Afspraken college per dorp dorpenronde herindeling
2016
Dorp
Oldenzijl

Wie pakt het op

Stand van zaken en acties.

Met Harrie Hoek van het bureau
Eemsdelta/EZ wordt een avond in
het dorp belegd waarin hij, samen
met de burgemeester en eventueel
anderen, nader ingaat op het
onderwerp glasvezel/breedband;

Beleidsregisseur
E&M Kleinsmit
Afd. Beleid

In overleg met het dorp wordt er een avond georganiseerd. Of die in
Oldenzijl zelf zal zijn of gecombineerd met andere dorpen, waarbij de
dorpsbewoners van Oldenzijl worden uitgenodigd is op dit moment
nog niet helder.

Er komt geen speciale avond over
de verkeersveiligheid;

--

AFGEHANDELD.

Wethouder Bouman blijft in gesprek
met het dorp over de invulling van
de school;

Beleidsregisseur
D&L JanssenNijholt afd. Beleid

Inmiddels zijn de plannen voor een invulling door fam. De Roover
bekend bij het college. Portefeuillehouders zijn wethouders Sienot en
Herkstròter

Plannen met betrekking tot
dorpstuin/dorpskas worden
doorgegeven aan dorpencoördinator
Roelke Nienhuis;

Dorpencoordinator
Roelke Nienhuis
Afd. Diensten

In overleg met dorpsbelangen wordt besproken hoe dit wordt
opgepakt.

Voor eventuele plannen voor een
zonnepanelenweide kan contact
worden opgenomen met Arjen
Wolffram van de gemeente
Eemsmond;

Medewerker
Milieu afd. ruimte
Arjen Wolfram

In overleg met dorpsbelangen wordt besproken hoe dit wordt
opgepakt.

Afspraak

Oudeschip

Roodeschool

Uithuizermeeden

Wethouder Bouman neemt de zorg
over veilige schoolroutes mee in het
provinciale overleg over de N999;

Beleidsregisseur
Infra Robert Rus
Afd. Beleid

In overleg met wethouder Bouman besproken met onze
contactpersoon bij de Provincie maar nog geen terugkoppeling gehad.

Het college belegt een avond in
Oudeschip om te praten over de
toekomst van het dorp, zo mogelijk
nog voor de begrotingsvergadering
in november; 15 december is een
extra avond georganiseerd, in het
voorjaar van 2017 volgt de 2e
avond.

Manager Beleid
Hans Veldhuis
En Harrie Hoek
Bureau EZ

In overleg met de burgemeester is afgesproken dat we trachten om
CAB Jan Dirk Gardeniers in te huren om de situatie in beeld te
brengen en te begeleiden bij de vervolgsessie. Offerte is binnen en
dekking geregeld. Het collegeadvies is ter besluitvorming op route
naar het college.

Wethouder Herkströter gaat met de
voedselbank in gesprek over de
mogelijkheden voor Roodeschool
e.o. (bijvoorbeeld rijden met een
koelauto, een uitgiftepunt in
Roodeschool);

Beleidsregisseur
E&M Kleinsmit
Afd. Beleid

Het rijden met een extra koelwagen is onderzocht door de
Voedselbank en is vanuit de gestelde eisen mbt voedsel lastig. Het is
op dit moment niet reëel om hier mee te starten (info Voedselbank).

Wethouder Bouman maakt een
aantekening van de klacht over De
Lange Pijp, zal deze meenemen,
bezien of er groot onderhoud
gepland staat voor dit gebied en die
informatie terugkoppelen naar de
bewuste bewoner

Beleidsregisseur
Infra Robert Rus
Afd. Beleid

Het onderwerp hier is het vervangen en anders inrichten van het 50
km gedeelte van de Hoofdstraat tussen de Lange Akker en de
Langelandsterweg. De aanwezige bomen geven overlast door opdruk
van wortels en het gebied oogt gedateerd.
Kosten voor het vervangen van de aanwezige bomen en kleine
herinrichtingen zijn € 20.000,--

Zandeweer
Doodstil
Eppenhuizen

Als bekend is wie de
herindelingspartners worden van de
gemeente Eemsmond komt het
gemeentebestuur opnieuw terug bij
de bewoners.

Dorpencoordinator
Roelke Nienhuis
Afd. Diensten

Gemeente is weer terug geweest voor het ophalen van input m.b.t.
de herindeling. Uithuizermeeden is betrokken geweest bij de
visievorming.

Beleid rondom afwijkend gebruik
van accommodaties evalueren met
besturen

Beleidsregisseur
D&L afd. Beleid

Niet duidelijk is op welk beleid gedoeld wordt. Wellicht gaat het om
gebruik van accommodaties die gebruikt worden voor feesten en
partijen. Dit is niet meer toegestaan. De gemeente ziet geen
aanleiding hier nadere aandacht aan te besteden, anders dan uitleg.

Buurtbudgetten worden
meegenomen in de
onderhandelingen met de nieuw te
vormen gemeente

Beleidsregisseur
D&L afd. beleid

Meegeven aan de projectgroep Burgerkracht en de projectgroep
Samenlevingszaken.

Er moet meer aandacht zijn voor de
rol van de dorpencoördinator en
voor de buurtbudgetten,
bijvoorbeeld door een avond
hierover te organiseren

Dorpencoordinator
Roelke Nienhuis
Afd. diensten

Een belangrijk punt om mee te nemen in het project burgerkracht als
onderdeel van het herindelingsproces.

Als er vragen zijn over het volledig
betalen van rioolrechten (vraag uit
Zandeweer) voor een gebouw dat
slechts af en toe wordt gebruikt of
de WOZ voor dit soort gebouwen
kunnen deze aangekaart worden bij
de betreffende wethouder en wordt
gekeken of er een oplossing kan
worden gevonden

Beleidsregisseur
Diensten
Lex Diederiks
Afd. Diensten

Tot nu toe zijn er bij afdeling Diensten/belastingen geen vragen over
dit onderwerp via de wethouder of rechtstreeks naar voren gekomen.
Overigens bestaat maar zeer beperkt de mogelijkheid om de
gebruikerslasten te verminderen bij gedeeltelijk gebruik, waarbij de
aantoonbaarheid van gedeeltelijk gebruik volgens gestelde regels
moet gebeuren.

AFGEHANDELD

Wethouder Bouman zoekt na of het
klopt dat de buurtbus na de
stremming van de N999 nog twee
weken niet door Doodstil komt, in
verband met onderhoud aan de
brug in Doodstil,

Beleidsregisseur
Infra Robert Rus
Afd. Beleid

AFGEHANDELD

Wethouder Herkströter gaat bij de
stichting Hartveilig het probleem
aankaarten dat er in Eppenhuizen
en Doodstil geen AED’s zijn

Beleidsregisseur
E&M Kleinsmit
Afd. beleid

In kaart wordt gebracht waar op dit moment zowel vanuit de
gemeente als vanuit het bedrijfs/verenigingsleven AED’s aanwezig
zijn. In Doodstil is die aanwezig bij de buren van Sandra Herkstöter.
Gezien de omvang van Eppenhuizen kunnen zij gebruik maken van de
voorzieningen van Zandeweer.
Onderstaand een lijst waar nu AED’s zijn geplaatst. Panden in bruin
zijn voorzien van een buitenkast. Hartveilig weet waar de AED’s
hangen.
Sporthal Mencke

Sportlaan 4

Uithuizen

Gemeentehuis

Hoofdstraat West 1

Uithuizen

Gymzaal kennedylaan

JF Kennedylaan 22

Uithuizen

Gemeentebedrijf

Talmaweg 8a

Uithuizen

Zwembad De Dinge

Dingeweg 4

Uithuizen

Zwembad De Breede

Breede 4

Breede

Gymzaal Onnemaweg

Onnemaweg 1a

Zandeweer

Sportzaal warffum

Westervalge 2

Warffum

Schienvat Dorpshuis

Kerkstraat 7

Kantens

Gymlokaal Zuster Kortestraat

Zuster Kortestraat 97

Roodeschool

Sporthal Scherphorn

Tjarietweg 2

Uithuizermeeden

Tennisclub Hefshuizen

Dingeweg 4b

Uithuizen

Tennisclub Usquert

Raadhuisstraat 3a

Usquert

Kandelaar, De

Hoofdstraat Oost 18

Uithuizen

VV Usquert

Streeksterweg 5c

Usquert

Dorpshuis Usquert

Schoolstraat 3

Usquert

SV de Heracliden

Grote Hadderstraat 1

Uithuizermeeden

VV KRC

Bredeweg 30

Kantens

VV ZEC

Veilingweg 16a

Zandeweer

Noordpool

Oude Tilsterweg 6

Uithuizen

Dorpsh. Nieuw Calvaria Rdesch.

Hooilandseweg 18

Roodeschool

Dorpshuis Stitswerd

Stiel 6

Stitswerd

t Klokhoes

Veilingweg 1A

Zandeweer

Dorpshuis / school

Oldenzijlsterweg 8-10

Oldenzijl

Bommelhoes Dorpshuis

Oude Dijksterweg 22

Uithuizermeeden

Dorpshuis Diggelschip

Molenweg 20

Oudeschip

Dorpsbelangen Kloosterstee

Kloosterweg 7

Rottum

Dorpshuis "ons huis"

Radsweg 5

Oosteinde

Vuilverwerking N-Groningen

Westerhornseweg 22

Usquert

KNV EHBO Usquert

Hoofdstraat 29

Usquert

KNV EHBO Uithuizermeeden

Pr. Beatrixstraat 14

Uithuizermeeden

KNV EHBO Uithuizen

Lageweg 9

Uithuizen

KNV EHBO Warffum

Dr. Noorderwierstr. 35

Warffum

Usquert

Er komt een loket waar mensen
naar toe kunnen met hun vragen
over schade of over de contacten
met de NAM, Stutstee per 17
januari.

Stut en Steun
Pellenbarg-Staf

Inmiddels is per 19 januari Stutstee “in de lucht”. Dit betekent dat
mensen met vragen die gerelateerd zijn aan het aardbevingsdossier
terecht kunnen bij onze gemeente. Hen wordt een luisterend oor
geboden en vervolgens wordt bekeken of wij hen kunnen helpen met
het verkrijgen van antwoorden op hun vraag. Wij nemen de
problemen niet over, maar proberen te verbinden. In juni/juli 2017
vindt, zoals afgesproken, een evaluatie plaats van Stutstee.

Mevrouw Nienhuis informeert de
Initiatiefgroep Zorgcoöperatie over
de uitkomsten van de excursie
‘Zorgzame dorpen’ van de
Vereniging Kleine Dorpen.

Dorpencoordinator
Roelke Nienhuis
Afd. Diensten

De initiatiefgroep Zorgcoöperatie is geïnformeerd.

De afspraken tijdens de
buurtschouw met betrekking tot de
haven worden nagekeken door
wethouder Bouman. De uitkomsten
hiervan worden teruggekoppeld
naar de bewoners. (uit verslag
buurtschouw: wethouder Bouman:
om onbeheerde schepen aan te
pakken moet bekend zijn wie de
eigenaar is. Bovendien is daar ook
het waterschap bij betrokken. Het
gaat niet alleen om de dingen in de
haven, maar ook op andere
plekken, zoals bermen. Dit
onderwerp is ook al ter sprake
gekomen bij de schouw. Wethouder
Bouman zal nakijken hoe de stand
van zaken is en komt daarop terug.)

Beleidsregisseur
Infra Robert Rus
Afd. Beleid

De onderwerpen met betrekking tot het openbaar groen en bermen
zijn inmiddels opgepakt of worden opgepakt. Het Waterschap geeft
aan dat er informatie ingewonnen kan worden hoe om te gaan de
onbeheerde boten en wrakken. Een Havenbesluit zou soelaas bieden.

AFGEHANDELD

Warffum

Er moet, vanuit het oogpunt van
handhaving, gekeken worden naar
de boerderij waar het dak vanaf
gewaaid is.

Beleidsregisseur
bestuurszaken
v.d. Bijl
afd. Beleid

WO DEAL is gevraagd onderzoek te doen naar Torenweg 44 in
Warffum en hierover te rapporteren.

Kantens
Stitswerd
Rottum

er moet een inventarisatie komen
van AED-kasten, zodat duidelijk
wordt waar gewerkt moet worden
aan bereikbare kasten. Hetzij door
het plaatsen van een buitenkast,
hetzij door een andere bereikbare
plek te vinden, zoals in een
toegankelijke hal. Ideeën uit de
dorpen zijn welkom!

Beleidsregisseur
E&M Kleinsmit
Afd. beleid

Vanuit de inventarisatie van de gemeente en Hartveilig moet duidelijk
worden waar de AED’s zich bevinden in Kantens, Stitswerd en
Rottum en hoe het staat met de bereikbaarheid. Hartveilig biedt de
buitenkasten gratis aan. De dorpsverenigingen kunnen hiervoor zelf
contact leggen met Hartveilig.

Wethouder Bouman zal contact
opnemen met de jongerenwerker
over het jeugdhonk in Kantens.

Beleidsregissuer
D&L JanssenNijholt
Afd. beleid

Acties m.b.t. subsidie verstrekken zijn geregeld door een besluit van
B&W.

samen met het dorp kijken naar de
situatie van de wegversmalling en
het kruispunt bij de Bredeweg in
Kantens.

Beleidsregisseur
Infra Robert Rus
Afd. Beleid

Afgehandeld

Zie de lijst die eerder is opgenomen !

AFGEHANDELD

contact met de Veiligheidsregio
over het slecht hoorbaar zijn van
het BB-alarm.

Beleidsregisseur
bestuurszaken
v.d. Bijl
afd. beleid

Bij de invoering (1998) van het huidige waarschuwingssysteem (‘de
sirene’), is besloten dat kernen met minder dan 1000 inwoners niet
een eigen voorziening krijen. Voor de dorpen Kantens, Stitswerd en
Rottum is dit van toepassing. Hierdoor kan het voorkomen dat het
geluid minder goed hoorbaar is, immers, het geluid moet van naburige
kernen komen.
Gelet op technische en technologische ontwikkelingen, is de
beweging ingezet om de wijze van waarschuwen met ‘sirenes’ af te
bouwen en hier, voordat met de afbouw begonnen wordt, een andere
voorziening voor te treffen. Deze voorziening kennen we als NL-alert.
NL-alert wordt, bij incidenten, parallel aan ‘de sirenes’ gebruikt. Het is
daarom belangrijk voor inwoners om gebruik te gaan maken van NLalert. Voor ‘de sirene’ geldt (vanaf de invoering) een minimale
dekkingsgraad van 60% (bereik van inwoners). Er wordt pas gestaakt
met het alarmeren via sirenes op het moment dat is vastgesteld dat
de dekking met het nieuwe middel ook minimaal op 60% zit.

nadrukkelijk meenemen dat er in
Kantens behoefte is aan
mogelijkheden tot nieuwbouw.

Beleidsregisseur
Wonen

Wethouder Herkströter komt,
samen met een beleidsadviseur,
naar Kantens om nader te spreken
over zorg dichtbij in het dorpshuis.

Beleidsregisseur
E&M Kleinsmit
Afd.beleid

Hierover is volop gecommuniceerd wat de (on)mogelijkheden zijn.
AFGEHANDELD
Eerst niet meer van toepassing, sinds 1 januari een nieuwe
beheerder. Vraag is gesteld door de vorige beheerder.
AFGEHANDELD

Wethouder Berends neemt een
inspanningsverplichting op zich om
zoveel mogelijk dorpen met haven
bereikbaar te maken met de kano.
De beleidsnota Recreatie en
toerisme, die donderdag 27 oktober
2017 in de raad is geweest, gaat
daar ook op in.
De ‘zachtheid’ van de verlichting in
Stitswerd moet door de
verantwoordelijke afdeling opnieuw
worden bekeken.

Beleidsregisseur
E&M Kleinsmit
Afd. beleid

Er zijn gesprekken met zowel de provincie als het Waterschap
Noorderzijlvest om steeds meer wateren kanogeschikt te maken. Dit
is een langdurig proces door de houding van Noorderzijlvest.

Beleidsregisseur
Infra Robert Rus
Afd. beleid

In overleg met vertegenwoordiging van het dorp reeds opgepakt.

