
 

Conceptverslag overleg Algemene ledenvergadering Plaatselijk belang Nuis/Niebert (en bewoners) en 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum, donderdag 9 april 2015 in In de 

Klaver te Niebert. 

 

Aanwezig: 

Namens Plaatselijk belang:  W. Postma (voorzitter), J. Rijskamp, C. Drijfhout, T. Beerlings, P. Smid, 

J. Sikkema, S. Veenstra, M. Middel. 

Namens de gemeente:  H. Kosmeijer (burgemeester), J. Hulshoff (wethouder), J. Vos 

(wethouder),S. van Dijk en H. Brouwer. 

M.k.a.:    H. de Graaf (wethouder) en J. Jellema(gemeentesecretaris)   

   

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Notulen vorige vergadering  

De notulen en de afsprakenlijst worden doorgenomen. Er zijn nog steeds verzakkingen in t Pad/ Oude weg.  

De gemeente gaat er nogmaals naar kijken. 

De vraag naar de woningen aan de Coenderslaan loopt nog niet zo hard. Er blijft wel onderhoud 

plaatsvinden. Er zal worden gekeken naar maatregelen om de snelheid daar naar beneden te krijgen . 

 

De Bankjes bij de vogelkijkhut zijn destijds geplaatst i.h.k.v. het dwarsdiepproject, niet door de gemeente. 

 

Het paadje naar de Kerk is gesloten. Wethouder Vos heeft met de eigenaar gesproken .Hij heeft aangegeven 

dat het zo blijft en dat daar geen doorgang meer is. De bewoners zijn er niet blij mee. 

 

Onderhoud speeltuin; hier is geen geld voor beschikbaar. Vroeger had de speeltuincie dit in beheer, met een 

kleine bijdrage van de gemeente. De gemeente gaat wel weer de controle uitvoeren bij de speeltuin. De 

prullenmand bij de picknickplaats wordt geplaatst. 

 

Burgemeester Kosmeijer geeft aan dat als het vroegtijdig en direct bij de gemeente wordt aangegeven we 

direct actie kunnen ondernemen.  De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld. Er wordt nog gezocht 

naar een manier om dit geld te verdelen en op welke wijze.  

 

In overleg met de school ’t Sterrepad zijn er signaleringsborden geplaatst bij de oversteek.  

 

Het paadje naar de kerk is afgesloten. Is hier nog iets aan te doen? Wethouder Vos gaat bekijken of hier nog 

mogelijkheden zijn. Naast het info bord Niebert wordt mogelijk een prullenbak geplaatst. Maar deze bak 

moet ook geleegd worden, misschien kan het Cleanteam dit meenemen in de route. Bij problemen onderhoud 

wegen kan men het beste rechtstreeks contact opnemen met dhr. Wils van de gemeente. Daarna wordt het 

verslag vastgesteld. 

 

3. Actiepunten  

  

Afsprakenlijst  

Nr. Afspraak Wie Stand van zaken  

1 Opnieuw Verzakkingen 't Pad / 

Oude weg.  

Gemeente Dit is aangepakt en gereed (nieuwe schelpen 

gelegd).  

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. Geen geld bsb voor wederom 

vervanging. Wrsch. wordt tijdens het winterwerk 

2015 het onderhoud meegenomen. Prullenbak 

wordt geplaatst. 

3 Bord attentiewaarde Brede 

school vanaf doorgaande weg.  

Gemeente  Er zijn accentvlakken aangebracht en 

signaalborden geplaatst. 

4. Infobord Niebert niet geschikt 

automobilisten.  

 

Pl. Belang 

Is door Plaatselijk Belang opgepakt. Er zal 

mogelijk ook een prullenbak komen. Mogelijk 

door Cleanteam opgepakt. 

5 Verzakking Mellemaweg. 

Verantwoordelijk van de boer.  

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

bij de provincie. Legger is vastgesteld. 

Mellemaweg is hierin opgenomen. Onderhoud 

voor de Boer. Klopt. 

12 Hetzelfde geldt voor 't Ommetje.  Pl. Belang Onderhoud is voor plaatselijk belang.   

 

13 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. Burgemeester heeft het nogmaals 

aangeven bij de politie.  

 

 

5. Rondvraag 

Herindeling: burgemeester Kosmeijer geeft aan dat ze nog steeds op koers liggen. In de gemeente Zuidhorn 

leeft de gedachte dat Leek er financieel niet goed voorstond. Dit idee is nu losgelaten. Het volgende heikele 

punt is de positie van Middag Humsterland, wel of niet behorende straks tot de nieuwe 

Westerwartiergemeente.  

 

Dhr. Postma vraagt of al nagedacht is over de plaats van het nieuwe gemeentehuis. Dit komt in een later 

stadium ter sprake en mogelijk worden er andere oplossingen gezocht. 

 

Sociaal Domein: door de transities zijn de verplichtingen voor de gemeente toegenomen. 

De Huishoudelijke Hulp; de eerste geluiden zijn redelijk positief, na het 1ste kwartaal. Qua financiën ligt het 

in de lijn der verwachting dat we goed uitkomen. Nu nog geen melding van schrijnende gevallen. We hopen 

dit zo te houden. 

 

De gemeente Marum is bezig met het Kernenbeleid om een vorm te bedenken om ook straks na de 

herindeling de inwoner te verzekeren van de afspraken die zijn gemaakt met het gemeentebestuur.  

Mevr. Van der Kaap spreekt haar zorg uit(ontstaat er geen afstand) over de kleine dorpen na de herindeling. 

Burgemeester Kosmeijer geeft aan dat hij geen garanties kan geven na 2018, nadat er heringedeeld is. 

De afstand tussen het gemeentebestuur en de dorpsverenigingen zullen in eerste instantie groter worden. Juist 

daarom is het goed om een passend Kernenbeleid te formuleren. Mogelijk komt er een dorpscoördinator, de 

link tussen de inwoners en het bestuur. Dhr. Postma vraagt wanneer er klankbordgroepen worden opgesteld. 

Burgemeester Kosmeijer geeft aan het nu nog in een later stadium de inwoners nadrukkelijker worden 

betrokken bij het proces. Het kernenbeleid begint in juni met een startbijeenkomst. Dhr Landman geeft aan 

dat hij bang is voor het Calimero-effect en dat het meeste geld waarschijnlijk naar de hoofdplaats zal gaan. 

Kosmeijer geeft aan dat er duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden hierover in de toekomst.  

 

6. Afsluiting 

De voorzitter dankt de inbreng van de gemeente en gaat verder met de agenda van de Algemene 

ledenvergadering. 


