
 

 

 

 

Verslag bijeenkomst Burgemeester en wethouders en dorpsbelangen Thesinge 23 

september2010. 

Locatie: Trefpunt Thesinge. 

Verslaglegging: Ria Stoppels. 

 

Aanwezig namens B en W: 

Dhr A. van de Nadort (burgemeester) 

Dhr P. Heidema (wethouder) 

Dhr L. Stoel (wethouder) 

Dhr F. van der Ploeg ( o.a. contactpersoon dorpen gemeente Ten Boer en communicatie) 

 

Aanwezig namens dorpsbelangen: 

Menco van der Berg (voorzitter) 

Henry Zuidinga (algemeen lid) 

Jakob van der Woude (algemeen lid) 

Yvonne van der Weert (algemeen lid) 

Geerten Eijkelenboom (algemeen lid) 

Ria Stoppels (secretaris) 

M.K.A Annelies Hofstede (penningmeester) 

 

De voorzitter van dorpsbelangen, Menco van der Berg, opent de vergadering en heet iedereen 

welkom. 

 

1-Verslag vorige vergadering: 

   Geen bijzonderheden. 

 

2-Bypass: 

   Voorlichting in Delfzijl is volgens dhr van de Nadort niet zo verlopen als het eigenlijk hoort. 

   Er loopt nu een MER-procedure waarin  ook de gemeente Ten Boer participeert. 

   Er moeten verschillende studies naar de alternatieven gedaan worden duur hiervan ongeveer 2 

jaar. 

   Er zijn in principe 7 varianten, verdeeld in varianten die financieel wel en financieel niet 

haalbaar zijn. 

   Alle varianten worden onderzocht, we wachten rustig af. 

   Wel werd aangekondigd al dan niet officieel nog bekend gemaakt dat de gemeente Groningen 

ook de voorkeur heeft voor de zuidelijke variant. 

 

3-Hondenpoepbeleid: 

    Thesinge heeft zich flink op de kaart gezet betreft het hondenpoepbeleid, zelfs de landelijke 

media werd hierbij gehaald, kranten,tv, etc. 

    Jakob had een stukje meegenomen dat in het DVHN stond met als tekst "Hondenbezitters blij 

gemaakt met dode mus" 

    Er werd aangegeven door Ben W dat dit niet betekent dat de hele pilot niet wordt 



nagestreefd,maar dat het wel in her-overweging wordt genomen. 

    Besluit hierover wordt in de raadsvergadering van 29 september a.s .genomen. 

    Hierbij kan men reageren door middel van een spreekrecht. 

    Plan om de hondenbelasting eventueel af te schaffen komt er voorlopig niet vanwege de 

bezuinigingen. 

      

4-Hardrijden: 

   Herhaardelijk besproken op voorgaande vergaderingen. 

   De beste remedie hier tegen zijn toch wel geparkeerde auto,s langs de weg, er wordt dan wat 

langzamer gereden. 

   Op de Bovenrijgerweg zijn struiken gepland, die geven een visuele vernauwing, vooral 

"handig"voor mensen die het traject niet zo goed kennen en zodoende hun snelheid aanpassen. 

   Tevens is er op de G.N. Schutterlaan een telling gedaan, die zowel het aantal passerende auto,s 

telde maar ook hun snelheid registreerde. 

   Helaas was er bij het uitlezen van de gegevens niets geregistreerd. 

   Er wordt zeer zeker weer een telling uitgevoerd dit ligt in de planning voor 2011. 

   De Molenweg visueel te versmallen behoort daarbij ook tot de mogelijkheid. 

   Henry opperde om eventueel nog iets in de Garmer en Thesinger express te zetten, dat er 

eventueel onderzoek naar het rijgedrag binnen het dorp gedaan wordt. 

   Dit wordt nog besproken binnen het dorpsbestuur. 

   

 

5-Voorrangssituatie G.N.Schutterlaan/Lageweg 

Eventuele voorrang past niet in het beleid van een 30km zone. Wel kan er eventueel een knik 

worden toegepast om de snelheid eruit te halen. Dit zou dan gecombineerd moeten worden met 

groot onderhoud aan de weg. 

 

6-Strepen langs de wegkant Lageweg: 

   Er is vooral op de Lageweg bijna niet te zien waar de wegrand ophoudt, vooral in het donker 

kan dit gevaarlijke situaties veroorzaken. 

   Middels een brief aan Daphne Wiechertjes schijnt te zijn toegezegd dat hier wat aan gedaan zou 

worden in het voorjaar van 2010, echter is het nu najaar. 

   Dhr van de Nadort gaat dit uitzoeken. 

 

7-Boer Goensepad: 

   Er ontbreekt een bewegwijzering aan het eind van Boer Goensepad vanuit richting Groningen, 

   het is niet duidelijk welke kant men op moet als je of naar Thesinge of Garmerwolde wilt 

fietsen (geldt natuurlijk voor mensen die niet uit de buurt komen) 

   Eventueel een paddestoel of andere vorm van bewegwijzering zou een uitkomst bieden. 

   De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken. 

 

8-Steigertjes aan het maar (Klunder) 

   De steigertjes zijn vooral bij nat weer erg glad, dit geeft gevaarlijke situaties. 

   Eventueel een goede schoonmaakbeurt zou dit kunnen verhelpen. 

   De gemeente zoekt uit van wie de steigers zijn: waterschap of gemeente. 

 

9-Grondruil veld achter Trefpunt en sportveld: 



    De ontwikkelingen die destijds speelden zijn niet meer in beeld. 

    Gekeken wordt naar een oplossing om dit eventueel met gesloten beurs te laten plaatsvinden, 

hierover wordt nog contact opgenomen met de grondeigenaar. 

   Speelruimtebudget zou hier ook nog voor opgevraagd kunnen worden, dit omdat het ook 

gebruikt zou moeten worden om een speelplaats te creëren voor de kinderen. 

   Woltersum is hiervan een heel goed voorbeeld: zij hebben een "super"speelplaats voor de jeugd 

gecreëerd, misschien iets voor dorpsbelangen om daar een keer te gaan kijken en te informeren 

hoe zo iets tot stand is gekomen. 

 

10-Poule werkzoekenden: 

     De gemeente is er mee bezig om vooral bijstandsmensen hierbij te betrekken en te laten 

participeren in maatschappij. 

     Subsidie hiervoor geven hangt van een aantal dingen af, er moet aan een aantal criteria 

voldaan worden. 

      

11-Jeugdwerk: 

      Kim heeft een jaarverslag gemaakt, Peter Heidema zorgt ervoor dat wij een kopie hiervan 

krijgen. 

      Kim maakt gebruik van het activiteitenbudget dat nu 600 euro bedraagt. 

     De jeugd schijnt nog niet echt warm te lopen voor de activiteiten die er worden georganiseerd, 

misschien moet er nog wat aan de P.R. gedaan worden. 

     De actie "Nacht zonder dak" was wel een erg groot succes. 

 

12-Financien: 

     Op de raadsvergadering van 29 september 2010 worden de bezuinigingsvoorstellen 

besproken, hierbij is er ruimte om wat te zeggen. 

     Reeds 200.000 euro is al bezuinigd, hier bovenop volgen nog bezuinigingen tussen de 600.000 

en 800.000 euro. 

     De financiële situatie is goed in beeld. Het is niet de verwachting dat er uit onverwachte hoek 

nog tegenvallers opdoemen. 

 

13-Notitie Krimp  

     Dhr van der Ploeg geeft aan dat dit niet zozeer in onze gemeente speelt, de 3 regio”s waar het 

zich voornamelijk afspeelt zijn 

     -de Marne 

     -oost Groningen 

     -Delfzijl 

     Over 10 jaar is het binnen onze gemeente vooral Ten Post die een niet al te beste prognose 

heeft. Gekeken wordt of dit beperkt kan worden door met allerlei verenigingen, scholen, etc. in 

gesprek te gaan. 

     In 2011 met de bevolking in gesprek gaan om samen dingen te ondernemen (1996 de actie 

"wie doun,t zulf) 

     Mensen dan vooral verantwoordelijk laten zijn voor hun eigen woonomgeving. 

 

14-Vrijwilligerswerk: 

      2011 wordt het jaar van de vrijwilligers. Er is op jaarbasis een budget van 5000 euro, doordat 

deze dit jaar niet is opgebruikt is het budget dus volgend jaar 10.000 euro. 



      Idee om dit te gebruiken om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten, door middel van een 

feest of iets dergelijks. 

      Gevraagd wordt om hierover na te denken om hieraan een invulling te geven.(agendapunt 

volgende vergadering dorpsbelangen) 

 

15-Verzoamelstee: 

      Peter Heidema geeft aan dat er een pilot wordt gedraaid in de gemeenten: Bedum, Winsum en 

Ten Boer. Het betreft een digitaal dorpshuis, vooral bestemd voor ouderen. 

      Bemensing om te helpen is geregeld, het gaat dan om overdag. 

      Begin oktober hoopt de pilot van start te gaan. 

      Vraag aan dorpsbelangen om hieraan ook mee te werken, antwoord: geen probleem! 

 

16-Rondvraag: 

     Menco- De ommetjescomissie is opgeheven. 

     Jakob-Thaissner rais gaat dit jaar naar Oldenburg kerstmarkt en vindt plaats op 10 december. 

     Henry-wie moer er benaderd worden betreft de molen, correspondentie naar secretariaat 

Molenstichting. 

 

Rond 10 uur wordt de vergadering gesloten en wordt iedereen bedankt voor zijn of haar 

aanwezigheid. 

De avond wordt afgesloten met een drankje. 

We kunnen terugkijken op een informatieve en tevens gezellig samenzijn. 
 

 

    

Ria Stoppels.     



 

 

 

Actiepunten uit het overleg met dorpsbelangen Thesinge op 23 september 2010 

 

Onderwerp in het verslag Te ondernemen actie 

 

2. Alternatieven N360 Dorpsbelangen blijft de ontwikkelingen volgen 

4. Snelheid auto’s a. Dorpsbelangen publiceert in G&T-express 

b. Visuele versmalling Molenweg naar 

verkeerscommissie 

5. Voorrangsregeling Schutterlaan-Lageweg Er wordt geen voorrangsregeling ingesteld. Op 

termijn beoordeelt gemeente of aanpassing 

infrastructuur wenselijk/haalbaar is. 

6. Kantmarkering Lageweg Staat op de rol om uitgevoerd te worden 

7. Bewegwijzering op Lageweg bij aansluiting 

Boer Goensepad 

Gemeente gaat beoordelen hoe een 

bewegwijzering kan worden geplaatst die past 

bij het doel en de omgeving (paddestoel’) 

8. Steigers aan de maar Gemeente gaat na wie verantwoordelijk is voor 

onderhoud: waterschap of gemeente 

  

 

 

Exemplaar verslag gezonden aan: 

 

1. College     2. Bestuur dorpsbelangen 

3. Leesmap raad    4. Beleidsregisseur Ruimte 

5. Beleidsregisseur Welzijn ca  6.Beleidsregisseur Publiekszaken 

7. De heer Gert de Roo   8. De heer Pieter Kranenburg 

9.Unit BO, de heer Leon Huisman  10. Archief 

11. Unit BO, F. van der Ploeg   12. www.tenboer.nl dorp Thesinge 

  13. Buurtagenten 


