
 

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

van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum, 19 april 2016 in In de Klaver te Niebert. 

 

Aanwezig: 

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)   

   

 

Notulen vorige vergadering  

De notulen en de afsprakenlijst worden doorgenomen. De notulen worden vastgesteld. 

 

Onderwerpen die ter sprake komen: 

 

Onderhoud speeltuin; Pb Nuis Niebert heeft een gift gekregen van de NH kerk zodat er een nieuw hekwerk geplaatst 

kan worden om de speeltuin. 

 

Aandacht voor de verkeersproblematiek bij de Brede School. Het staat op de agenda, ook de Provincie heeft er aandacht 

voor. De gemeente wil graag meewerken aan het vinden van een goede oplossing. Brede School ‘t Sterrenpad zoekt 

contact met de omwonenden en betrokkenen. Wordt vervolgd. 

 

Dorpsagenda 

Het dorp is bezig met het opstellen van de agenda voor de komende jaren. Er wordt verschillend gedacht over de tuin 

achter ‘t Sterrenpad.  

 

Breedband 

De voorkeur gaat uit naar het vormen van een coöperatie m.b.t. dit onderwerp. Kijk naar het voorbeeld van De Wilp. De 

Stichting Breedband Westerkwartier zoekt ambassadeurs.  

Het doel van de Stichting Breedband Westerkwartier is om door middel van een coöperatie alle ‘panden’ in het 

Westerkwartier van glasvezel te voorzien. Deze oplossing wordt gezocht, omdat het huidige netwerk waarschijnlijk niet 

voldoet voor de toekomstige ontwikkelingen. Het netwerk buiten de bebouwde kom voldoet zeker niet.  

 

Herindeling  

Op 1 januari 2019 is de herindeling een feit. Momenteel is het nog onduidelijk of Middag Humsterland deel uit gaan 

maken van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Meer informatie is te vinden op http://herindeling.westerkwartier.nl/  

 

Van Droom tot Project 

De gemeente Marum is bezig met het Kernenbeleid ‘van Droom tot Project’ om een vorm te bedenken om ook straks na 

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

bakbrommerronde door de collegeleden is er veel energie losgemaakt. De komende maanden gaat men aan de slag met 

de opbrengsten van de brommerronde. Later dit jaar worden de zonnebloempitten gepoot (het symbool van het 

Kernenbeleid) , zodat in het najaar de hele gemeente in bloei staat. Eén ding is zeker: de hele gemeenschap is in 

beweging gezet. Mogelijk komt er een dorpscoördinator/linking pin, de link tussen de inwoners en het bestuur. 

 

Dorpenbudget 

Er wordt een vraag gesteld over het dorpenbudget. Burgemeester Kosmeijer geeft aan dat er (mogelijk) een regelvrij 

budget beschikbaar wordt gesteld, in totaal € 12.000, -- . De dorpen kunnen ideeën inbrengen die voor het budget in 

aanmerking kunnen komen.    

 

 
Afsluiting 

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


