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KORT VERSLAG VAN HET RAADSBEZOEK VAN DE GEMEENTERAAD AAN NUIS EN 

NIEBERT OP DINSDAG 17 JANUARI 2017 OM 20.00 UUR IN “DE WIEKEN” IN NIEBERT 

 

Aanwezig: van de gemeenteraad: 

de dames H. Bergsma-de Lange, I. den Haring-Snikkers, S. Noorda-Russchen,  

R. Gjaltema-van der Laan, C.E. van Putten en de heren J.T. Koenders, T. Kiesbrink,  

M. Jager, P.H. Holsappel, F. Jongsma en K. Jansma 

van de griffie: 

 mevrouw K.J. Buursma (verslag) 

 van Plaatselijk Belang Nuis/Niebert: 

de dames T. Beerlings, M. Middel, S. Postmus, M. Stuit, S. Veenstra en de heren  

W. Postma (voorzitter) en H. Beiboer 

  

 

1. Opening 

De voorzitter van Plaatselijk Belang heet de aanwezigen hartelijk welkom. Er volgt een kort voorstel-

rondje.  

 

2. Wat doet de gemeenteraad/missie en visie 

De heer Holsappel schetst in het kort de werkwijze en rol van de gemeenteraad. De gemeenteraad is 

door de stemgerechtigde bevolking gekozen. Hij is de opdrachtgever van het college van burgemeester 

en wethouders en geeft bij plannen randvoorwaarden aan (kaders). De uitvoering controleert de raad 

dan ook weer. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente.  

De missie, visie en het beleid van de gemeenteraad is vastgelegd in een coalitieakkoord tussen de 

partijen die elkaar hebben gevonden in de raad om een college te vormen; het college maakt daaruit 

een voortgangsagenda op, het collegeprogramma.  

De oppositie heeft ook een belangrijke rol. Ze houdt de raad, als geheel, scherp door kritisch te zijn op 

collegevoorstellen. De raad als geheel houdt graag gevoel bij wat leeft in de samenleving. Daarom 

bezoekt de raad zo eens in vier à vijf jaar een dorp om te praten over hoe het gaat en wat er leeft.  

Landelijke partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn handelen autonoom en maken lokale keuzes. 

Daarnaast zijn er twee lokale partijen die voortkomen uit de gemeente.  

Beleid op allerlei gebied staat ook vaak in nota’s. Ongeveer 85% van het beleid van de gemeente is 

uitvoering van landelijk beleid en regelgeving. Dan gaat het bijvoorbeeld over het Sociaal Domein, 

wegen en riolering.  

Samenwerken met andere gemeente is nodig, omdat je als gemeente niet alles zelf kunt. Daarom gaat  

momenteel veel aandacht uit naar de komende herindeling. Gisteravond hebben alle vier raden van de 

Westerkwartiergemeenten het zogenaamde Herindelingsontwerp vastgesteld. Hierin staan afspraken 

over de hoofdlijnen van de nieuwe gemeente. Inwoners en organisatie kunnen nu gedurende acht 

weken zienswijzen indienen. Die worden vervolgens verwerkt in het Herindelingsadvies, dat later dit 

jaar aan de orde komt. En dan is het aan de Provincie en de Tweede Kamer om hierover te besluiten.  

Door vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang wordt aangegeven dat bepaalde gegevens over de 

gemeente op de website moeilijk te vinden zijn. Waar staat bijvoorbeeld het collegeprogramma? 

 

De raadsleden zijn benieuwd naar de stand van zaken van de dorpsvisie van Nuis/Niebert. Voor zover 

valt na te gaan dateert die uit 2008. 

De voorzitter geeft aan dat Plaatselijk Belang tweeledig is, enerzijds het beleid en de visie over het 

dorp en anderzijds het organiseren van allerlei activiteiten, bijvoorbeeld Sinterklaasintocht, kerstmarkt, 

spokentocht, midzomerfeest en garageverkoop. De dorpsvisie is een beetje ondergesneeuwd; 
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momenteel wordt nagedacht over actualisering daarvan. Er is een tendens te bespeuren dat zaken die 

de gemeente regelt steeds meer bij de dorpen terecht komen. In dat kader is het ook de vraag hoe een 

dorp zich overeind houdt na de herindeling.  

De heer Holsappel geeft aan dat de raad onlangs besloten heeft over te gaan tot de aanstelling van een 

dorpencoördinator, die de al bestaande contacten van de gemeente met de dorpen verder gaat 

uitbouwen. Daarnaast is er jaarlijks een regelvrij dorpenbudget van € 2.000 per dorp beschikbaar, 

waarvan tot nu toe niet veel gebruik gemaakt wordt.  

Plaatselijk Belang geeft aan hiervoor een verzoek te hebben gedaan. Het budget mag dan regelvrij zijn, 

plannen moeten nog wel aan allerlei eisen voldoen. De plannen die zijn ingediend betreffen een 

WhatsApp voor de buurt en een AED in Niebert. De gemeente heeft nog een buitenkast beschikbaar, 

maar in Niebert is, in tegenstelling tot Nuis waar AED’s zijn in De Vrijborg en ’t Sterrenpad, geen 

AED. De heer Koenders wijst er in dit kader op dat alleen het ophangen van een AED niet volstaat; er 

moeten ook voldoende mensen zijn die geschoold zijn en blijven om een AED te bedienen. Ook is er 

een plan voor promotieborden bij de ingangen van de dorpen, waarop activiteiten vermeld kunnen 

worden.  

Er bestaat onduidelijkheid of Nuis en Niebert in het kader van het regelvrije dorpenbudget als twee 

dorpen gezien worden of als één, omdat er één Vereniging voor Plaatselijk Belang is. Het college zal 

worden gevraagd dit uit te zoeken.  

De suggestie wordt gedaan de website www.nuisniebert.nl, die overigens goed bezocht wordt, te 

linken aan bijvoorbeeld de sites van Het Groninger Landschap en het Noordelijk Archeologisch Depot.  

Geconstateerd wordt dat er in Nuis en Niebert, dorpen die niet al te groot zijn, veel gebeurt.  

Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit vrijwilligers die proberen de beide dorpen te vertegen-

woordigen. Aangegeven wordt dat je wel alles moet kunnen bestieren. Het organiseren van activiteiten 

kost veel tijd en energie. Hierbij zijn veel dorpsbewoners als vrijwilliger actief, maar de laatste jaren 

wordt hun aantal wel kleiner. Het zijn overigens altijd dezelfde mensen, maar dat is niet alleen in Nuis 

en Niebert het geval.  

 

Plaatselijk Belang vindt dat de gemeente het wel moeilijk maakt om sommige tradities in ere te 

houden.  

Er mag bijvoorbeeld maar één paasvuur per dorp meer zijn. De vergunning daarvoor moet bovendien 

worden aangevraagd door een organisatie met een lokaal maatschappelijk belang. Dan vinden mensen 

het voor de hand liggen dat Plaatselijk Belang de vergunning maar aanvraagt; dat wordt ervaren als 

druk. Een dergelijke activiteit is tegenwoordig haast niet meer te verzekeren en Plaatselijk Belang wil 

hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen. Bovendien zal er dan ook nog gekozen moeten worden uit 

verschillende initiatiefnemers.  

Vervolgens wordt een andere traditie, het carbidschieten, genoemd. Ook dit is verzekeringstechnisch 

haast niet meer te dekken.  

Vraag is of de gemeenteraad hierin iets zou kunnen betekenen, maar het antwoord op die vraag is 

helaas dat dat bar weinig c.q. niets is. Duidelijk is wel dat zodra er ergens in Nederland iets gebeurt, er 

nieuwe regels komen. Daarin zal je moeten meegaan. De regelgeving is ervoor bedoeld om activiteiten 

zo veilig mogelijk te maken. Aan de andere kant moeten regels wel gehandhaafd worden. Daarnaast is 

het nodig dat mensen elkaar houden aan afspraken (bijvoorbeeld door middel van een draaiboek).  

De heer Holsappel wijst op het bestaan van het Meldpunt overbodige regels op de website van de 

gemeente. 

Plaatselijk Belang roept de gemeente op bij het vaststellen van regels op dit gebied er wel voor te 

zorgen dat de regels ruimhartig zijn en niet neerkomen op kortgezegd “de gemeente heeft dit (indirect) 

aan Plaatselijk Belang uitbesteed”. 

 

3. Toename verkeersbewegingen 

In het algemeen kan gesteld worden dat de verkeersdruk toeneemt. Plaatselijk Belang vraagt of de 

gemeente metingen verricht, niet alleen voor wat betreft het aantal verkeersbewegingen, maar ook 

bijvoorbeeld naar luchtkwaliteit. Voor zover de aanwezigen bekend zijn er geen recente gegevens 

bekend, maar er kan een verzoek gedaan worden aan de gemeente om bepaalde metingen te verrichten. 

Een aanzienlijn deel van de inwoners van beide dorpen ervaart de nabijheid van de A7. Een eerder 

bestuur van Plaatselijk Belang heeft geprobeerd een groene strook langs de A7 te krijgen, maar 

http://www.nuisniebert.nl/
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daaraan werkt Rijkswaterstaat niet mee. Mogelijk dat overleg met aangrenzende grondeigenaren een 

oplossing biedt. En wat zijn de normen voor geluidsoverlast?  

De aanwezige raadsleden geven aan dat aankaarten van deze problematiek bij de gemeente waar-

schijnlijk niet veel zin heeft. Mogelijk dat dit aan de orde kan komen tijdens de dorpenronde met het 

college, maar dan is het wel goed dat er een concreet plan is. Hiervoor zou Veilig Verkeer Nederland 

ingeschakeld kunnen worden.  

 

Heikel punt in Nuis is de parkeersituatie bij ’t Sterrenpad. De gemeente had hiervoor al oplossingen 

bedacht en wilde ook al een besluit nemen, maar had “vergeten” de omwonenden te informeren. 

Plaatselijk Belang heeft toen voorgesteld een werkgroep in te stellen om de problematiek duidelijk in 

kaart te brengen. Door partijen aan de voorkant bij elkaar te brengen, wordt meer draagvlak gecreëerd 

voor mogelijke oplossingen. ’t Sterrenpad is een mooie voorziening, maar dat deze school zich zo zou 

ontwikkelen als nu het geval is, was niet te voorzien. Het parkeerprobleem is lastig op te lossen en is 

uiteindelijk een geldkwestie.  

De aanwezige raadsleden geven aan dat alle inwoners zelf aan de bel kunnen trekken bij individuele 

raadsleden of raadsfracties. Er kan bijvoorbeeld ingesproken worden (over alle onderwerpen die 

mensen bezig houden) in de vergadering van de raadscommissie en/of gemeenteraad.  

 

Plaatselijk Belang zou graag zien dat er meer “gebracht” wordt vanuit de gemeente. Gewezen wordt 

op de dorpencoördinator, die binnenkort aangesteld wordt. Die kan de dorpen faciliteren. Daarnaast 

moeten de dorpen ook zelf voor hun belangen opkomen. Dat kan op verschillende manieren. Naast het 

zojuist genoemde inspreken, is er ook de mogelijkheid om een burgerinitiatief of initiatiefvoorstel in te 

dienen.  

 

4. Leefbaarheid in de dorpen 

Tijdens de bijeenkomst bestaat er verschil van mening over het feit of het aantal houtwallen af- of 

toeneemt. De heer Koenders biedt aan dit uit te zoeken bij Staatsbosbeheer en Boer en Natuur. De 

intentie is wel om het aantal houtwallen uit te breiden. (Noot: Navraag bij Nico Boele van SBB levert 

het volgende antwoord op. Op zich gaat het niet slecht met de houtwallen; vanuit een helikopter is te 

zien dat de meeste  wallen intact zijn. Dat wil niet zeggen dat dit beeld lokaal anders kan zijn. De 

Gebiedscoöperatie Westerkwartier heeft 100 kilometer beheer en dat is succesvol. De kleinere boeren 

werken over het algemeen goed mee, bij grotere boeren ligt dit moeilijker. Daarbij komt dat de over-

heid de subsidies verlaagt en dit werkt zeker niet mee. Een ander probleem is dat de oude extensieve 

manier van beheer op veel plaatsen plaats heeft gemaakt voor een radicale manier van snoeien; na 

enkele jaren staat er dan weer een redelijke wal die op het oog in eerste instantie verdwenen leek. 

Resumerend op zich gaat het niet slecht maar zorgen zijn er wel.). 

  

Plaatselijk Belang geeft aan dat er voldoende animo is om in het buitengebied van start te gaan met 

glasvezel. Breedband Westerkwartier is actief op dit gebied, de gemeente is hiervoor niet verantwoor-

delijk. Er is provinciale subsidie beschikbaar en het provinciaal beleid is gericht op een dekkingsper-

centage van 90. De gemeente heeft uiteraard aandacht voor glasvezel, maakt zich hard, stuurt en 

faciliteert, maar heeft hiervoor geen geld. Geconstateerd wordt dat glasvezel tegenwoordig behoort tot 

de infrastructuur en een noodzaak is voor de leefbaarheid en vooral ook (agrarische) bedrijfsvoering. 

 

Bij hevige regenval ontstaat er wateroverlast op het fietspad langs de Nieuweweg en Molenweg en op 

aangrenzende erven. Dit wordt veroorzaakt doordat het asfalt op de rijbaan hoger ligt. Voor de afvoer 

van het regenwater zijn eerder wel voorzieningen aangebracht, maar die zijn niet aangepast aan de 

huidige situatie. Dit signaal zal onder de aandacht van het college gebracht worden.  

 

Een aantal raadsleden geeft aan dat het samen optrekken met de Verenigingen voor Plaatselijk Belang 

in de andere dorpen belangrijk is. Probeer te anticiperen op de aanstaande herindeling en kijk ook 

vooral naar het Herindelingsontwerp gemeente Westerkwartier. Het is mogelijk om daarop de 

komende acht weken een zienswijze in te dienen. En schroom ook vooral niet om de raadsleden te 

benaderen.  
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5. Samenvatting en afsluiting 

De heer Holsappel vindt het goed om te horen wat er speelt, maar waarschuwt er wel op te passen dat 

“probleempjes” de boventoon gaan voeren. Verwacht ook niet dat de wereld direct verandert na dit 

gesprek. Maar het is goed dat er een stevig Plaatselijk Belang is. Ga zo door! Dat maakt de dorpen 

sterker.  

Hij bedankt namens de gemeenteraad voor de ontvangst en biedt de bestuursleden van Plaatselijk 

Belang een presentje aan.  

De voorzitter van Plaatselijk Belang spreekt van een nuttige avond, waarin wel wat is opgestoken, 

maar die ook gezellig was. Het gesprek is een open sfeer verlopen en de afstand tussen Plaatselijk 

Belang en de gemeenteraad is wat hem betreft behoorlijk verkleind.  

Hij bedankt iedereen voor haar of zijn inbreng.  

 

Volgt sluiting.  


