
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 april 2022 is een aantal vragen van de leden verzameld. 
Deze vragen hebben we vervolgens voorgelegd aan Eric Mooij, gebiedsmanager Ten Boer bij de 
gemeente Groningen.  

Zijn antwoorden delen we nu graag met jullie. 

1. Wat is de status van de website ‘De stem van Ten Boer’. 
De stem van Thesinge (Ten Boer) is een platform waar bewoners onderling en met de 
gemeente digitaal hun inzichten kunnen delen. Dit is onderdeel van een doorgaande dialoog 
met de dorpen in het gebied. Naast deze digitale weg houden we ook fysiek grotere en 
kleinere bijeenkomsten in de dorpen om voortgang en of stagnatie van projecten te 
bespreken. Ons is ook opgevallen dat de deelname van bewoners aan het platform nog niet 
zo hoog is als wij hoopten. Wel is een aantal projecten dat op de site is genoemd ook 
daadwerkelijk gerealiseerd of in gang gezet.  

  
2. Leden merken op dat het loket van de gemeente Groningen in Ten Boer gesloten is.  

Het klopt dat het loket dicht is geweest. Er was bij de dienst publieke dienstverlening door 
ziekte onvoldoende personeel om alle loketten open te houden. Er is vervolgens voor 
gekozen om de drukst beklante loketten open te houden. Ten Boer viel hier niet onder. 
Inmiddels is de bezetting weer zover op peil dat het loket Ten Boer op afspraak op de 
dinsdagen en woensdagen beschikbaar is voor de publieke dienstverlening. 

  
3. Er zijn zorgen over het afgebrande pand aan de Havenstraat 8. Er lijkt asbest open en bloot 

tussen/in de ruïne te liggen, er gebeurt niets, niemand maakt aanstalten op te ruimen of te 
herstellen.  Zijn er regels voor deze situatie en zo ja, hoe en door wie wordt er gehandhaafd? 
Vanuit de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is de volgende actie 
ondernomen aangaande de Havenstraat 8 te Thesinge:  
- De gemeente heeft contact gezocht met de eigenaar van het pand. 
- De gemeente heeft de eigenaar een brief gestuurd waarin hij op straffe van een boete 

opgedragen wordt het terrein te saneren. 
- Deze brief is begin mei verstuurd en de eigenaar heeft een paar weken de tijd gekregen 

om hieraan gevolg te geven.  
- De opsteller van deze brief is Erik van Dijk van VTH 

  
4. Eerder was er contact met de gemeente over het Klunderpad. Dit heeft dringend onderhoud 

nodig. Hierover is eerder (februari/maart 2022) door de Gemeente Groningen meegedeeld 
dat onderhoud in april 2022 op de planning stond. Mogelijk is deze planning niet gehaald? Is 
er een herziene planning bekend? 
Dit wordt uitgevoerd door Teamgroen. In verband met de februaristorm hebben ze een 
behoorlijke achterstand opgelopen met overige werkzaamheden. In de planning stond dat ze 
in mei/juni zouden beginnen met het aanvullen van de schelpenpaden. Dit is inmiddels 
gebeurd.  

 
5. Een lid vroeg naar het bermbeheer van de Gemeente Groningen. Zowel buiten als binnen de 

bebouwde kom. Wat is het officiële beleid rond het maaien van de bermen? 
Eric koppelde terug dat dit afhankelijk is van diverse factoren. Waar is de plek van de berm, is 
het binnen of buiten de bebouwde kom? En gaat het om een ecologische bio-diverse berm?  
enzovoort. Handiger is het om even direct contact te hebben over dit onderwerp. Eric nodigt 
de vrager dan ook uit om hem te bellen. De contactgegevens van Eric Mooij zijn via  
Dorpsbelangen op te vragen. 
 
 



  
6. Een lid vroeg naar de ooit besproken/gecommuniceerde plannen voor een fietsroute naar 

Zuidwolde. Zijn er bij de Gemeente Groningen (oude) plannen voor zo'n fietsroute bekend? 
Een fietsroute richting Zuidwolde past heel goed in onze dorpsvisie inzake het aantrekkelijker 
maken van het Ommeland door fiets- en wandelroutes. 
NB In het overleg van Dorpsbelangen Thesinge met de Gemeente Groningen over een 
inventarisatie van wensen en bedreigingen in het gebied tussen 
Garmerwolde/Thesinge/Lewenborg/Beijum is dit punt niet door ons ingebracht. 
Bij de gemeente zijn er geen plannen bekend over een fietsroute tussen Zuidwolde en 
Thesinge. Eric is benieuwd wanneer en bij wat voor een gelegenheid dergelijke plannen dan 
gecommuniceerd zouden zijn. Wellicht dat we hier nog wat helderheid in kunnen krijgen. 
Mocht iemand iets weten dan horen wij het graag.  

 
7. Tijdens de ALV is gesproken over de drainage van de speeltuin. Dit naar aanleiding van de 

enorme waterplassen in de ‘natte seizoenen’.  
We hebben navraag gedaan of en hoe dit geregeld is. Voor het draineren heeft de gemeente 
een aantal gaten in het speelveld gemaakt. Die gaten zijn vervolgens gevuld met 
kiezelstenen.  Dit zou er voor moeten zorgen dat het hoge water verleden tijd is en de 
kinderen met droge voeten kunnen spelen. Als er straks toch nog problemen zijn, dan kan 
Marc Stoepker van de gemeente hierover benaderd worden. 

  

 

 


