
Beknopt verslag van het overleg tussen Plaatselijk Belang Nuis & Niebert en het college van 
burgemeester en wethouders van Marum, gehouden op 5 oktober 2010  in “De Wieken” te 
Niebert.

Aanwezig:
Namens Plaatselijk Belang: Roelf van der Meulen (voorzitter), Jeannet Rijskamp (penningmeester), 
Peter Smit, Henk Land, Ineke Hoeksma, Henny Alkema (secretaris) en Albert Eenling.
Namens de gemeente: de heren T. van Bekkum (burgemeester), de heer J. Vos (wethouder), de heer 
J.A. Bloem (wethouder), de heer J.A. Jellema (gemeentesecretaris a.i.) en mevrouw F. Steffens 
(verslag). 

1. Opening
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. 

2. Verslag vorige vergadering  
Het verslag van de vorige vergadering, 5 oktober 2009, is vastgesteld. 

3. Actiepunten overleg vorig jaar
De voorzitter bespreekt de actiepunten die ondertussen behandeld zijn en spreekt daarbij zijn 
complimenten naar de gemeente uit. 

4. Onderhoud stuk voor Boer Arends (Oudeweg/’t Pad)
Dit pad lijkt op sommige stukken wat verzakt en het pad wordt te smal, vooral bij het stuk voor boer 
Arends. De voorzitter vraagt of het beter onderhouden kan worden. Wethouder Vos vertelt dat het pad 
niet alleen op dit gedeelte smal is geworden. Dit komt namelijk op een groot deel van het pad voor. 
Dit jaar heeft de gemeente een proef gedaan met ander materiaal ter vervanging van de schelpen. 
Schelpen zijn moeilijk verkrijgbaar en het onkruid groeit er goed op, door de klei die er in zit. De 
proef is geslaagd en nu wil de gemeente in 2011 een nieuwe laag aanbrengen, met asfaltgruis. Het hele 
pad wordt eerst opnieuw bekeken. Welke gedeeltes de gemeente kan doen, hangt af van de 
bereikbaarheid en natuurlijk de kosten in relatie tot overige werkzaamheden in het kader van het 
wegonderhoud. 

Volgens een inwoner staat er een bankje bij een pad maar heeft men “een ladder nodig om op het 
bankje te komen”. Hier wordt op korte termijn door de gemeente naar gekeken. 

5. Onderhoud speeltuin
De voorzitter zegt dat er geen onderhoud is gepleegd bij de speeltuin en zijn uitspraak wordt 
ondersteund door reacties van de aanwezig inwoners. Er is een speeltoestel weg en het korfje is weg. 
Wethouder Bloem vertelt dat vervanging van het speeltoestel kostbaar is en daar is momenteel geen 
geld voor beschikbaar. Door de gemeente wordt gekeken of er een nieuwe korf geplaatst kan worden. 
Het maaien en het onderhoud van de beplanting gebeurt regelmatig. Het gras wordt regelmatig 
gemaaid, maar de nazomer was erg nat en dit heeft voor problemen gezorgd. Het bijmaaien onder en 
rond de toestellen gebeurt ook met regelmaat. De buitendienst van de gemeente houdt de afvalbakken 
bij, verzorgt de val-ondergrond en verwijdert zwerfafval etc. De afrastering wordt steeds vernield en 
die wordt elke keer door de gemeente gerepareerd. Wethouder Bloem stelt voor om op beide uiteinden 
een stuk hek te verwijderen zodat ook van de zijkanten de speeltuin toegankelijk is. Een aanwezig 
inwoner zegt dat er destijds bewust gekozen is voor de ingang in het midden en dat dat voor de 
veiligheid ook moet blijven. 



Er wordt door de gemeente momenteel gewerkt aan een nieuw speeltuinenbeleid. Hierin wordt 
gekeken waar speeltuinen en speeltoestellen nodig en logisch zijn. Er worden voorstellen gedaan van 
wat waar moet komen. Wethouder Vos zegt dat schade wel moet worden gemeld bij de gemeente, 
want er moet reparatie plaatsvinden. De veiligheid voor de kinderen is ten slotte belangrijk. De 
voorzitter sluit dit agendapunt door te zeggen dat vernielingen moeten worden gemeld bij de 
gemeente. Dorpsbelangen gaat bij Wold en Waard na of daar mogelijkheden zijn voor investeringen in 
de speeltuin. Een voorbeeld van een dergelijke investering is de nieuwe speeltuin in Marum. 

6. Situatie Coenderslaan
De voorzitter vertelt over het Dwarsdiepproject dat gestart wordt en waar mooie dingen mee 
gerealiseerd zullen worden. Met het project is zo’n 180.000 euro gemoeid, waarvan het college 35.000 
euro heeft toegezegd. De voorzitter zegt dat meer informatie over het project voor de inwoners volgt 
en bedankt in ieder geval het college voor hun bijdrage. 

Bij de inwoners bestaat bezorgdheid over de scholen die leeg komen te staan als de leerlingen hun 
intrek nemen in de brede school. In 2008 is er overleg geweest over de plannen die er waren. 
Ondertussen is hier echter niets meer over gecommuniceerd. Wethouder Vos vertelt dat Wold en 
Waard ook deel wil uitmaken van het project, maar dat zij hiertoe eerst moeten beslissen voordat er 
verder kan worden gegaan. Er is al contact geweest met de projectontwikkelaar over de invulling van 
het plan. De uitvoering is echter niet voor 2012. De burgemeester legt uit dat dat lang lijkt, maar legt 
uit dat het proces ernaartoe verplichte tijdstermijnen heeft waardoor het lang duurt. Het wachten is 
daarnaast op het besluit van Wold en Waard. Als zij besloten hebben al dan niet mee te doen, dan kan 
er een besluit genomen worden. Wethouder Vos vertelt dat er binnenkort een overleg is met Wold en 
Waard en dat de resultaten van dat overleg worden gecommuniceerd naar Dorpsbelangen. In dat 
overleg zal ook besproken worden wat er in de tussentijd met de leegstaande scholen gebeurt.

7. Situatie carpoolplaats 
De aannemer is begonnen met de uitbreiding van de parkeerplaatsen. Er wordt ook openbare 
verlichting (ook onder viaduct) geplaatst. In het bestaande gedeelte wordt zonodig herbestraat. De 
fietsenstalling wordt volgend voorjaar uitgebreid. De bushalte wordt ook volgend voorjaar aangepakt, 
waarbij het perron wordt verhoogd. De burgemeester vertelt dat het in november klaar moet zijn. 

Een aanwezige inwoner vertelt dat bij het viaduct een 60 km zone is en dat daarna een ‘dood’ stuk 
komt, waar niet duidelijk wordt hoe hard je er mag rijden. Wethouder Vos zegt toe dit na te gaan en 
ervoor te zorgen dat dit wordt aangepast. 

8. Brede school en herinrichting Coenderslaan
In het kader van het Dwarsdiepproject bestaat de wens om een natuurpad aan te leggen, dit ook om 
een verbinding te maken met de Coendersborg en het pad. Dit natuurpad zou aan de zuidzijde van het 
perceel van de brede school moeten komen. Een definitief standpunt over het pad is nog niet bepaald. 
Van belang is ook de houding van de nieuwe beheerder van de school ten opzichte van het pad. 
De planning van de brede school is dat eind 2010 alle werkzaamheden zijn afgerond en de school in 
januari in gebruik wordt genomen. Het is nog niet bekend wanneer men start met de aanleg van het 
buitenterrein. Dit heeft ook te maken met de boringen die nog moeten worden uitgevoerd voor de 
winning van aardwarmte. De vorige keer was het resultaat niet goed hiervan. Aansluitend op de aanleg 
van het terrein rondom de school knapt de gemeente het asfalt in de weg op. Het fietspad wordt iets 
verlegd om een voetpad vanaf de Offeringalaan aan te kunnen leggen.

Er worden nog afspraken gemaakt over opties als een conciërge, een repro, het gebruik van faciliteiten 
door bijvoorbeeld de korfbalvereniging. Als inwoners ideeën hebben, kunnen ze die naar 
Dorpsbelangen communiceren.

Een aanwezige inwoner merkt op dat de tijd waarin de verhuizing staat gepland wel druk is voor de 
leerlingen en de leraren. Wethouder Bloem vertelt dat hier veel en vaak overleg over is geweest.  



De voorzitter sluit dit punt af met de uitspraak trots te zijn op deze bijzondere school.  

9. Molen Niebert
Er zijn plannen om de molen over te dragen aan de Stichting Groninger Landschap. De gemeente heeft 
onlangs de molen laten verven. Het pad naar en rond de molen moet nog worden opgeknapt. Verder is 
de molen klaar voor de overdracht. Over de indeling van de parkeerplaatsen wordt wel nagedacht, 
maar hier wordt in eerste instantie niets mee gedaan. De gemeente zal een percentage van 20% moeten 
betalen als eigenaar van de grond. Als de raad het hiermee eens is, gaat de overdracht door. De 
molenaar zal dan worden ondersteund door Stichting Groninger Landschap. Voor zover bekend heeft 
Stichting Groninger Landschap geen nieuwe of andere plannen met de molen. De molenaar moet 
echter wel meer geïnformeerd worden over alles wat er met de molen gebeurt. 

Voordat de nieuwe folder van de culturele driehoek wordt uitgegeven, is voor het voorjaar van 2011 
informatie nodig over de molen. Volgens wethouder Vos is dat geen probleem, want alles moet 
geregeld zijn voor mei 2011. 

10. Straatnaambordjes met huisnummers langs de verharde weg 
Wethouder Vos vertelt dat via Dorpsbelangen ideeën, voorstellen en projecten voor het 
Dwarsdiepproject konden worden ingediend. In de gemeente Leek zijn de bordjes door de 
leadergelden gefinancierd. De straatnaambordjes zijn eerder ingebracht, maar zijn vanwege het 
beperkte budget geschrapt. De gemeente kan momenteel geen toezeggingen doen of het in de 
toekomst wel kan. De gemeente neemt hier geen voortouw in. Langs de Haarsterweg hebben bewoners 
wel op eigen initiatief paaltjes geplaatst. De voorzitter brengt dit punt op voor de agenda van volgend 
jaar, want het blijft een wens. 

Een aanwezige meneer spreekt zijn wens uit voor een mooi bord met plattegrond bij de ingang. 
Volgens de voorzitter wordt dit meegenomen in het Dwarsdiepproject.

11. Planning wegen
Wethouder Vos informeert de aanwezigen over de wegenplanning 2011 van de gemeente, waarbij de 
volgende werkzaamheden aan wegen voor volgend jaar gepland staan:
- Overlagen Carolieweg
- Overlagen restant van de Halbe Wiersemaweg
- Herstellen schade aan de kanten van de doorgaande weg in Nuis en Niebert: de rode stenen langs de 
kanten worden weggereden. Het asfalt is ook gescheurd op enkele plaatsen. De gemeente heeft een 
aannemer gevraagd om met een oplossing te komen. De gemeente wil dit jaar nog proberen iets aan 
het herstel te doen en te kijken hoe het zich houdt. Daarna zal volgend jaar de rest zoveel mogelijk 
worden opgeknapt. Een aanwezige inwoonster vraagt of ook de wateroverlast wordt aangepakt. 
Wethouder Vos zegt dat daar ook naar wordt gekeken.   

Na de winter wordt een definitieve planning wegen gemaakt voor 2011. 

12. Rondvraag
Wat gebeurt er met de sporthal?
De burgemeester vertelt dat er plannen zijn om de sporthal en het gebouw van De Kring te verkopen. 
Het is in ieder geval te duur om de sporthal te slopen en er nieuwe gebouwen op te maken. Er zijn 
bovendien geïnteresseerden voor zowel de sporthal als het gebouw van De Kring. Mogelijk krijgen 
beide gebouwen een woon- werkbestemming. Als hierover iets bekend is, wordt het gecommuniceerd 
naar dorpsbelangen. 

Als mensen bijzondere en/of specifieke wensen hebben met betrekking tot de genoemde percelen, dan 
kunnen zij bellen (0594 641333) of mailen (gemeente@marum.nl) naar de gemeente. Deze wensen 
worden dan, waar mogelijk, meegenomen in de afweging voor de bestemming van de panden. 

Worden er dit jaar weer bladbakken geplaatst?
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Wethouder Vos zegt dat er ook dit jaar weer bladbakken kunnen worden geplaatst. De regels zijn als 
voorgaande jaren. Informatie hierover kunnen mensen vinden op www.marum.nl of op de 
gemeentelijke pagina’s in het Achtdorpennieuws. 

13. College 
Na de pauze stellen de collegeleden zichzelf en hun portefeuille voor en bespreken zij de belangrijkste 
ontwikkelingen. 

• Burgemeester Van Bekkum vertelt over de komende bezuinigingen en de begroting die op 13 
oktober tijdens de raadsvergadering zal worden besproken en moet worden vastgesteld. De 
burgemeester vertelt ook dat er op Westerkwartierniveau steeds meer wordt samengewerkt op 
diverse terreinen. De komende maanden gaat de raad van de gemeente bij haar inwoners ten 
rade of zij voor of tegen herindeling zijn. In maart 2011 zal hierover een uitspraak worden 
gedaan. 

• Wethouder Vos vertelt dat de bezuinigingen ook zijn portefeuille beïnvloeden. De wethouder 
vertelt daarnaast dat vanaf 1 oktober 2010 burgers en bedrijven alle vergunningen op het 
gebied van wonen, bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu via één loket aan kunnen 
vragen. Dat wordt mogelijk gemaakt door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), die per 1 oktober landelijk is ingevoerd. De Wabo vervangt maar liefst 25 
vergunningen door één zogenoemde omgevingsvergunning. Er komt één integraal 
aanvraagformulier dat bij één loket wordt ingediend. De gemeente behandelt de aanvraag in 
één procedure en neemt één besluit. De aanvragen kunnen allemaal digitaal worden 
afgehandeld. Bovendien gelden kortere procedures. Verder noemt de wethouder de 
welstandsgebieden in de gemeente waar pilot situaties en vrijheid van welstand kan 
plaatsvinden (met inachtneming van onder andere het bestemmingsplan, de welstandsnota 
etc). Hier noemt de wethouder het centrum van de kern Marum – waarvan de start/kadernota 
volgende week door de raad besproken wordt – en de boerderij Elshof. 

• Wethouder Bloem stelt het aanwezig lid van de Wmo-adviesraad voor en geeft haar het 
woord. Mevrouw Dijkhuizen legt uit wat de Wmo-adviesraad onder andere doet. Vervolgens 
vertelt wethouder Bloem over steunstee’s en over Janske. Hij peilt bij de aanwezige inwoners 
of er behoefte aan diverse initiatieven is in Nuis en Niebert. Nuis en Niebert hebben echter een 
groot vrijwilligersnetwerk, waardoor dergelijke projecten niet direct noodzakelijk zijn. Daarbij 
merkt een aanwezige inwoner op dat gerealiseerd moet worden dat vrijwilligers kostbaar zijn; 
iedereen moet werken tegenwoordig en heeft dus geen tijd meer voor vrijwilligerswerk. Nuis 
en Niebert hebben veel vrijwilligers en zijn daar trots op. Volgens de wethouder is dat goed en 
moeten we er voor elkaar zijn. Steunstee’s worden daarom ondersteund door het college en 
Janske is opgenomen in het ouderenbeleid. Er wordt echter eerst gekeken of er behoefte is, 
waarna wordt er gekeken naar de gelden, zoals subsidies. De voorzitter zegt dat het een goed 
initiatief van het college is en zegt het te willen laten bezinken. Wethouder Bloem roept ten 
slotte alle aanwezigen op een naam te verzinnen voor de brede school. 

Vragen aan het college
Waar kunnen mensen terecht met vragen over de brede school?
De komende maanden wordt hieraan gewerkt en zodra iets bekend is, wordt dit gecommuniceerd. 

De voorzitter vertelt dat er een enquête is gehouden in Nuis en Niebert. Jongeren en ouderen geven  
aan dat ze graag willen blijven in de dorpen. Jongeren zouden graag iets kopen, zodat ze zich in één  
van de dorpen kunnen vestigen. 
De burgemeester vertelt dat er gekeken is naar uitbreiding door middel van een lint om meer 
woonmogelijkheden te creëren. Dit idee werd echter niet goedgekeurd door de provincie. Momenteel 
zijn er geen plannen om de dorpen Nuis en Niebert uit te breiden. 
De heer Mellema is aanwezig als lid van de Ouderenraad
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De heer Mellema vertelt kort iets over deze raad en noemt het verschil tussen de Wmo-adviesraad en 
de Ouderenraad. De twee raden zijn momenteel wel aan het spreken over mogelijkheden voor 
eventuele samenwerking. De heer Mellema zegt dat de raden meer en meer betrokken worden en zegt 
daar blij om te zijn. Hij roept iedereen op om ze te blijven steunen! 

Afsprakenlijst 5 oktober 2010

Afspraak Wie Planning
't Pad/ De Oudeweg wordt 
opnieuw bekeken. In 2011 laat 
de gemeente een nieuwe laag 
met asfaltgruis aanbrengen op de 
Oudeweg/ 't Pad. Welke 
gedeeltes de gemeente kan doen, 
hangt af van de bereikbaarheid 
en natuurlijk de kosten in relatie 
tot overige werkzaamheden in 
het kader van het 
wegonderhoud. 

Gemeente Het materiaal is gebroken kalk-
zandsteen en geen asfaltpuin.
Wij gaan in 2010 doorgroeiend 
onkruid spuiten, dit zal denken 
wij al veel effect hebben. In het 
voorjaar 2011 gaan we bekijken 
waar ook nog puin op gaan 
brengen.  

Volgens een inwoner staat er 
een bankje bij 't Pad/ De 
Oudeweg, maar staat het bankje 
te hoog. Gemeente kijkt of en 
wat hieraan kan worden gedaan. 

Gemeente De buitendienst van de gemeente 
gaat hiermee bezig en maakt het 
voor de winter nog klaar. 

Door de gemeente wordt 
gekeken of er een nieuwe korf 
geplaatst kan worden bij de 
speeltuin. Dorpsbelangen gaat 
bij Wold en Waard na of er, net 
als in de speeltuin in de kern 
Marum, mogelijkheden zijn voor 
investeringen in de speeltuin. 

Gemeente en Dorpsbelangen Tijdens afgelopen voorjaar was 
de korf weer geplaatst, maar 
werd binnen twee weken weer 
afgebroken. Er wordt door de 
gemeente gekeken of deze korf 
met paal nog een keer geplaatst 
kan worden.

De resultaten van het overleg 
tussen de gemeente en Wold en 
Waard over de Coenderslaan en 
over wat er met de leegstaande 
scholen gebeurt, communiceren 
naar Dorpsbelangen. 

Gemeente

Een aanwezige inwoner vertelt 
dat bij het viaduct een 60 km 
zone is en dat daarna een ‘dood’ 
stuk komt, waar niet duidelijk 
wordt hoe hard je er mag rijden. 
Wethouder Vos zegt toe dit na te 
gaan en ervoor te zorgen dat dit 
wordt aangepast. 

Gemeente Er is geen loos stuk in 60 km-
zone. Wel lijkt er een bord teveel 
te staan, nl. die voor 
Veenhuizen. Provincie wordt 
gevraagd deze weg te halen. 

Molenaar actief informeren over 
ontwikkelingen molen

Gemeente

Straatnaambordjes met 
huisnummers langs de verharde 
weg als agendapunt voor 

Gemeente



volgend jaar. 

Schade aan de kanten van de 
doorgaande weg in Nuis en 
Niebert. 

Gemeente Herstellen schade aan de kanten 
van de doorgaande weg in Nuis 
en Niebert: de rode stenen langs 
de kanten worden weggereden. 
Het asfalt is ook gescheurd op 
enkele plaatsen. De gemeente 
heeft een aannemer gevraagd om 
met een oplossing te komen. De 
gemeente wil dit jaar nog 
proberen iets aan het herstel te 
doen en te kijken hoe het zich 
houdt. Daarna zal volgend jaar 
de rest zoveel mogelijk worden 
opgeknapt. Een aanwezige 
inwoonster vraagt of ook de 
wateroverlast wordt aangepakt. 
Wethouder Vos zegt dat daar 
ook naar wordt gekeken.  Wat 
we kunnen doen hangt af van de 
prioriteitstelling in de planning 
van 2011.

De burgemeester vertelt dat er 
plannen zijn om de sporthal en 
het gebouw van De Kring te 
verkopen. Als hierover iets 
bekend is, wordt het 
gecommuniceerd naar 
dorpsbelangen. 

Gemeente

De komende maanden wordt er 
gewerkt aan een contactadres 
voor de brede school, waar 
mensen terecht kunnen voor 
onder andere het stellen van 
vragen. Zodra iets bekend is, 
wordt dit gecommuniceerd naar 
Dorpsbelangen. 

Gemeente De contactpersoon is de heer T. 
Sutman van de gemeente 
Marum. Hij is te bereiken via 
telefoonnummer (0594) 641333 
of e-mail t.sutman@marum.nl.


