
 

 
 

 

 

 

Op 17 januari jl. heeft de gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan Nuis-Niebert. Tijdens het overleg met 

het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijk Belang is een aantal zaken aan de orde geweest (zie hier-

onder), waarvan de raadsleden hebben aangegeven deze onder de aandacht van het college te zullen brengen.  

 

 

 

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? 

  

Reactie college: 

Het collegeprogramma 2014-2018 is in de raadsvergadering van 17 december 2014 vastgesteld en daar zijn 

de documenten ook te vinden:  

https://www.marum.nl/bestuur/agendas-raad-en-raadscommissie_41061/item/vergadering-

gemeenteraad_327.html  

Naar aanleiding van de vraagstelling tijdens het overleg is inmiddels besloten zowel het collegeprogramma 

als het daaraan ten grondslag liggende coalitieakkoord op een “zichtbaarder” plaats onder het kopje Bestuur 

op de website te plaatsen.  

 

 

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.  

 

Reactie college: 

Nuis en Niebert zijn twee dorpen; voor elk dorp is een afzonderlijk budget beschikbaar. 

 

 

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 en er voor de afvoer 

van het regenwater geen voorzieningen aangebracht zijn. Dit signaal zal onder de aandacht van het college 

gebracht worden.  

  

Reactie college: 

De situatie langs de Nieuweweg en de Molenweg is de afgelopen jaren met het overlagen van het asfalt niet  

wezenlijk veranderd. Het water van de weg loopt, zoals altijd al het geval was, via het fietspad naar een goot 

met kolken of een greppel/sloot. Dat er wateroverlast is op de erven is niet bekend bij de afdeling die zich 

bezig houdt met het onderhoud van de wegen. Het lijkt ons dan ook verstandig dat diegenen die overlast 

hebben contact opnemen met medewerkers van het bureau Weg, Water en Groen zodat er gericht kan worden 

gekeken naar een oplossing.  
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