Beknopt verslag van het overleg tussen Dorpsbelangen Boerakker/ Lucaswolde en het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Marum, woensdag 1 apri 2009 l in ‘Oomkegast’ te Boerakker.
Aanwezig:
Namens Dorpsbelangen:
Namens de gemeente:

J.G.K. Drenth (voorzitter), J. Helder, A.C. van Spronsen, D. Visser en J.M. de Wit.
T. van Bekkum (burgemeester), K. Jansma (wethouder), J. Vos (wethouder), J. de
Vries en F. Steffens (verslag).

1. Opening
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen vergadering 28 januari 2008
De afsprakenlijst wordt besproken en daarna wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.
4. en 6. Boerakker als onderdeel in de nieuwe dorpsvisie en stand van zaken ouderenhuisvesting
Boerakker geeft aan graag meegenomen te willen worden in de woonvisie van Marum. Burgemeester van Bekkum geeft aan
dat leefbaarheid en dorpsvisie belangrijke punten zijn waarnaar gekeken wordt in de woonvisie van Marum. De dorpsvisies
moeten onderdeel zijn van de lokale woonvisie van Marum, zij moeten daarin vertaald worden. Hierbij moeten de neuzen
van dorpsbelangen en gemeente dezelfde kant op staan. Meerdere partijen moeten op dit gebied instemmen. Burgemeester
van Bekkum geeft aan dat in de lokale woonvisie duidelijk moet worden waar we staan, waar we heen willen, waar en wat
gaan we bouwen. Wethouder Jansma geeft aan dat de lokale woonvisie in de raad komt voordat deze af is. De woonvisie
van Boerakker uit 2003 is als het goed is (afgezien van de ouderenhuisvesting) dit jaar afgerond.
De heer van Spronsen geeft aan dat binnenkort in het midden van het dorp een perceel te koop staat. Volgens hem laat de
gemeente geld liggen als zij dit niet koopt. Is het wellicht mogelijk voor ouderen/ gehandicaptenhuisvesting? Volgens
Dorpsbelangen is het zeker dat ouderen behoefte hebben aan huisvesting in het dorp. Volgens wethouder Vos is Wold en
Waard echter terughoudend op dit gebied. Volgens wethouder Jansma gaan veel ouderen naar Marum of Leek. Volgens de
heer Helder willen ouderen graag in het dorp blijven als daar de mogelijkheid voor is. De vraag blijft dus of de behoefte er
echt is; of ouderen daadwerkelijk blijven als daar mogelijkheid voor is.
Burgemeester van Bekkum vraagt Dorpsbelangen of het kopen van de boerderij in het dorp een aankoop is die de gemeente
volgens hen moet doen met het oog op de woonvisie. Is deze boerderij het enige wat te koop wordt aangeboden de
komende tijd? Ja.
Wethouder Jansma geeft aan dat in de woonvisie (dus voor het eind van 2009) de ouderenhuisvesting in Boerakker wordt
meegenomen.
De heer Drenth spreekt zijn waardering uit over de vele positieve ontwikkelingen in het dorp, zoals de rotonde. De provincie
wil in 2009 nog groot onderhoud aan de N388. Dorpsbelangen is uitgenodigd voor een bijeenkomst/vergadering hierover. De
heer de Vries zal daarbij aanwezig zijn als adviseur. Dorpsbelangen is zeer tevreden over de ontwikkelingen in het dorp.
5. De afhandeling, renovatie dorpskern Boerakker
Dorpsbelangen geeft aan trots te zijn op de plannen met betrekking tot de renovatie van de dorpskern. De heer Faber
(gemeente Marum) krijgt een groot compliment namens Dorpsbelangen. Hij heeft goed meegedacht. De samenwerking met
Landschapsbeheer is ook goed bevallen. Uit de samenwerking is iets moois gegroeid. De planning is om de renovatie van de
dorpskern in 2009 te realiseren.
De heer Drenth noemt vervolgens de gelden voor de dorpsomgeving. Deze zijn ondergebracht bij Landschapsbeheer. Het
actiecomité ‘Veilig Lucaswolde’ heeft gezorgd voor kunstwerken/ silhouetten voor de drempels in Lucaswolde (gemaakt door
kunstenaar Jan Bouwma). De gemeente en het Regioloket hebben hier beide 4000 euro voor beschikbaar gesteld. Echter,
het project kost meer en er is ongeveer 3500/4000 euro tekort. Er zijn verschillende instanties aangeschreven. Wethouder
Jansma vraagt of het iets eenmaligs is. Ja. Wellicht is Regio Cultuurplan Westerkwartier een optie. Wethouder Jansma zal de
heer Gemmink informeren en de heer Drenth zal bij hem langs gaan. Het comité kan het projectplan naar de heer Gemmink
mailen. Wellicht kan Cultuurplan Westerkwartier subsidie verlenen voor dit project.
De heer Helder heeft nog een vraag naar aanleiding van de tekening die de heer De Vries heeft meegenomen met
betrekking tot de renovatie van de dorpskern. Volgens de heer Helder staat er een stuk op de tekening niet verhard
weergegeven, terwijl dit wel was afgesproken. Het stuk bij het parkeerterrein zou bestraat worden. De heer De Vries geeft
aan dit te bespreken met de heer Faber.

7. Actualisering Dorpsvisie 2010
2010 is het jaar dat is gesteld voor de actualisering van de dorpsvisie. De heer Drenth geeft aan een paar keer overleg te
hebben gehad met VGD. De actualisering van de dorpsvisie wordt minder uitgebreid.
De heer Drenth deelt vervolgens papieren uit met het nieuwe wapen van Boerakker en bijbehorend persbericht. Er zijn
verschillende ideeën om de presentatie van het wapen onder de aandacht te brengen. Het wapen komt op de nieuwe
rotonde en op de bebouwde komborden.
Rondvraag
De heer de Vries noemt de planning die voor onderhoud wegen in Boerakker is opgesteld:
2010: Middenweg en Boerenweg
2011: Roordaweg
2012: Noorderweg
Verder geeft de heer de Vries aan dat de riolering bij Veenhuizen langs de N388 wordt vervangen omstreeks week
34 van 2009 en verder.
-

Wethouder Jansma vraagt of het bestuur van het dorpshuis hetzelfde is als de leden van Dorpsbelangen. Dit is niet
het geval, alhoewel er wel een afgevaardigde van Dorpsbelangen in het bestuur van het dorpshuis zit. Wethouder
Jansma geeft aan dat het bestuur van dorpshuis Noordwijk heeft aangegeven op gemeentelijk niveau eens met alle
besturen van de dorpshuizen bij elkaar te willen komen voor overleg en het delen van kennis. Vanuit de gemeente
zullen de besturen worden aangeschreven of hier behoefte aan is.

-

Verder geeft wethouder Jansma aan benieuwd te zijn naar de activiteiten van het dorpshuis met betrekking tot de
jeugd. Dorpsbelangen geeft aan dat tijdens de wintermaanden eens in de maand een jeugdavond is. De jeugd
heeft een tijd lang zelf ook avonden georganiseerd, maar momenteel wordt dit niet meer gedaan. Wellicht wordt
dit ooit weer opgepakt. Sinds het dorpshuis open is met oud en nieuw komt veel jeugd die nacht in het dorpshuis.
Ze besteden de subsidies van de gemeente voor leuke activiteiten tijdens oud en nieuw. Dit jaar is er niets
vernield. Vuurwerk wordt onder controle afgestoken. Het gaat tot nu toe goed.

-

De heer Helder vraagt of er mogelijkheden zijn om Café Kopenga te behouden. Wethouder Vos geeft aan dat het
eigenlijk geen monument is, aangezien het voor een groot deel aanbouw is. Hierdoor wordt er door de gemeente
niet actief iets gedaan om het pand te behouden.

-

De heer van Spronsen geeft aan dat een deel van het hek rondom het voetbalveld (dat doorloopt tot aan de
school) hersteld moet worden. De heer De Vries geeft aan hier navraag over te doen.

-

Verder vraagt de heer van Spronsen of het nieuw beleid is dat het snoeien van de bosjes bij het voetbalveld wordt
uitbesteed door de gemeente. Dit najaar zag hij enkele jongeren de bosjes snoeien. De heer De Vries geeft aan
hier niets van te weten en zal hierover navraag doen.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en bedankt de aanwezigen.
Marum, 1 april 2009

Afsprakenlijst 1 april 2009 Tussen haakjes uitvoering door ..
Ouderenhuisvesting in Boerakker wordt in de woonvisie meegenomen

(Wethouder Jansma)

Afspraak met provincie over groot onderhoud in het dorp in 2009 (De heren Drenth en de Vries)
Eventuele subsidiemogelijkheden kunstplan Dwarsdiep (De heren Jansma, Drenth en Gemmink)
Bestrating van het stuk bij het parkeerterrein in het dorp(De heer de Vries bespreekt dit met de heer Faber)
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Navraag over herstel hek rondom het voetbalveld

(De heer de Vries)

Navraag over het snoeien van de bosjes bij het voetbalveld

(De heer de Vries )

(Gemeente en

