Verslag bijeenkomst Burgemeester en wethouders en dorpsbelangen Thesinge 20 september2011.
Locatie: Trefpunt Thesinge.
Verslaglegging: Freek van der Ploeg.
Aanwezig namens B en W:
Dhr N.A. van de Nadort (burgemeester), dhr P. Heidema (wethouder), dhr L. Stoel (wethouder)
en dhr F. van der Ploeg ( o.a. contactpersoon dorpen gemeente Ten Boer en communicatie)
Aanwezig namens dorpsbelangen:
Geerten Eijkelenboom (voorzitter), Ria Stoppels (secretaris), Annelies Hofstede penningmeester),
Yvonne van der Weert (algemeen lid) en Marinus Vermue.
1. Opening
De voorzitter van dorpsbelangen, hr. Eijkelenboom, opent de vergadering en heet iedereen
welkom.
2. Verslag overleg 23 september 2010
o Poule werkzoekenden: is nog niet veel mee gedaan. Start in oktober. Succes is mede
afhankelijk van bereidheid werkgevers, profit- en non-profitsector.
o Jongerenwerker: wordt, met meer uren, gecontinueerd.
Voor het overige geen bijzonderheden.
3/4. Verkeersveiligheid en snelheid in het dorp
De laatste meetgegevens op de G.N. Schutterlaan geven de volgende resultaten:
Thv. Huisnr. 37: 44 km per uur of minder
Thv. Huisnr. 20: 33 km per uur bij de ‘pukkel’.
Deze resultaten komen overeen met die uit 2005. Ook in de toekomst blijft er gemonitoord
worden.
Ondanks de gunstige resultaten blijft dorpsbelangen het gevoel houden dat er te hard wordt
gereden. Het college neemt de suggestie in overweging, om bv. loon- en transportbedrijven in de
regio rechtstreeks te benaderen.
Het college zegt een snelheidsmeting toe thv. de molen en op de Molenweg, richting kombord.
Dorpsbelangen gaat, in overleg met de aanwonenden, nadenken over mogelijke snelheid
remmende maatregelen voor dit weggedeelte.
Op de Lageweg zijn de reparaties uitgevoerd. De belijning wacht op gunstig weer. De kantstreep
wordt doorgetrokken tot aan het kombord van Garmerwolde.
Voor de bewegwijzering van het Boer Goensepad is nog geen adequate oplossing gevonden.
5. Bouwkavels
De gemeente heeft geen plannen om bouwkavels te realiseren in Thesinge. Wel is het college
bereid particuliere initiatieven te ondersteunen.

6. Plannen voor betaalbare woningen voor starters / senioren
Ook op deze vraag is het antwoord negatief. Dorpsbelangen gaat hierover in gesprek met
Wierden en Borgen.
7. Hondenpoepbeleid
Bedoeling is dat er nog in het najaar van 2011 een enquête wordt uitgevoerd.
(NB: Dit onderwerp is in een ander daglicht komen te staan, nu de gemeenteraad heeft besloten
de hondenbelasting met ingang van 2012 volledig af te schaffen).
8/9. Meerjarige begroting dorpsbelangen
Het college is niet van plan om nog meer te bezuinigen op de subsidies aan de verenigingen
dorpsbelangen.
De komende jaren moet de gemeente nog wel flink bezuinigen. Voor 2012 gaan de gedachten uit
naar afschaffing van de bibliobus en besparingen op grijs-groen (bestratingen en plantsoenen).
De kaasschaafmethode biedt niet meer voldoende soelaas, de raad staat voor principiële keuzes:
wat doen we nog wel en waar moeten we mee stoppen, de kerntakendiscussie.
Verwachting is, dat aan pijnlijke beslissingen niet meer valt te ontkomen. Waar dit de dorpen
raakt, zullen de dorpsbesturen vroegtijdig worden geïnformeerd.
10. Groot onderhoud brug ‘De Til’ (Schutterlaan-Kerkstraat)
Het college gaat informeren naar de planning. Het bestuur wordt op de hoogte gehouden.
11. Alternatieven N360
Dit betreft een provinciaal project. Uiteraard volgt het college de ontwikkelingen op de voet.
Immers, de N360 ligt voor het grootste gedeelte in de gemeente Ten Boer. Elke variant heeft in
meer of mindere mate invloed op de dorpen.
De provincie heeft besloten om ook de 7e variant op te nemen in de MER-studie. Het college is
hier geen voorstander van, omdat deze met name voor Ten Post heel slecht uitpakt. Begin oktober
is er weer een stuurgroepvergadering over dit onderwerp.
Verder dringt het college er bij de provincie bij voortduring op aan om de communicatie te
optimaliseren.
12. Volgend overleg met het college in het voorjaar?
Het college geeft er de voorkeur aan om het overleg met alle dorpen te plannen in het najaar.
13. Dorpskernenbeleid
Wethouder Heidema legt de bedoeling uit van het dorpskernenbeleid:
a. het bevorderen van een zorgzame samenleving
b. het versterken van de dorpsstructuur (fysiek) én
c. het versterken van de sociale structuur.
Het beleid heeft een vrijblijvend karakter, de gemeente legt niets op. Bovendien lopen zaken over
het algemeen al heel goed.
Wethouder Stoel is de ‘contactbestuurder’ voor Thesinge. Verder blijft Freek van der Ploeg het
ambtelijke aanspreekpunt. Zij stellen een uitnodiging voor bijzondere activiteiten in het dorp,
zoals de jaarlijkse ledenvergadering, op prijs om voeling te houden met het dorpsgebeuren.
Ook de dorpscoaches kunnen een rol vervullen in het dorpskernenbeleid. Onder het motto ‘van
bureau naar keukentafel’ gaan zij (pro-)actief de gemeente in. Zij zoeken contacten met de

scholen, huisartsen, predikanten e.d.
Als inwoners bekend zijn met een knelpunt, of er eentje signaleren, bv. vereenzaming, kan dit
worden gemeld bij de dorpscoach.
Op het gebied van de fysieke omgeving kunnen bewoners de krachten bundelen als het
ambitieniveau van een dorp hoger ligt dan de gemeente kan waarmaken.
Als een dorps-of buurtvereniging de gemeente werk uit handen neemt, is er overleg over een
financiële compensatie mogelijk.
Het bestuur beoordeelt de beleidsuitgangspunten als positief. Op dit moment komen er geen
onderwerpen bovendrijven waar men mee aan de slag zou willen.
14. Duurzaamheid
De burgemeester wijst op het ontwerp-duurzaamheidsplan dat momenteel ter inzage ligt. Dit plan
is de opvolger van het gemeentelijk milieubeleidsplan.
Het college staat een duurzaam beleid voor. Dit wordt verwoord in het ontwerp-plan. Initiatieven
of ideeën van bewoners(groepen) kunnen hierin worden meegenomen. Het plan is te raadplegen
op www.tenboer.nl
15. Rondvraag:
A. Het plan voor de speelvoorzieningen op het schoolplein is klaar. Momenteel loopt de
fondsenwerving. Het college wordt t.z.t. uitgenodigd voor de officiële opening.
Rond 22.00 uur wordt de vergadering gesloten en wordt iedereen bedankt voor zijn of haar
aanwezigheid.

Ten Boer, 6 januari 2012.
Freek van der Ploeg.

Actiepunten uit het overleg met dorpsbelangen Thesinge op 20 september 2011
Onderwerp in het verslag

Te ondernemen actie

3 / 4 Verkeersveiligheid en snelheid in het dorp

1. Wil het college in overweging nemen om
loon- en transportbedrijven in de regio per brief
te benaderen?
2. Snelheidsmeting toegezegd Molenweg thv.
molen en een tweede meting richting
dorpsgrens
3. Dorpsbelangen gaat, i.o.m. aanwonenden,
nadenken over mogelijke snelheidremmende
maatregelen op de Molenweg
4. Aandachtspunt: bewegwijzering Boer
Goensepad
Dorpsbelangen agendeert dit voor een overleg
met Wierden en Borgen
Vraag: is er groot onderhoud gepland en
wanneer wordt dit uitgevoerd?
Bestuur houdt het college op de hoogte

6. Betaalbare woningen
10. Groot onderhoud ‘De Til’
13. Dorpskernenbeleid

Exemplaar verslag gezonden aan:
1. College
3. Leesmap raad
5. Beleidsregisseur Welzijn ca
7. De heer Gert de Roo
9.Unit BO, de heer Leon Huisman
11. Unit BO, F. van der Ploeg
13. Buurtagenten

2. Bestuur dorpsbelangen
4. Beleidsregisseur Ruimte
6.Beleidsregisseur Publiekszaken
8. De heer Pieter Kranenburg
10. Archief
12. www.tenboer.nl dorp Thesinge

