Verslag overleg Dorpbelangen Boerakker / Lucaswolde en het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Marum, dinsdag 1 november 2011 in MFC Oomkegast te Boerakker.
Aanwezig:
Namens Dorpsbelangen:
Namens Wmo adviesraad:
Namens de gemeente:

J. Drenth (voorzitter), A. van Spronsen, L. Dijk, A. de Wit
J. Helder, J. de Bruin
T. van Bekkum (burgemeester), A. Bloem (wethouder), Jan Vos
(wethouder), J.A. van Dijken (notulist)

1. Opening
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. Iedereen stelt zich kort voor.
2. Vaststellen agenda
Er is een brief met een klacht binnengekomen. Deze wordt bij de rondvraag behandeld. Hierna wordt de
agenda vastgesteld.
3. Notulen verslag 18 mei 2010
Opmerking van de heer Bloem over punt 7 van het verslag over 'vergoeding jeugd oud en nieuw 2008-2009'.
De vergoeding wordt niet automatisch overgemaakt. Zie ook punt 5 afsprakenlijst 18 mei 2010.
Geconstateerd wordt dat de actielijst van 18 mei 2010 is afgerond. Op punt 8 na, over het plaatsen van (3 á
4) Boerakkertjes aan De Olde Ee. Dit punt blijft staan op de actielijst per 1 november 2011.
4. Woonvisie Boerakker
Er volgt een gesprek over de leefbaarheid in Boerakker. Dit raakt ook punt 7 en 9 op de agenda. Hieronder
een samenvatting.
Boerakker heeft te maken met vergrijzing. Hiervoor moeten woonvoorzieningen worden getroffen. Probleem
is dat er geen partijen zijn die willen investeren in woonvoorzieningen voor ouderen in Boerakker. Wold &
Waard heeft dit expliciet gecommuniceerd. De gemeente kan niemand dwingen om te bouwen en kan in die
zin weinig voor Boerakker betekenen.
Een school zorgt voor leefbaarheid. Voorbestaan van onderwijs in Boerakker is belangrijk en staat op het
spel. Basisscholen De Til en Het Fundament spreken daarom over fuseren. In maart/april 2012 volgt een
voorstel richting de gemeente over samenwerking. Eventueel vrijgekomen school/ruimte is volgens de
gemeente een potentiële ontwikkel locatie. Dorpsbelangen en de gemeente wachten de signalen af. Volgend
jaar meer duidelijkheid.
5. Boerakker als proeftuin voor de toekomstige steunstees in de gemeente (verbreding functies MFC
Oomkegast)
Dorpsbelangen geeft aan dat er afgelopen jaren veel is gerealiseerd voor ouderen: 'ouderen sociëteit',
'senioren web', 'meer bewegen voor ouderen'. Dorpsbelangen wil nu graag een eigen steunstee pilot draaien.
De gemeente is op zoek naar dorpen die een dergelijke pilot willen draaien. De gemeente werkt aan een
startnotitie en komt eind november 2011 met een collegevoorstel. Waarschijnlijk ligt er in januari een door
de raad goedgekeurd plan. De gemeente informeert Dorpsbelangen Boerakker.
6. Voortgang dorpsvisie
Dorpsbelangen wil haar dorpsvisie actualiseren en heeft hiervoor een offerte aangevraagd voor begeleiding
vanuit Groninger Dorpen door Nienke Vellema. Dorpsbelangen start op. Er komt subsidie vanuit de
gemeente. Hiervoor is geld in de begroting opgenomen.
7. Project leefbaarheid

Besproken bij punt 4.
8. Beheer groenvoorziening
Dorpsbelang brengt de volgende punten in:
Een deel van de pas geplante beukenhaag langs de Noorderweg is afgelopen winter verdord. Graag nieuwe
aanplanting.
 De pas geplante hagedoorns langs de Noorderweg staan scheef. Graag voorzieningen die dit
tegengaan/voorkomen.
 Bij het informatiebord (drieluik, bij brug Hoge Til) staan afvalbakken. Zorgt voor overlast kijkers.
Graag verplaatsen afvalbakken.
 Dorpsboomgaard beschikt niet over informatiebordjes. Verzoek om informatiebordjes.
Het college zegt toe dat het de punten voorlegt aan de afdeling die hierover gaat.
9. Fusie basisscholen en wat te doen met de vrijgekomen school/ruimte
Besproken bij punt 4.
10. Rondvraag
 Een ingekomen klacht wordt besproken. Het college zegt toe dat het de klacht voorlegt aan de
afdeling die hierover gaat
 De heer Bloem ziet Boerakker als voorbeeld voor dorpen die werken aan leefbaarheid.
 De heer Van Bekkum vertelt Dorpsbelangen over het succes van een dorpsmoestuin. In Makkinga
heeft deze tot saamhorigheid geleidt.
 De heer Helder geeft aan dat de bankjes (2x) bij de vogelkijkhut zijn verdwenen.
 De heer Helder vraagt zich af wie het Sint Lucas pad onderhoud. Verder verdwijnen de paaltjes langs
het Sint Lucas pad. De paaltjes lijken een collectors item te zijn. Wellicht paaltjes verven ipv
voorzien wapen.
 Het college zegt toe dat het de punten van de heer Helder voorlegt aan de afdeling die hierover gaat.
 De heer De Wijk heeft twijfels bij de vrije keuze voor thuiszorg in de gemeente Marum.
 De gemeente stuurt mensen alleen wanneer deze geen voorkeur hebben. Westerkwartier is
goedkoopste partij en daarom adviseert de gemeente deze partij. Er is geen verschil in kwaliteit. De
vier aanbieders zijn het resultaat van een strenge selectie.
 De heer Spronsen vraagt zich af over de gemeente subsidie geeft voor zonnepanelen op het dak van
MFC Oomkegast. Het college
 vraagt bij de afdeling die hierover gaat naar de mogelijkheden.
11. Sluiting
De voorzitter besluit de vergadering om 20.30 u

Afsprakenlijst 1 november 2011
Nr.

Afspraak

Wie

Stand van zaken

1

Plaatsen van (3 á 4)
Boerakkertjes aan De Olde Ee.

Gemeente

Boerakkertjes zijn bijna op maar
houden we op reserve. Waar
willen jullie de paaltjes en
mogen dit ook andere paaltjes
zijn. Neem hiervoor contact op
met de heer Wils, via (0594)
641333.

2

Informeren Dorpsbelangen over Gemeente
startnotitie Steunstee en verdere
ontwikkelingen

De bedoeling is dat er in het
najaar van 2012 een themabijeenkomst /
informatiebijeenkomst
plaatsvindt met de besturen van
alle verenigingen voor
plaatselijk belang, gemeente en

de stichting Groninger dorpen.
3

Verstrekken subsidie
actualiseren dorpsvisie.

Gemeente

Hiervoor moet een aanvraag
worden ingediend door
dorpsbelangen bij de gemeente.

4

Nieuwe aanplanting beukenhaag Gemeente
langs Noorderweg.

December 2011 wordt dit
uitgevoerd.

5

Voorzieningen treffen om de
hagedoorns niet meer scheef te
laten staan.

Gemeente

Gemeente treft maatregelen.

6

Verplaatsen afvalbakken bij
informatiebord bij brug Hoge
Til.

Gemeente

Worden verplaatst in november
2011.

7

Bomen dorpsboomgaard
voorzien informatiebordjes.

Gemeente

Gemeente gaat in overleg met
Landschapsbeheer.

8

Beoordelen situatie
voorzieningen bij Vogelkijkhut
(twee bankjes verdwenen).

Gemeente

Twee keer vernield. Komt
voorlopig niks terug.

9

Uitzoeken wie verantwoordelijk Gemeente
is voor onderhoud Sint Lucas
pad.

Gemeente is verantwoordelijk
voor onderhoud pad. Er is tot nu
toe geen onderhoud gepleegd
door de gemeente.

10

Beoordelen afzetting (paaltjes) Gemeente
Sint Lucas pad. Wellicht verven
ipv voorzien van wapen.

Gemeente neemt contact op met
landschapsbeheer om tot een
oplossing te komen. (Paaltjes te
klein, plaatje infrezen?).

11

Uitzoeken mogelijkheden
subsidie zonnepanelen MFC
Oomkegast.

Gemeente

Gemeentelijk en provinciaal
geen mogelijkheden. Landelijk
geen mogelijkheden voor
subsidie op kleinschalige
zonnepaneel projecten, zowel
niet op de aanschaf danwel de
opgewekte electra. Behalve bij
grootschalige projecten is het
nog mogelijk om subsidie te
verkrijgen op de opgwekte
electra. Voor meer informatie zie
www.agentschapnl.nl

12

Agenda volgend overleg (ook
naar Wmo adviesraad)

Dorpsbelangen levert agenda.
Gemeente zorgt voor de
uitnodiging.

