
 

 

(Concept)verslag overleg Plaatselijk belang Nuis/Niebert (en bewoners) en het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Marum, 4 april 2013, in de Wieken te Niebert. 
 

Aanwezig: 

Namens Plaatselijk belang:  Roelf van der Meulen (voorzitter), Ineke Hoeksema, Ciska Drijfhout, 

    Peter Smit, Jan Sikkema. 

Namens de gemeente:  J. Hulshoff (wethouder), J. Jellema (gemeentesecretaris), J. de Vries en 

    H. Brouwer. 

Inwoners:   Dhr. en mevr. Meines, J. de Jong, J. Klooster-van der Molen,  

    K. Landman, F. Tuinstra, W. Postma.   

M.k.a.:    J. Vos (wethouder) 

 

1. Welkom 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. 

 

2. Verslag vorige vergadering 
N.a.v.: bij punt 3 rondvraag bewoners, verkeersdrempel Niebert. Dhr. De Vries van de gemeente geeft aan 

dat bij de aanleg is toegezegd dat de drempel weggehaald zou worden als de school er niet meer zou staan. 

Daarna wordt het verslag vastgesteld. De actiepunten uit het verslag worden besproken. 

 

3. Actiepunten vorige keer  
De actiepunten worden besproken. 

  

Afsprakenlijst 3 november 2011 

Nr. Afspraak Wie Stand van zaken maart 2014 

1 Verzakkingen 't Pad / Oude weg. 

Oplossingen met grind niet meer  

toereikend. De gemeente 

beoordeelt de situatie. 

Gemeente Dit is aangepakt en gereed (nieuwe schelpen 

gelegd). Alleen nog een stukje vanaf Iewemalaan 

tot ingang 't Steenhuis, dit wordt binnenkort 

opgeknapt.    

2 Onderhoud speeltuin.  Gemeente PB vraagt aandacht voor het defecte hekwerk. 

Is al wel hersteld, echter ook weer vernield. De 

gemeente is nu zover dat ze het hekwerk wel 

willen weghalen. We houden het herstellen bij, 

misschien is het voormalige hekwerk van de 

school Coenderslaan te gebruiken (opslag).  

3 Evaluatie proef 

herstelwerkzaamheden 

doorgaande weg Nuis/Niebert. 

Aanwonenden per brief 

aanschrijven. 

Gemeente Proef lijkt geslaagd. Nog afwachten hoe dit na de 

winterperiode eruitziet. Bewoners worden niet 

aangeschreven. De gemeente heeft weer een deel 

hersteld. In 2014 wordt er weer een gedeelte 

hersteld. 

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 Is meegenomen in Dwarsdiepproject door PB. Is 

betonnen picknickbank geplaatst door gemeente.   

6 Bord attentiewaarde Brede Gemeente  Er zijn accentvlakken aangebracht. Voor een bord 



school vanaf doorgaande weg.  is geen geld beschikbaar. 

 

7 Rondom perenboom kerk Nuis 

staan paaltjes. Een is kapot. 

Reparatie? 

Gemeente Is hersteld. In het vervolg dit soort zaken 

rechtstreeks naar de afdeling.  

8 Perkjes Offeringalaan geruimd. 

Komt er een nieuwe invulling 

van de perkjes Offeringalaan? 

Gemeente Is in later stadium nog meer beplanting wegge-

haald, is dit voorjaar ingepland met rozen.  

9 Infobord Niebert niet geschikt 

automobilisten. De gemeente 

bekijkt of er bij het infobord een 

wegenkaart geplaatst kan 

worden. 

 

Pl. Belang 

 

Is door Plaatselijk Belang opgepakt. Er zal ook 

een prullenbak komen. 

10 Sloot Nieuweweg in delen 

onderhouden. De gemeente 

zoekt uit waarom. 

Gemeente Onbekend welk deel dit is. Beter rechtstreeks 

afdeling benaderen.  

11 Wegdek Molenweg 40 

gescheurd. Zorgt voor lokaal 

geluidsoverlast. De gemeente 

bekijkt de situatie. 

Gemeente De klinkers in de sleuf bij de Molenweg 40 

worden vervangen door asfalt. Dit is klaar. 

12 Verzakking Mellemaweg. 

Verantwoordelijk van de 

gemeente of boer. Gemeente 

zoekt dit uit. 

Gemeente Wegenlegger ligt ter vaststelling (tot ca. 1 april) 

bij de provincie. Mellemaweg is hierin 

opgenomen. Onderhoud voor de Boer.  

13 Hetzelfde geldt voor 't 

Ommetjes. Gemeente zoekt uit 

wie verantwoordelijk is voor het 

onderhoud. 

Gemeente Onderhoud is voor plaatselijk belang.   

 

14 Op de Mienscheer wordt te hard 

gereden. Kan de gemeente 

maatregelen treffen? 

Gemeente  Snelheden zijn gemeten. Maatregelen  moet men 

niet gelijk verwachten. Lage prioriteit. Eventueel 

politie gericht laten controleren n.a.v. gegevens 

meting. Uit de meting bleek dat er weinig aan de 

hand is, V 85 = 48/50 km/uur.   

 

4. Coenderslaan 
Er heeft een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden met Bugel Hajema. De plannen liggen momenteel ter 

inzage voor het inrichtingsplan Coenderslaan. Plaatselijk Belang geeft aan dat er wel belangstelling bestaat 

voor de starterswoningen. Inmiddels zijn alle starterswoningen verkocht. 

 

5. Rondvraag 
De heer Jellema geeft een korte toelichting over het rapport Grenzeloos Gunnen en de stand van zaken m.b.t. 

een eventuele herindeling. Onze 'nieuwe' burgemeester Henk Kosmeijer wordt geinstalleerd op 15 mei a.s. 

Tevens geeft hij aan dat de gemeente er niet aan ontkomt wederom bezuinigingen door te voeren. 

Mevrouw Hulshoff- Oost geeft aan dat de Coendersborch in ieder geval tijdens Open Monumentendag 

opengesteld is voor publiek. En dat er mogelijk een nieuwe Cultuurkoepel achter de Coendersborch geplaatst 

wordt. Tot slot geeft de heer Van der Meulen aan dat hij zijn voorzitterstaken neerlegd. Hij heeft de 

afgelopen, soms hectische, zes jaren deze taak met veel plezier vervuld. Het is nu tijd om het stokje over te 

dragen. 

 

6. Afsluiting 


