Verslag van het jaarlijkse overleg van het college met het bestuur van de vereniging dorpsbelangen
Thesinge.
Donderdag 9 april 2015, Trefpunt
Aanwezig namens de gemeente: André van de Nadort (burgemeester) en de wethouders Annie
Postma en Peter Heidema, evenals Mirjam Huisjes, notulist.
Namens Dorpsbelangen: Paul Witkamp (voorzitter) en Alex Mollema.
Tevens aanwezig: Harrie Meier, buurtagent.

1. Opening door Paul Witkamp
Er heeft net een bestuurswissel plaatsgevonden, waardoor er nog maar 3 bestuursleden zijn.
Wel kent de vereniging veel vrijwilligers.
Op 13 maart is er een Algemene Ledenvergadering geweest en heeft het bestuur
geïnventariseerd wat er speelt en wat er ingebracht moet worden in dit overleg.
CBS de Til wordt als agendapunt toegevoegd.
Agendapunt 7 komt te vervallen. Dit punt over de steentjes bij het gemeentehuis die men
terug wil in Thesinge betreft namelijk een grote hoeveelheid straatklinkers. Daar heeft men
bij nader inzien toch geen belang bij.
2. Verslag overleg 25 september 2013
Geen opmerkingen.
3. De slechte staat van de Lageweg tussen Thesinge en Garmerwolde
Het probleem is de overgang van de weg naar de berm. Dat speelt al jaren. De situatie baart
de vereniging zorgen omdat het gevaarlijk is voor vooral de fietsers. De gaten worden
regelmatig gedicht, maar dit is een lapmiddel. De gemeente heeft een artikel 12 status,
welke voorschrijft dat het onderhoud van de weg moet voldoen aan het C-niveau en dat is
het geval. Pas wanneer er weer groot onderhoud gepland wordt, komt er een nieuwe
bovenlaag op het wegdek.
Het gaat vooral ook om een mentaliteitskwestie; de auto’s rijden te hard op deze smalle weg.
4. Verantwoordelijkheid onderhoud van ‘het Maar’
Het Maar is dichtbegroeid. Het waterschap Noorderzijlvest maait de bodem nog maar 1 keer
per jaar (dat deden ze in het verleden vaker). De gemeente gaat dit in het bestuurlijk overleg
met het waterschap aankaarten.
5. Status betonpalen G.N. Schutterlaan
Opnieuw is gesproken over de ontsierende betonpalen aan de G.N. Schutterlaan die het
(landbouw/vracht)verkeer moeten afremmen. De gemeente heeft € 500,- beschikbaar
gesteld om de palen te verfraaien, maar er is vanuit Thesinge een plan ingediend voor het
dubbele van dit bedrag. De gemeente heeft daarop voorgesteld om de helft van het bedrag
aan te vragen via de leefbaarheidsgelden van de NAM of zelf te collecteren. De bewoners

waren echter van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor de verfraaiing van de
betonpalen.
Dorpsbelangen vraagt een brief waarin het standpunt van de gemeente wordt verwoord. Dit
is toegezegd.
6. Verantwoordelijkheid onderhoud Klunderpad
Het pad raakt overwoekerd door gras, ander groen en overhangende takken. Het is één van
de weinige wandel/fietspaden van het dorp. De eigendomssituatie is onduidelijk; is het pad
van bewoners of is het openbaar. Bij onveilige situaties is de gemeente echter wel
verantwoordelijk. De gemeente maait het pad 2 keer per jaar. Het bestrijden van onkruid
met gif mag binnenkort niet meer.
De beste oplossing is het pad veel gebruiken, waardoor het vrij blijft van ongewenste
begroeiïng. De staat van het pad heeft geen prioriteit voor de gemeente, maar wanneer er
klachten komen helpt het wel om het onderhoud onder de aandacht te brengen.
7. Extra bord bij doodlopende weg bij Moeshorn en Bakkerstraat
De gemeente regelt dat er een onderbord ‘doodlopende weg’ komt met de tekst ‘geldt niet
voor fietsers’.
8. CBS de Til
In het overleg van de medezeggenschapsraad van CBS de Til is gesproken over een eventuele
fusie met de school in Garmerwolde. De laatste is fel tegen een fusie. Het bestuur spreekt
haar zorg uit over het teruglopende leerlingenaantal, het voortbestaan van de school en de
effecten daarvan op het dorp. Ze willen weten wat de rol van de gemeente hierin is.
De gemeente is eigenaar van het gebouw. Inhoudelijk speelt de gemeente geen enkele rol.
De ouders moeten samen bepalen hoe het verder moet. Vergelijk de situatie in Ten Post het
afgelopen jaar.
9. Borgschouw Thesinge mogelijk
Het bestuur vraagt of er ook geschouwd kan worden in Thesinge. Het college juicht dat toe
en vraagt of een aantal mensen zich hiervoor wil aanmelden. Ze ontvangen de brief met de
voorlichtingsbijeenkomst over de borgschouw alsnog.
10. Aardbevingen
Er staan ongeveer 4000 woningen in de gemeente, waarvan de helft schade heeft als gevolg
van de aardbevingen. In januari hebben de 9 betrokken gemeenten een aanvullend akkoord
gesloten met de NAM en het ministerie van Economische Zaken over de leefbaarheid, het
schadeherstel en het versterken van woningen/gebouwen.
Verder is afgesproken dat er een rijksdienst en een nationaal coördinator moeten komen om
de gemeenten en provincie te ondersteunen en een lijn te vormen naar het rijk.
Ook is overeengekomen dat woningen van mensen in het aardbevingsgebied niet in waarde
mogen dalen of dat er gevolgen zijn voor de verkoopbaarheid of de duur van verkoop van de
woningen.
De burgemeester, die deze materie in portefeuille heeft, wil dat de stand van zaken actief
door de inmiddels 12 gemeenten met haar bewoners wordt gecommuniceerd. Er komt een
communicatieplan. Het staat op de website van www.tenboer.nl. Het kan ook in de

nieuwsbrief geplaatst worden.
11. Breedband (sneller internet)
Er is een project gestart met 9 gemeenten om sneller internet te realiseren in
buitengebieden. Op 3 maart is er een informatieavond over gehouden om te peilen of daar
behoefte aan is binnen de gemeente. Opvallend was het geringe aantal boeren op de avond.
De gemeente heeft met LTO afgesproken om de boeren te mobiliseren, want ze hebben in
de toekomst zeker sneller internet nodig voor de bedrijfsvoering.
De Provincie Groningen, de Dialoogtafel en de Economic Board (opgericht om een
economische impuls te geven in het aardbevingsgebied) willen een rol spelen.
Men is op zoek naar mensen die belangstellend zijn en initiatieven hierin nemen. De
provincie bundelt deze initiatieven vervolgens.
12. Speelplaatsen, ontwikkeling onderhoudsbudgetten
De gemeenteraad heeft eenmalig € 200.000,- beschikbaar gesteld voor grotere speelplekken
in de gemeente. Door de vele initiatieven en het enthousiasme staat er nu voor € 400.000,aan toestellen op de speelplekken. De gemeente wil nu met de verschillende buurten en
verenigingen naar een onderhoudssysteem toe, waardoor er geld beschikbaar komt voor
vervanging in de toekomst en het geld niet opgaat aan het onderhoud.
Het gaat hierbij om klein onderhoud dat door inwoners gedaan zou kunnen worden. De
inspectie van de toestellen blijft een taak van de gemeente.
13. Eerste ervaringen met decentralisaties
De decentralisaties zijn per 1 januari formeel geworden. De gemeente heeft dit belegd bij
loket De Deel. Daar wordt gewerkt met dorpscoaches, die de dienstverlening aan inwoners
regelen en aansturen. Er wordt maatwerk geleverd en er is meer verbinding met politie en
andere hulpverleningsinstanties. Er moet nog veel werk verzet worden door de
overgenomen taken van het rijk, maar men ligt op koers.
14. Uitbreidingsplan Woldwijk Ten Boer
Woldwijk is een gebied van 40 ha dat bedoeld was voor woningbouw. Dat gaat door de crisis
niet lukken. Er wordt nu gekeken naar alternatieve invulling. Daar zijn 3 voorwaarden voor:
- het moet duurzaam zijn;
- het moet meer geld opleveren dan nu;
- de opbrengsten van de nieuwe invulling moeten terugkomen bij de inwoners.
Het college roept op om mee te denken.
15. Actualisatie dorpsvisies
Thesinge heeft vrij recent een dorpsvisie ontwikkeld. Wethouder Postma wijst het bestuur
erop dat ze voor ondersteuning terecht kunnen bij de Vereniging Groninger Dorpen. Het
bestuur wil naar aanleiding van de visie bepalen welke koers ze de komende twee jaar wil
uitzetten.
16. Vervolg ‘bestuurskrachtgesprek’, bijeenkomst met Dirk Strijker (hoogleraar
plattelandsbeleid)

Vorig jaar september/oktober zijn er overleggen geweest met alle besturen van de
verenigingen Dorpsbelangen samen. Het college informeert of er belangstelling is om dit
opnieuw te doen over een gezamenlijk onderwerp. Dat is er. Het is goed om met collegabesturen te spreken.
In juni komen ook alle verenigingen Dorpsbelangen bij elkaar in Garmerwolde.
17. Contact / communicatie met de gemeente
Het college is benieuwd of het bestuur de steun krijgt van de gemeente die ze willen. Er
wordt veel geregeld en afgestemd met dorpencoördinator Freek van der Ploeg. Dat werkt
goed.
18. Rondvraag
Wethouder Postma informeert naar de stand van zaken van Duurzaam Thesinge.
Dit is enigszins in het slop geraakt vanwege een drukke baan, maar de organisator wil dit wel
blijven doen.
Er is wel contact geweest met Harry van der Wal van de gemeente. Er is een project groep
die zich bezighoudt met de openbare verlichting.
Er komen containers in Thesinge om oud papier in te zamelen. Bij een test in het dorp Ten
Boer is gebleken dat dit meer opbrengst geeft.
19. Rond 22.00 uur wordt de bespreking afgerond.

Ten Boer, 15 april 2015
Mirjam Huisjes
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Actie

Uitgezet bij

De gemeente gaat dit in het
bestuurlijk overleg met het
waterschap aankaarten.
De gemeente stuurt een brief aan de
bewoners.
De gemeente regelt een extra bordje
met de tekst ‘Geldt niet voor fietsers’.

Jakob, i.o.m. André

Het bestuur levert vrijwilligers aan
voor de borgschouw.
Mirjam Huisjes stuurt de brief door
over de voorlichtingsbijeenkomst.
Het bestuur gaat na of het mogelijk is
dat inwoners van Thesinge klein
onderhoud verrichten aan de
speelplek(ken).
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