
         
 
 

BEKNOPT VERSLAG van het overleg tussen Plaatselijk Belang Nuis & 

Niebert en het college van burgemeester en wethouders van Marum, 

gehouden op 2 september 2008 in “De Vrijborg” te Nuis. 

 

Aanwezig: 

Namens Plaatselijk Belang: de heren R. van der Meulen (voorzitter) en  
H. Land en de dames C. Hut, I. Hoeksma, J. Rijskamp en R. Varwijk. 
Namens de gemeente: de heren T. van Bekkum (burgemeester) en  
F. Mollema (wethouder), mevrouw H.G. Horenga (wethouder) en de heer  
R.L.H. Schoonderbeek (gemeentesecretaris / verslag). 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Dorpsvisie.   
Een gemeentelijk advies/reactie op de opgestelde dorpsvisie wordt uitgereikt. 
Afgesproken wordt voor een volgend overleg de dorpsvisie en de gemeentelijke 
zienswijze daarop te agenderen en dan te bespreken.  
 
3. Inrichting Coenderslaan.   
De avond voor dit overleg is de heer S. van Dijk (hoofd sector Ruimte & Werken 
gemeente Marum) op bezoek geweest. Bij die gelegenheid is Plaatselijk Belang 
goed over de voortgang geïnformeerd. Verdere bespreekpunten zijn er op dit 
onderwerp momenteel niet. 
 
4. Financiering Ommetje. 

Plaatselijk Belang is benaderd door een oud-inwoner van Nuis over een oud 
“post-pad”. Vraag van Plaatselijk Belang is of de gemeente eventueel wil mee-
financieren in het herstel van dit oude wandelpad. 
 
Wethouder Mollema antwoordt dat het initiatief bij dit soort projecten het beste 
bij Plaatselijk Belang kan liggen. Dat biedt over het algemeen betere kansen 
(wat grondverwervingsmogelijkheden en het verkrijgen van subsidies betreft) 
dan wanneer de gemeente het initiatief neemt. 
De burgemeester vult ten aanzien van de vraag naar gemeentelijke mede-
financiering aan, dat wanneer Plaatselijk Belang een plan voorlegt met daarbij 
wilsverklaringen (tot verkoop) van de grondeigenaren, de gemeente de 
bereidheid tot het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage zal bezien. 
 
5. Communicatie met gemeente (aanspreekpunt). 

Plaatselijk Belang zou het prettig vinden bij de gemeente één aanspreekpunt te 
hebben. Afgesproken wordt dat voor onderwerpen waar men geen inhoudelijk 
aanspreekpunt voor heeft, door Plaatselijk Belang altijd de gemeentelijke 
voorlichter benaderd kan worden. Zij kan vervolgens intern naar de juiste 
persoon of afdeling doorverwijzen. (N.B.: De gemeentelijke voorlichter sinds eind 
2008 is Franke Steffens). 



 
6. Brede School. 

Plaatselijk Belang vraagt naar de stand van zaken.  
Wethouder Horenga antwoordt dat in de procedure een aantal zienswijzen is 
ingediend, met name betrekking hebbend op de aspecten uitzicht en geluid. 
Desalniettemin verloopt het proces nog volgens schema. Wanneer de zienswijzen 
in de verdere procedure worden gehandhaafd kunnen zij mogelijk wel tot 
vertraging leiden. Zoals het nu lijkt kunnen de werkzaamheden in het voorjaar 
een aanvang nemen. Het is de bedoeling vooraf nog een keer een algemene 
informatiebijeenkomst te organiseren. 
 
7. Coendersborg. 
Plaatselijk Belang vraagt naar de stand van zaken.  
Wethouder Mollema antwoordt dat momenteel gesprekken plaatsvinden met de 
Stichting Groninger Landschap. De wethouder zegt dat het college zich op het 
standpunt heeft gesteld dat zolang er geen draagvlak is, de gemeente niet aan 
de plannen meewerkt. Het belangrijkste bezwaar vanuit de gemeenschap heeft 
betrekking op de voorgenomen herinrichting van de tuin. Wethouder Mollema 
merkt op dat een complicerende factor in het proces daarnaast is gelegen in het 
feit dat er ook nog een bewoonster is die ter plekke woont op basis van een 
huurovereenkomst, die niet zomaar open te breken is.  
De ontwikkelingen zullen worden gevolgd. 
 
8. Rondvraag. 

Vanuit Plaatselijk Belang wordt aangegeven dat de omgeving van de 
Coenderslaan rommelig is. Dit vraagt nodig aandacht. De burgemeester en 
wethouder Mollema doen de suggestie dat Plaatselijk Belang hierover Wold & 
Waard benadert vanwege hun relatie naar de huurders toe. Mocht dit onverhoopt 
onvoldoende effect hebben, dan kan de gemeente dit eventueel nog eens bij 
Wold & Waard aankaarten. 
 
9. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
 
 
 
 


