog gebruik gemaakt wordt van de glasbakken in verband met de komst van de 
milieuboer. De glasbak wordt als vies ervaren. Volgens de gemeente worden de glasbakken nog wel 
gebruikt. Het gebruik ervan gaat de gemeente echter monitoren. Als blijkt dat het gebruik echt 
verminderd is, kunnen de glasbakken / kan de glasbak aan het eind van de contractsperiode 
weggehaald worden.  
 
9. Scheefstaande lichtmasten Molenweg/Nieuweweg 
Dit punt is door de gemeente doorgegeven aan Essent. De lichtmasten zijn in hun beheer.  
 
10. Frequentie maaien ’t Pad/Oudeweg/Plaatsen afvalbakken 
Er is vaak sprake van overhangend groen en te hoog gras. Door verschillende bewoners wordt 
opgemerkt dat het wel beter wordt bijgehouden de laatste tijd.  
De maaifrequentie is niet bepaald in een aantal rondes, maar is afhankelijk van de groei. Het 
onderhoud moet voldoen aan het beeldbestek. Dit betekent dat het gras niet hoger mag zijn dan een 
bepaalde hoogte. Er waren afgelopen seizoen meer klachten en dit is doorgegeven aan de buitendienst 
van de gemeente. De gemeente maakt duidelijk dat voor dergelijke zaken contact opgenomen kan 
worden met de gemeente en dat er dan (meestal) iets aan wordt gedaan. Er komen geen afvalbakken 
bij; de mensen moeten zelf hun rommel meenemen. Tijdens het maaien wordt er ook afval 
meegenomen.  
 
Er wordt gevraagd of er nog iets gedaan wordt aan het stuk voor Boer Arend. Dit wordt erg smal. 
Door de gemeente wordt uitgezocht of hier iets aan kan worden gedaan.  
 
11. Zebrapad bij de Vrijborg 
Plaatselijk Belang vraagt of het mogelijk is om een zebrapad bij de Vrijborg te maken. Volgens de 
voorzitter van Plaatselijk Belang kan een zebrapad wellicht bijdragen aan snelheidsvermindering.  
Van Dijk vertelt dat dit punt wordt besproken in de verkeerswerkgroep met onder andere politie. 
Overigens is de noodzaak hier niet erg groot gelet op de intensiteiten. 
 
12. Schoonmaakactie Zwerfvuil 
Plaatselijk Belang vraagt of het een idee is om een dergelijke actie op te zetten, met kinderen en 
ouders. De gemeente vindt dit een goed idee. Als Plaatselijk Belang dit wil organiseren, eventueel 
samen met de scholen, stelt de gemeente materiaal beschikbaar en zorgt voor de afvoer. Er worden 
ook lespakketten ontwikkeld om kinderen en indirect ouders op het probleem van afval te wijzen.  
 
13. Bomenplant op veldje Maalstoel/Reling 
Is hier een mogelijkheid voor herbeplanting? Volgens de gemeente wordt de beplanting dit najaar 
aangepakt.  
 
14. Aangeven van doodlopende wegen/paden 
Volgens Plaatselijk Belang zijn er veel doodlopende wegen binnen Nuis/Niebert. Zijn er 
mogelijkheden om deze aan te geven?  
Er zijn mogelijkheden, maar dit is aan de eigenaar van het pad. De paden zijn niet van de gemeente en 
deze kan er dus niets aan doen.  
 
Benummering Oudeweg: is het een optie om paaltjes te plaatsen voor de nummering van deze weg? 
De nummering is nu niet duidelijk. Een voorbeeld hiervoor kan de benummering zijn zoals ze in de 
gemeente Leek doen, met behulp van paaltjes. De gemeente zoekt uit wat hiervoor de mogelijkheden 
zijn.  



 
 
15. Blikvanger (Molenweg/Nieuweweg) 
Plaatselijk Belang vindt het een goed idee om een blikvanger te plaatsen en vraagt hoe de gemeente 
hier tegenover staat.  
Er is net een analyse uitgevoerd in drie gemeenten, Leek, Grootegast en Marum naar zwerfafval. 
Hieruit kwam naar voren dat er op sommige plekken veel afval lag, maar dat het over het algemeen 
meeviel. Leek is wel van plan om een blikvanger te plaatsen. In Marum zijn hiervoor nog geen 
plannen. Uit het analyserapport bleken er niet voldoende problemen om deze maatregel te nemen. Het 
blijft natuurlijk ook de vraag waar een eventuele blikvanger geplaatst kan worden, aangezien de troep 
vaak niet op 1 plaats ligt maar verspreid.  
Is er wel ruimte voor afvalbakken op diverse plaatsen?  
Afvalbakken worden vaak vernield. Daarom blijft in eerste instantie de boodschap dat mensen hun 
rotzooi mee moeten nemen. Er worden lespakketten ontwikkeld om kinderen deze boodschap te leren. 
Zowel ouders en kinderen moeten hierop gewezen worden.  
 
16. Afvalbak t.b.v. blad 
Bladbakken moeten worden aangevraagd. Dit heeft gemeente ook diverse keren gepubliceerd (in het 
Achtdorpennieuws en op de website). Als de bladbakken vol zijn, worden ze geleegd. Deze manier 
werkt vooralsnog goed.  
 
17. Overig 
Wat gebeurt er met de gymzaal en de Jenaplanschool? 
In principe worden beide gebouwen verkocht.  
 
Wanneer is de brede school ongeveer klaar? 
Het streven is dat de school september-oktober 2010 klaar is. Het is de bedoeling om het 
schoolseizoen niet te onderbreken. 
 
Plaatselijk Belang weet dat sommige bewoners klachten en bezwaren hadden. Er wordt gevraagd wat 
de stand van zaken hiervan is. Wethouder Jansma vertelt dat er gesproken is over een geluidswal tegen 
eventuele geluidsoverlast. Er wordt nu eerst gekeken welke geluidsoverlast er daadwerkelijk is als de 
school in gebruik genomen wordt. Als blijkt dat er sprake is van geluidsoverlast, dan wordt er een 
geluidswal geplaatst.  
 
18. Dorpsvisie en gemeentelijke zienswijzen 
Plaatselijk Belang heeft deelgenomen aan een woondebat. Er is een enquete ontwikkeld waarop 
gereageerd is. De voorzitter van Plaatselijk Belang overhandigt de inventarisatie woonbehoeften 
Nuis/Niebert aan wethouder Jansma met de woorden “Mooi dat jullie met ons meedenken.” De 
voorzitter vertelt dat Plaatselijk Belang altijd benaderbaar is om een en ander toe te lichten.  
 
19. Voorstellen en presentatie ontwikkelingen gemeente 
Burgemeester van Bekkum en wethouder Jansma introduceren zichzelf en hun portefeuille en vertellen 
een en ander hierover. Tevens bespreken zij de portefeuille van wethouder Vos die vanavond niet 
aanwezig kon zijn.  
 
De collegeleden hebben zichzelf voorgesteld en een toelichting gegeven op ontwikkelingen binnen 
hun portefeuilles. Burgemeester van Bekkum vertelt onder andere over de toeristische aanjagers, het 
Plattelandshuis, het fietsknooppuntensysteem en de financiën van de gemeente. Wethouder Jansma 
bespreekt de portefeuille van wethouder Vos die vanavond niet aanwezig kon zijn. Hij gaat onder 
andere in op de rioolheffing en duurzaam ontwikkelen. Wethouder Jansma vertelt betreffende zijn 
portefeuille over de brede school, het centrum jeugd en gezin, Bunga Pala en sporthal de Hoorn.   
 
20. Rondvraag. 
Hoe zit het met het onderhoud van de speeltuin? Volgens een inwoner wordt er al lange tijd geen 



onderhoud meer gepleegd.  
De heer van Dijk zal dit uitzoeken.  
 
Gaat de speeltuin weg door de komst van de brede school? 
Nee, hier is niet over gesproken.  
 
Bestaan er boetes voor hondenpoep op straat? 
Dit is wel mogelijk, maar wordt niet gedaan. Het college herkent het probleem en bespreekt 
momenteel mogelijke oplossingen. 
 
Er is een zandpad in Nuis/Niebert waar aan weerskanten een bord voor staat dat dit pad doodlopend 
is. Echter, dit pad is niet doodlopend.  
Dit is een private weg. Hier kan de gemeente dus niets aan doen.  
 
Is er een mogelijkheid voor een beeld, net zoiets als het beeld van SWET, in Nuis? 
Plaatselijk belang kan hiervoor een aanvraag indienen bij de kunstcommissie van de gemeente. 
Plaatselijk belang kan hierover eerst eens informeren bij Lucaswolde. Zij hebben ook een beeld 
geplaatst.  
 
Is het mogelijk om bepaalde onooglijke bouwwerken in het dorp te laten verwijderen?  
Nee, niet als deze geen gevaar opleveren.  
 
Is er een mogelijkheid voor een plattegrond bij binnenkomst van Nuis/Niebert, bij de parkeerplaats 
van de kerk? 
De heer van Dijk zal uitzoeken of dit mogelijk is. In het verleden is een dergelijke vraag gesteld, maar 
toen was het niet haalbaar.  
 
Hoe zit het met de rondweg? 
De burgemeester vertelt dat als de rondweg er komt, dat de weg dan op grondgebied van de gemeente 
Leek komt.  
 
Wat voor asfalt komt op de Nieuweweg? 
De heer van Dijk zoekt dit uit en geeft het door aan Plaatselijk Belang.  
 
Hoe zit het met het Dwarsdiepproject? 
Volgende week is hierover een eerste overleg. Via de website van de gemeente zal hierover informatie 
gegeven worden.  
 
Wordt er iets aan de Coenderslaan gedaan (verzakkingen)?  
De heer van Dijk informeert hiernaar en geeft het door aan Plaatselijk Belang. Wel is het zo dat na 
afbraak van de school hier aan herontwikeling wordt gedaan, het zal dus bij het hoogst noodzakelijke 
oplapwerk blijven. Volgens sommige inwoners zijn er ook rioolproblemen. Het doortrekken van de 
toilet geeft problemen in sommige woningen ook problemen. De heer van Dijk zoekt ook dit uit.  
 
Wie moet de sloot in Nuis/Niebert schoonhouden?  
De eigenaren van de huizen, onder andere Wold en Waard.  
 
Krijgt de gemeente wel eens klachten over parkeren in de Van Teijenslaan? De milieuboer ondervindt 
hier vaak enige hinder volgens omwonenden.  
Volgens de burgemeester krijgt de gemeente hierover geen klachten. Alleen waar opritten tegenover 
elkaar liggen, maar dit is vaak bij buren onderling ter sprake. De wijkagent heeft hier al meerdere 
gesprekken over gevoerd. Een parkeerverbod kan niet. Het ligt bij bewoners en buren onderling.   
 
Wandelpaden Nuis/Niebert 
Er is een nieuw ommetje, dit is een route door Nuis/Niebert van 3, 3.5 kilometer.  



 
 
AED 
Derk Dijk laat de AED zien. Deze krijgt in de Vrijborg een plekje. Er worden tzt instructies over het 
gebruik ervan gegeven.  
 
9. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst. 
 
Afsprakenlijst 
Onderwerp  Actie  Planning 
Klachten 
Molenweg/Nieuweweg 

De gemeente zal de politie op 
de hoogte brengen van de 
klachten en vragen om 
maatregelen 

Op zeer korte termijn 

Functie glasbakken Het gebruik van de glasbakken 
gaat de gemeente monitoren. 
Als blijkt dat het gebruik echt 
verminderd is, kunnen de 
glasbakken/kan de glasbak aan 
het eind van de contractsperiode 
weggehaald worden.  

Afhankelijk van uitkomsten en 
contractsperiode 

Scheefstaande lichtmasten 
Molenweg/Nieuweweg 

Dit punt is door de gemeente 
doorgegeven aan Essent. De 
lichtmasten zijn in hun beheer.  

Is uitgevoerd 

Er wordt gevraagd of er 
onderhoud kan worden 
gepleegd (maaien/snoeien) aan 
het stuk voor Boer Arend 
(Oudeweg/’t Pad). Dit wordt 
erg smal.  

Door de gemeente wordt 
uitgezocht of hier onderhoud 
kan worden gepleegd. Als dit 
kan, dan wordt er onderhoud 
gepleegd door de gemeente.  

Najaar 2009 

Zebrapad bij de Vrijborg Dit punt wordt door de 
gemeente besproken in de 
verkeerswerkgroep met onder 
andere politie.  

Najaar 2009 

Is op het veldje 
Maalstoel/Reling mogelijkheid 
tot herbeplanting 

Dat wordt geregeld  Najaar 2009 

Benummering Oudeweg: is het 
een optie om paaltjes te plaatsen 
voor de nummering van deze 
weg? Voorbeeld is de 
benummering in de gemeente 
Leek. 

De gemeente zoekt uit wat 
hiervoor de mogelijkheden zijn.  
 

Voor 2010 

Onderhoud speeltuin. Wanneer 
wordt hier weer wat aan 
gedaan? 

Gemeente zoekt dit uit en pleegt 
zonodig onderhoud.  

Najaar 2009 

Mogelijkheid plattegrond bij 
binnenkomst Nuis/Niebert, bij 
parkeerplaats kerk.  

Gemeente zoekt uit of dit 
mogelijk is. 

Voor 2010 

Uitzoeken welk asfalt op de 
Nieuweweg komt 

Gemeente zoekt dit uit en geeft 
het door aan Plaatselijk Belang 

Op zeer korte termijn 

Uitzoeken of er iets gedaan 
wordt aan de situatie van de 

De gemeente informeert 
hiernaar en geeft dit door aan 

Op zeer korte termijn 



Coenderslaan, ook met 
betrekking tot de 
rioleringsproblemen 

Plaatselijk Belang 

 


