
 

 

Verslag overleg Plaatselijk belang Nuis/Niebert en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Marum, donderdag 3 november 2011 in de Vrijborg in Nuis. 

 

Aanwezig: 

Namens Plaatselijk belang:  Roelf van der Meulen (voorzitter), Hetty Alkema (bestuurslid) 

Namens Wmo adviesraad: XXX 

Namens de gemeente:  T. van Bekkum (burgemeester), Jan Vos (wethouder), J.A. van Dijken 

    (notulist) 

 

1. Welkom 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 

 

2. Lijst met openstaande punten 2010 

1 Toestand 't Pad / Oude weg: oplossingen met grind niet meer toereikend. De gemeente bekijkt de 

verzakkingen. 

3 Onderhoud speeltuin. Onderhoud wordt meegenomen in Sportnota. Hierin staat ook hoeveel geld er 

beschikbaar is voor de speeltuin. Hek bij de kerk verplaatsen naar de speeltuin is een optie. 

7 Straatnaambord met meerdere huisnummers: Plaatselijk belang kan hiervoor een 'lokaal initiatief'  

indienen bij het college.  

8 Schade aan de doorgaande weg Nuis/Niebert. Proef met herstelwerkzaamheden: project nog niet 

geëvalueerd. De gemeente gaat aanwonenden per brief vragen naar ervaringen. Volgens bewoners krult 

een deel van het wegdek op. De gemeente gaat de situatie beoordelen. 

 

Nieuwe invulling Coenderslaan (niet op de agenda) 

Wethouder Jan Vos laat de twee uitgangspunten voor de nieuwe invulling van de Coenderslaan zien. Eind 

2012 wordt de huidige invulling gesloopt. Op korte termijn komt de gemeente samen met plaatselijk belang 

om de twee uitgangspunten verder te bespreken. Hiervoor is nog geen afspraak gemaakt. Een bewoners 

spreekt haar zorg uit over de nadelen van leegstand tot eind 2012. 

 

3. Rondvraag bewoners 

 Bankjes (2x) vogelkijkhut Oudediep zijn verdwenen. Dorpbelangen Boerakker / Lucaswolde ook al 

gemeld. De gemeente bekijkt de situatie. 

 Oversteek Mellemaweg is onveilig. Uitzicht uitrit onoverzichtlijk. De gemeente komt kijken. 

 Bord bij Brede school zou de attentiewaarde vanaf de doorgaande weg vergroten. De gemeente ?? 

 Hek bij Brede school moet voorkomen dat kinderen de weg oversteken. Brede school is hierover in 

overleg met de gemeente. 

 De dorpskrant kent financiële problemen. Novatec heeft tot twee keer toe de prijs van het printen 

verhoogt. De redactie bekijkt of er geprint mag/kan worden bij de Brede school. Wanneer dit niet 

kan, kan er geprint worden bij de gemeente, bij voorkeur op vrijdagmiddag. 

 Het gras bij de Coenderslaan wordt niet gemaaid. De gemeente zegt toe dit voor de winter te maaien. 

 Bij de uitgang van de kerk staat een perenboom. Eén van de paaltjes rondom de boom is stuk. Graag 

aandacht van de gemeente. 

 Perkjes Offeringalaan zijn geruimd. Komt er een nieuwe invulling van de perkjes? 

 Het infobord in Niebert is niet geschikt voor automobilisten. De gemeente kijkt of er geld 

beschikbaar is voor een wegenkaart bij infobord. 

 Slootje Nieuweweg wordt niet in zijn geheel onderhouden. Wel helemaal in bezit van de gemeente. 

De gemeente zoekt uit waarom onderhoud sloot in delen plaatsvindt. 

 Verkeersdrempel Niebert. Waarom is deze verwijderd? Volgens gemeente op verzoek van bewoners 



zelf. Zou teveel lawaai maken. Nu wordt er volgens bewoner te hard gereden, met (geluids) overlast 

als gevolg. 

 Wegdek ter hoogte van Molenweg 40 is gescheurd. Dit zorgt voor lokaal geluidsoverlast.  

 Onderhoud totale groenvoorziening in de gemeente. Volgens bewoner lijkt Nuis/Niebert minder 

onderhouden dan voorgaande jaren. Meer onkruid bij bushaltes en perkjes. Gemeente heeft 

onderhoud op laag pitje staan. Houdt dit voorlopig zo. Meer onkruid kan ook door gunstige 

weersomstandigheden zomer 2011 komen. 

 Mellemaweg. Is deze van de gemeente of van de lokale boer? Begin van de weg verzakt namelijk. 

 't Ommetje. Wie onderhoud dit? Zoekt de gemeente uit. 

 

4.  Voorstellen en portefeuille collegeleden 

 

Burgemeester Tjeerd van Bekkum licht zijn portefeuille toe. Hij licht de volgende punten eruit. 

 De begroting voor 2012 is klaar en is positief. Hiermee is de meerjarenbegroting 2012-2016 ook in 

balans. Extra geld gaat naar de gemeentelijke reseves voor Centrumplan en plan voor huisvesting 

scholen in de toekomst in de gemeente Marum. 

 De gemeente krijgt per 2012 meer verantwoordelijkheden vanuit het Rijk. Het gemeentelijk loket 

wordt groter. 

 Herindeling is nog ver weg (2016-2017). Maar ambtelijke samenwerking met gemeente Leek is 

dichtbij. 

 

Wethouder Jan Vos licht zijn portefeuille toe. Hij licht de volgende punten eruit. 

 Centrumplan. Het is een prettig proces gebleken. De inspraakrondes en bijeenkomsten hebben tot 

resultaat geleid. Uitwerking van het plan moet door de raad. Wellicht een 2e weg door het centrum 

die het centrum zelf moet ontlasten. De Hoorn gaat misschien ook naar het centrum. 

 Integrale gebiedsontwikkeling gaat verder. Zo zijn de plannen om Het Diepje te hermeanderen 

verder uitgewerkt. 

 Plannen spoorlijn Heerenveen Groningen. De plannen worden nu onderzocht op haalbaarheid. 

December 2011 meer duidelijkheid. Wanneer het doorgaat dan volgt meer informatie. 

 Milieu en afvalinzameling. De gemeente wil de milieuzak handhaven. 

 Ruimtelijke ordening: huizenbouw gaat geleidelijk door. De gemeente heeft geen braakliggend 

terrein. Alberdaheerd groeit gestaag. 

 

Burgemeester Tjeerd van Bekkum licht de portefeuille van Arnold Bloem toe. Wethouder Bloem is afwezig 

door vakantie. 

 De krimp van scholen vraagt om een oplossing. Er wordt gekeken naar de functies van scholen in de 

gemeente. Hiervoor komt een plan. 

 De sportnota is onderweg. 

 De raad komt op korte termijn met een notitie over steunstees in de gemeente. Een steunstee is een 

plaats voor ouderen waar zij informatie over gemeentelijke zorgvoorzieningen kunnen inwinnen. 

 Verder is wethouder Bloem de komende tijd druk met de decentralisatie vanuit het Rijk van o.a. de 

jeugdzorg, wajong, uitkeringen. 

 

5. Afsluiting 

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.  

 

Na de vergadering ingebracht door mevr. Rijskamp, 0594-643275 

 Mienschier dient als toegangsweg naar loonbedrijf Nijboer. Er wordt te hard gereden. En de weg 

wordt als sluiproute gebruikt. Kan de gemeente maatregelen treffen? Wellicht een verkeersbord met 

max. snelheid.  

 

 

 

 

 

 



Afsprakenlijst 3 november 2011 

Nr. Afspraak Wie Stand van zaken 

1 Verzakkingen 't Pad / Oude weg. 

Oplossingen met grind niet meer  

toereikend. De gemeente 

beoordeelt de situatie. 

Gemeente Geen idee wat hiermee bedoeld 

wordt. Rechtstreeks opnemen 

met afdeling .  

2 Onderhoud speeltuin. Plaatselijk 

belang informeren over 

uitkomsten hierover in 

Sportnota. 

Gemeente Onderhoud is op niveau basis. 

Wat heeft dit met de sportnota 

van doen?  

3 Evaluatie proef 

herstelwerkzaamheden 

doorgaande weg Nuis/Niebert. 

Aanwonenden per brief 

aanschrijven. 

Gemeente Proef lijkt gelaagd. Nog 

afwachten hoe dit na de 

winterperiode eruitziet. 

Bewoners worden niet 

aangeschreven. Dit voegt niets 

toe.  

4 Afspraak maken met Plaatselijk 

belang voor gesprek 

uitgangspunten Coenderslaan. 

Gemeente T.z.t  

5 Bankjes (2x) vogelkijkhut zijn 

verdwenen. De gemeente bekijkt 

de situatie. 

Gemeente Bankjes nu twee keer vernield. 

Komt voorlopig niks terug. 

6 Oversteek Mellemaweg 

onveilig. Gemeente komt de 

situatie bekijken. 

Gemeente Komt door geparkeerde auto's . 

Niet zo erg dat er iets aan 

gedaan moet worden.  

7 Bord attentiewaarde Brede 

school vanaf doorgaande weg.  

?  

8 Gras Coenderslaan niet 

gemaaid. De gemeente zegt toe 

dat dit voor de winter gebeurd. 

Gemeente Wordt enkele keren per jaar 

geklepeld. Lager niveau dan 

plantsoen. (of is dit voor Wold 

en Waard? ) 

9 Rondom perenboom kerk Nuis 

staan paaltjes. Een is kapot. 

Reparatie? 

Gemeente Is hersteld. In vervolg dit soort 

zaken rechtstreeks naar de 

afdeling.  

10 Perkjes Offeringalaan geruimd. 

Komt er een nieuwe invulling 

van de perkjes Offeringalaan? 

Gemeente Ja. In voorjaar 2012. 

11 Infobord Niebert niet geschikt 

automobilisten. De gemeente 

bekijkt of er bij het infobord een 

wegenkaart geplaatst kan 

worden. 

Gemeente Meenemen met plan voor 

parkeerplaatsen. Via SEV-

project. 

12 Sloot Nieuweweg in delen 

onderhouden. De gemeente 

zoekt uit waarom. 

Gemeente Onbekend welk deel dit is. Beter 

rechtstreeks afdeling benaderen.  

13 Wegdek Molenweg 40 

gescheurd. Zorgt voor lokaal 

geluidsoverlast. De gemeente 

bekijkt de situatie. 

 Probleem was bekend. Is al 

eerder hersteld, is kapotte 

duiker. Wordt dit voorjaar 

definitief opgelost.   

14 Verzakking Mellemaweg. Gemeente Verantwoordelijkheid is voor 



Verantwoordelijk van de 

gemeente of boer. Gemeente 

zoekt dit uit. 

eigenaar. Wij proberen de weg 

dit jaar op de wegenlegger te 

krijgen. Dan kunnen wij boer 

aanspreken. Situatie is niet 

gevaarlijk. Bewoners kunnen 

eventueel eigenaar aanspreken.  

15 Hetzelfde geldt voor 't 

Ommetjes. Gemeente zoekt uit 

wie verantwoordelijk is voor het 

onderhoud. 

Gemeente Onderhoud is voor plaatselijk 

belang.   

 

16 Op de Mienscheer wordt te hard 

gereden. Kan de gemeente 

maatregelen treffen? 

Gemeente  Snelheden zullen in voorjaar 

gemeten worden. Maatregelen  

moet men niet gelijk 

verwachten. Lage prioriteit. 

Eventueel politie gericht laten 

controleren n.a.v. gegevens 

meting. (als er tenminste notoire 

hardrijder is te traceren.)   

 


