Verslag van de oprichtingsvergadering van wijkbelangenvereniging Middenveld
gehouden maandag 1 juni 2015 om 19.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.
De heren: J. Oosterhof, Ch. Wekema, J. Donkelaar (WiN), J. Hopmans, ten Hoor,
van Kernebeek, J. Willems, H. v.d. Veen, Noord, R. Kuper, B. Lensink, H. Koolman,
G. Van Rossum (gemeente), A. Postema, P. van Son.
De dames: J. Jonker, R. Sinkgraven, W. Ebbing, E. Pier, Engelkes, van Zonneveld,
J. Rispens, Th. Vervat, G. Nijveen en A. Bosma.

1.

Opening
Albert Postema opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Woord van de wethouder, Alex Wekema
De heer Wekema is geboren en opgegroeid in Middenveld. Momenteel zijn er
22 belangenverenigingen in de gemeente en twee in oprichting nl. Hullen- en
Mensingheveld in Roden. De wijkbelangenverenigingen zijn belangrijk voor de
gemeente want zij zijn de oren en ogen van de wijk. Er zijn korte lijntjes met de
gemeente wat ten goede komt aan de communicatie. Sociaal Wijkbeheer is
belangrijk ook vanwege de zorg voor elkaar vanuit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning visie. In een later stadium zal het college van B&W een
convenant gaan tekenen met Middenveld zodat zij een officiële
gesprekspartner wordt voor zaken die op wijkniveau spelen.

3.

Voorstellen voorlopig bestuur
Albert Postema sinds maart 2008 is Middenveld gestart met een
initiatiefgroep. Hijzelf is sinds mei 2012 bij Middenveld en vanaf januari 2015
voorlopig voorzitter. Wij kunnen nu meer betekenen voor de bewoners. Vorig
jaar is er een buurtmiddag geweest.
Thea Vervat is ook sinds mei 2012 bij Middenveld als lid van de werkgroep
groen/grijs/verkeer en speelvoorzieningen en vanaf januari 2015
penningmeester. Ze hoopt dat veel mensen lid worden en gemeente geeft een
jaarlijkse subsidie van € 150,00. Voor het lidmaatschap en de subsidie worden
o.a. de kosten betaald voor de bankrekening, drukwerk, vergaderruimte en de
website. Met meer leden kunnen we ook activiteiten opstarten. Momenteel
hebben we 50 leden.
Annelies Bosma is sinds mei 2009 secretaris en lid van de werkgroep sociaal
wijkbeheer. Een secretaris is de spin in het web wat haar aanspreekt.

4.

Voorstellen werkgroepen
Bouwen en wonen
Jeltje Rispens stelt de leden van de (initiatief) werkgroep voor: Henk
Koolman, Bob Lensink, Janny Jonker en Jeltje Rispens. Wij willen voor
onze wijk zo veel mogelijk op de hoogte blijven van de ontwikkelingen via de
beleidsmedewerker van de gemeente. Er zijn een aantal lege plekken in de
wijk:
# Boskamp/Secr. Buiteveldlaan hier zijn momenteel geen plannen
# Koerskamp het bouwen begint na de bouwvakvakantie en de oplevering
van 24 woningen is medio 2016. De omwonenden hebben hierover een brief
van Woonborg ontvangen. Wij weten niet hoe het definitieve ontwerp eruit ziet.
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# Voormalig Boskamp/bibliotheek er komt een informatieavond voor
omwonenden. Momenteel is er een onderzoek naar de wensen voor de type
woningen.
# Woldzoom komt waarschijnlijk een gezondheidscentrum
# Terrein voormalig Ronerborg is in ontwikkeling. Er komt waarschijnlijk een
gezondheidscentrum met eerstelijnszorg en woningen of alleen woningen.
Website
Gea Nijveen beheert de nieuwe website die wij in 2012/2013 hebben
gekregen met nieuws, foto’s en inbreng van o.a. bewoners. Lena Westerdijk
assisteert onder anderen met de invulling. Gea vraagt of er een ICT-er is die
wil helpen om de website te onderhouden/beheren. Facebook wordt veel
bekeken door de interesse van jongeren in sociale media.
Sociaal wijkbeheer
Annelies Bosma de aandachtspunten van sociaal wijkbeheer zijn:
# Bewoners betrekken bij eigen wijk/buurt
# Behouden en verbeteren van de kwaliteit van de woon-/leefomgeving
# Behoud en bevorderen van veiligheid en leefbaarheid
# Overleg met gemeente, politie (wijkagenten), Woonborg en Welzijn in
Noordenveld.
Er zijn in Roden twee jongerenwerkers van WiN, Theo van der Veen en
Femma Bezu en twee wijkagenten Evert Nitrauw en Robert Bouma. Bij
problemen (hangjeugd) gaat Theo of Femma en de wijkagenten met de
jongeren praten. Momenteel is er op een aantal plekken overlast Nijlandspark,
Maatlanden, parkeerplaats Burchtlaan. Omwonenden kunnen zich zorgen
maken over bewoners als de gordijnen dichtblijven of de tuin er onverzorgd
uitziet. Dan kan contact worden gezocht met de Noordenveldwerker. Wij zijn
de oren en ogen van wijk maar gaan niet op de stoel zitten van de
hulpverlener. Gert van Rossum noemt het Gemeentelijk Sociaal Netwerk met
daarin vertegenwoordiging van o.a. politie, woningbouwcoöperaties, WiN.
Annelies vraagt wie lid wil worden van deze werkgroep.
Groen/grijs/verkeer en speelvoorzieningen
Thea Vervat stelt de leden van de werkgroep voor. Aanwezig zijn Renskje
Sinkgraven en Thea Vervat en afwezig zijn Lena Westerdijk, Flip Kiemel,
Berend Kosters en Diederik Kooistra.
Wij houden ons o.a. bezig met de bestrating en beplanting.
# Wat betreft het Hoogwaardig Openbaar Vervoer de reistijd RodenGroningen bedraagt straks 27 minuten. Hierdoor komt de bushalte bij de Dorth
te vervallen.
# Voor de rioolvervanging zijn inloopavonden geweest voor omwonenden en
hierdoor zijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd.
# Punten voor de wijkschouw worden uitgevoerd met een deadline.
# Aan het Nijlandspark (oneven nummers) is straatverlichting geplaatst.
# De hondenpoeppalen zijn geplaatst door leerlingen van de Esborg.
# Aan de Boskamp het gedeelte bij de tafeltennistafel komen in 2016 nieuwe
speelvoorzieningen met inbreng van omwonenden.
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5.

Pauze met koffie/thee en vragen
De heer Kuper wil lid worden van de werkgroep Sociaal Wijkbeheer.
De heer van Son wil meedenken bij de werkgroep Sociale Media.

6.

Rondvraag
Annelies er zijn bijeenkomsten/workshops geweest met de politie over
inbraakpreventie en hoe herken/signaleer ik verdacht gedrag. Met als doel een
bijdrage leveren aan de veiligheid in de woonomgeving. In februari 2015 was
er Boef in de wijk met als doel het herkennen van verdacht gedrag en dit door
geven aan de politie. Ook heeft een aantal mensen als buurtwacht met de
politie ’s avonds in de wijken gekeken naar verdacht gedrag. Jeltje heeft
hieraan deelgenomen en bij huizen van bewoners die niet thuis waren en
geen licht brandde, is een brief in de bus gedaan.
Gert van Rossum vertelt dat de buurtwacht bekend is in de wijk en kan
onregelmatigheden signaleren met de politie.
Mevrouw Pier vraagt wat de overlast is aan o.a. Nijlandspark. Annelies
antwoord dat er illegale activiteiten plaatsvinden. Het verzoek is om overlast te
melden bij de politie.
De heer v.d. Veen zegt dat er hard wordt gereden aan het
Bevrijdingsplantsoen en vraagt of dit geen 30 km weg worden. De werkgroep
groen/grijs/verkeer en speelvoorzieningen doet navraag.
De heer Hopmans zegt dat bij de ingang CBS “De Parel” aan de Groene
Zoom overlast is van geparkeerde auto’s (brengen en ophalen van leerlingen)
en vrachtwagens. Is het mogelijk dat maandag t/m vrijdag hier een
parkeerverbod komt. Werkgroep groen/grijs/verkeer gaat in contact met “De
Parel” en de gemeente.
De heer Kuper en mevrouw Pier stellen zich beschikbaar voor de
kascommissie.
De heer ten Hoor deelt mee dat er overlast is aan de Maatlanden. Het
verzoek is dit te melden bij de politie.
Mevrouw Ebbing heeft last van hondenpoep voor haar deur en vraagt wat het
effect is van de hondenpoeppalen.
Mevrouw van Zonneveld als je de eigenaren/bezitter hierop aanspreekt krijg
je vaak een grote mond.
De heer Hopmans wil graag een afvalbak voor de hondenpoepzakjes.
In onze Nieuwsbrief is hierover een bericht geplaatst.
De heer Donkelaar, buurtwerker van WiN, deelt mee dat er nog geen
evaluatie is geweest van de hondenpoeppalen, de zakjes enz. Als eigenaar
ben je verplicht de hondenpoep op te ruimen, maar in de praktijk is er geen
handhaving door de gemeente.
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Dit onderwerp wordt in de volgende vergadering van het Platformoverleg met
de wijkbelangenverenigingen Roden en Dorpsbelangen Nieuw-Roden
besproken.
Mevrouw Engelkes vindt dat de hondenpoeppaal aan de Drostlaan niet
overal zichtbaar is. Kan deze paal worden verplaatst of kan er een extra paal
komen? Werkgroep groen/grijs/verkeer/speelvoorzieningen zoekt dit uit.
De heer Kuper vraagt of er een verslag komt van deze vergadering. Het
verslag komt op de website en voor de aanwezige leden zonder e-mailadres
wordt dit bezorgd.
7.

Kiezen van voorzitter en vaststellen van bestuur
Gea deelt mee dat er geen tegenkandidaten zijn. De vergadering benoemt de
voortzitter. Hierna is er applaus van de aanwezigen. Het bestuur is als volgt
vastgesteld:
Albert Postema
voorzitter
Gea Nijveen
vicevoorzitter
Thea Vervat
penningmeester
Henk Koolman
vicepenningmeester
Annelies Bosma
secretaris
De termijnen zijn:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Penningmeester
Vicepenningmeester
Secretaris

vier jaar
twee jaar
vier jaar
twee jaar
drie jaar

Hierna verkiesbaar voor vier jaar
Hierna verkiesbaar voor vier jaar
Hierna verkiesbaar voor vier jaar
Hierna verkiesbaar voor vier jaar
Hierna verkiesbaar voor vier jaar

De kascommissie voor de kascontrole 2016 bestaat uit de heer R. Kuper en
mevrouw E. Pier. De heer J. Hopmans is reserve.
Albert bedankt Gert van Rossum voor zijn inzet en inbreng voor Middenveld
en overhandigt hem een presentje.
Gert heeft het met plezier gedaan heeft het volste vertrouwen in de
(toekomstige) samenwerking.
8.

Sluiting
Albert Postema bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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