Beknopt verslag van het overleg tussen Dorpsbelangen Boerakker/ Lucaswolde en het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum, dinsdag 18 mei 2010 in ‘Oomkegast’
te Boerakker.
Aanwezig:
Namens Dorpsbelangen: J.G.K. Drenth (voorzitter), J. Helder, A.C. van Spronsen, D. Visser en
J.M. de Wit.
Namens de gemeente: T. van Bekkum (burgemeester), A. Bloem (wethouder) en F. Steffens
(verslag).
1. Opening
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Aangezien wethouder Bloem voor
het eerst mee is naar dit overleg, stelt iedereen zich even voor.
2. Vaststellen agenda
Er worden twee punten toegevoegd; WMO-adviesraad (8a) en 200 jarig bestaan gemeente Marum
(8b). Hierna is de agenda vastgesteld.
3. Notulen vergadering 1 april 2009
Het verslag wordt besproken. Vervolgens wordt de afsprakenlijst besproken. Asfaltering van de
Roordaweg (tot Veldweg/Noorderweg) en het Wilgenpad wordt op korte termijn gedaan. De rest staat
op de planning. Het hek rondom het voetbalveld is meerdere malen hersteld, maar het wordt keer op
keer vernield. De heer Van Spronsen vraagt of er steviger materiaal in het hek verwerkt kan worden.
Hierover is al eens gesproken, maar dit is erg duur. De heer Van Spronsen vraagt of dit nogmaals
besproken kan worden, aangezien het maar om een klein stukje gaat en er wel wat aan gedaan moet
worden. Het wordt nogmaals door de gemeente besproken en teruggekoppeld naar Dorpsbelangen.
Mocht er geld kunnen worden vrijgemaakt voor het snoeien van de bosjes bij het Schilligepad dan
wordt dit gedaan. In het kader van de bezuinigingen van de gemeente heeft de voetbalvereniging het
vorig jaar zelf gesnoeid. Dit is een goede oplossing om het bij te houden. Door de gemeente wordt
bekeken of de vrijwilligersverzekering van de gemeente dit dekt.
Het verslag en de afsprakenlijst zijn vastgesteld.
4. Boerakker als onderdeel in de nieuwe dorpsvisie
De woonvisie van Boerakker is summier. Voor het bouwen van woningen kan Dorpsbelangen volgens
burgemeester Van Bekkum het best een afspraak maken met Wold en Waard. Zij hebben in hun
ondernemersvisie staan meer contact te willen met Dorpsbelangen. De gemeente kan alleen
planologisch een opdracht geven en geeft geen opdracht voor het bouwen van woningen. Volgens de
heer Helder staat er in het dorp een oude boerderij. Het is een mooie locatie. De heer Drenth noemt
diverse ideeën op om te doen met de boerderij, zoals een zorgboerderij en een pannenkoekenboerderij.
Volgens burgemeester Van Bekkum is een projectontwikkelaar nodig voor dergelijke ideeën. Er zal
met wethouder Vos besproken worden of er iets mogelijk en haalbaar is met de boerderij en of het
voor de gemeente aantrekkelijk is de boerderij te kopen. Er zal een exploitatie en een quickscan
gedaan worden en bekeken wordt wat nodig is om te bouwen. De gemeente kan dan eventueel een
projectvoorstel doen. De termijn die nodig is om een en ander duidelijk te hebben en terug te
koppelen, is onduidelijk. Dorpsbelangen zal ondertussen een gesprek voeren met Wold en Waard over
de mogelijkheden voor bouwen in Boerakker en over de boerderij.
5. Stand van zaken ouderenhuisvesting
Dit punt is grotendeels besproken bij punt 4. Dorpsbelangen zal spreken met Wold en Waard. Er
wonen best veel ouderen in Boerakker, volgens voorzitter Drenth. Ouderen blijven natuurlijk het liefst
zo lang mogelijk thuiswonen, maar dit is niet altijd mogelijk. Ze verhuizen dan vaak naar Grootegast
of Leek, niet naar Marum. Naar aanleiding van de dorpsvisie zijn een ouderensoos en het seniorenweb
opgericht, beide een succes. Door de heer Helder wordt uitgesproken dat de wens bestaat voor een jeu
de boulesbaan. Hopelijk lukt het Dorpsbelangen een trekker te vinden voor dit project.
6. De afhandeling, renovatie dorpskern Boerakker
“De renovatie is een sociale vitalisering van Boerakker”, voorzitter Drenth uit namens Dorpsbelangen
zijn complimenten naar het bureau WWG van de gemeente. De heren De Vries en Faber waren zeer
meedenkend en werkten altijd vanuit een bottom-up lijn. “Het is een win win situatie voor alle
deelnemers van het project”, aldus de heer Drenth. Dorpsbelangen is zeer tevreden.
7. Vergoeding “jeugd oud en nieuw” 2008 – 2009
Dorpsbelangen ging ervan uit dat het geld hiervoor automatisch zou worden overgemaakt door de
gemeente en heeft het bedrag uitgegeven. Burgemeester Van Bekkum geeft aan dat die aanname klopt

en dat het college toentertijd heeft besloten dat dorpen standaard een budget ontvangen om iets goeds
te doen tijdens oud en nieuw. Er zal navraag worden gedaan en gezorgd wordt dat het in orde komt en
dat Dorpsbelangen het geld ontvangt.
8. Actualisering Dorpsvisie 2011
De dorpsvisie is klaar. Vanaf 2011 zal er een actualisering plaatsvinden. Burgemeester Van Bekkum
geeft aan dat de dorpsvisie in principe tot 2013 loopt en dat er daarom rekening mee moet worden
gehouden dat er voor Boerakker een wachttijd kan gelden tot 2013.
8a. WMO-adviesraad
Wethouder Bloem is benaderd door de voorzitter van de WMO-adviesraad of er tijdens de overleggen
met de verenigingen van plaatselijk belang een of twee gedelegeerden van de WMO-adviesraad
aanwezig mogen zijn. Dorpsbelangen Boerakker heeft hier geen bezwaar tegen. Voorafgaand aan het
volgend overleg in 2011 zal er dan ook een uitnodiging met agenda naar de WMO-adviesraad
verstuurd worden. De agenda wordt normaliter opgesteld door Dorpsbelangen en verstuurd naar
Voorlichting. Voorlichting zorgt er in het vervolg voor dat de agenda via de contactpersoon bij de
WMO-adviesraad komt.
8b. 200 jaar bestaan Marum
Volgend jaar zullen er diverse activiteiten plaatsvinden rondom het 200 jarig bestaan van de gemeente
Marum. Bestaande evenementen zullen gevraagd worden om aan te sluiten op het 200 jarig bestaan.
Burgemeester Van Bekkum vraagt aan Dorpsbelangen eens na te denken over een evenement dat
plaatsvindt in Boerakker/Lucaswolde en dat het 200 jarig bestaan als thema kan gebruiken of over een
nieuwe activiteit/evenement rondom dit thema. Gedacht kan worden aan een feest, een maaltijd voor
het hele dorp met diverse etenswaren uit de geschiedenis en streek, tentoonstelling, lezing etc.
Dorpsbelangen laat het de gemeente voor september 2010 weten. Er worden in ieder geval lezingen en
kinderactiviteiten georganiseerd in elk dorp, dus ook in Boerakker.
Rondvraag
- Mevrouw Visser vraagt of er nog enkele paaltjes 'Boerakkertjes' over zijn die ook aan de
Hoofdweg zijn geplaatst. Aan De Olde Ee staan namelijk kapotte bielzen en de Boerakkertjes
zouden hier goed geplaatst kunnen worden. Hierover zal overlegd worden met het bureau
WWG.
De heer Helder geeft aan dat er zoveel vernielingen zijn van jeugd in het dorp. Is het eventueel
mogelijk om camera's te plaatsen. De burgemeester geeft aan dat de gemeente dit niet doet.
Hij geeft als voorbeeld aan dat hij jongeren in het dorp Marum eigenaar heeft gemaakt van de
bankjes. Als er iets misgaat, dan worden de bankjes verwijderd. Als zich problemen voordoen,
wordt een brief naar de ouders gestuurd. Wethouder Bloem geeft aan dat sociale controle op
dit punt erg belangrijk is en moet blijven worden gedaan. Het onderwerp is en blijft een
probleem.
Mevrouw Visser geeft aan dat ze op 112Marum.nl gelezen had over de rotzooi die gedumpt
werd op de Zethuisterweg. Aan de Hooiweg wordt er ook veel gedumpt, zoals gras. Het loopt
uit de hand. Burgemeester Van Bekkum geeft aan dat dit inderdaad voor problemen kan
zorgen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er sloten worden gedempt door het dumpen van
gras. Hondenpoep is zo'n zelfde soort probleem. De hele gemeente heeft last van zulke
activiteiten. De gemeente verkent momenteel de mogelijkheden om dergelijke problemen aan
te pakken, zoals het instellen van een BOA. Dit is echter zeer duur. De gemeente signaleert
plaatsen waar problemen zijn, zoals de Hooiweg en kijkt wat eraan kan worden gedaan.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst en bedankt de aanwezigen. Het
volgende overleg zal in 2011 plaatsvinden tussen het bestuur van Dorpsbelangen en het college en met
een gedelegeerde (of twee) van de WMO-adviesraad

