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Belangenvereniging MEER-dorpen 
Secretariaat :  Engelberterweg 40, 9723 EM  Groningen 
Mailadres :  secretarismeerdorpen@gmail.com 
Bankrekeningnr. NL68 RABO 0346 2113 28 KvK reg.nr V026702 

1 Activiteiten afgelopen jaar 
Ook het afgelopen jaar hebben we weer activiteiten ontplooid op tal van terreinen.  
Een aantal daarvan wordt hierna genoemd.  
 

2 Werkgroep Verkeer  
De werkgroep Verkeer van de Belangenvereniging MEER-dorpen bestond in 2018 uit Marina 
Weel, Jo Leune, Kees Oosterhuis en Annet en Wilma Ritsema. 
De werkgroep heeft als doel om te bekijken op welke manieren we de verkeersveiligheid in de 
MEER-dorpen kunnen bevorderen. Zij zochten hierin de samenwerking met onder meer Veilig 
Verkeer Nederland (VVN), de school De Driebond en de gemeente. 

2.1 In gesprek met Veilig Verkeer Nederland 
De werkgroep Verkeer heeft regelmatig contact met een verkeersconsulent van VVN.  
Onderwerpen die aan de orde zijn: 

- Verkeersveiligheid op de lintwegen 
- Verkeersactiviteiten voor leerlingen van de Driebond. 

mailto:secretarismeerdorpen@gmail.com
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2.2 Dode hoek-demonstratie voor schoolkinderen groep 7 en 8 
Vrijdagochtend 13 juli jl. organiseerde de Werkgroep Verkeer voor de derde keer een 
“verkeersactiviteit” voor de leerlingen van de Driebondschool in Engelbert. 
De activiteit staat dan altijd in het kader van het buurtverkeerslabel van Veilig Verkeer 
Nederland. In 2018 stond het uitleggen van de dode hoek bij grote voertuigen (vrachtauto’s, 
bussen e.d.) centraal. 
Voor die activiteit was natuurlijk een vrachtauto nodig en die werd belangeloos ter beschikking 
gesteld door Kuil Banden met als chauffeur Jacob Kuil. VVN-instructeur Richard Baarda gaf aan 
de kinderen van groep 7 en 8 een korte uitleg over wat een dode hoek is en welke gevaren 
daarbij horen.  

Groepjes van 5 tot 8 leerlingen gingen daarna naar buiten, 
waar op het pad naast de kerk in Engelbert de vrachtauto 
stond. Er werd ter plekke, door middel van pionnen, 
getoond wat de dode hoeken bij een groot voertuig zijn. 
De leerlingen waren erg geïnteresseerd in het onderwerp 
en wisten vaak met hun vragen ook een leuk en leerzaam 
gesprek met de instructeur te voeren.  
Als klap op de vuurpijl mochten ze allemaal plaatsnemen in 
de cabine om van daaruit ook zelf te ervaren wat een 
chauffeur wel en niet kan zien, ondanks de vele spiegels 
die op de vrachtauto zitten. 

En als je dan toch in de cabine zit, dan is de uitdaging om even te toeteren niet altijd onder 
controle te houden. Maar minstens net zo spannend werd het slaapgedeelte gevonden. 
Terug op school werd nog even kort teruggekeken op wat de leerlingen gehoord en gezien 
hebben en één van de leerlingen (Nick) overhandigde aan instructeur Richard Baarda en aan 
Jacob Kuil een Groninger koek als dank voor hun inzet. 
Kortom een geslaagde demonstratie en nu maar hopen dat de belangrijkste gevaren van een 
dode hoek bij vrachtauto’s blijven hangen in het geheugen. 
 

2.3 Gouden munten 
U hebt allicht ook gelezen dat er door het ingenieursbureau 
Wiertsema & Partners eind maart 2018 een bijzondere 
vondst was gedaan. Op het voorgestelde tracé van de 
Noordelijke Ontsluitingsweg naar Meerstad – ter hoogte van 
Middelberterweg 6 – was in het weiland een hoeveelheid 
gouden munten gevonden. De locatie was niet ver 
verwijderd van de –aldaar al eerder gevonden– 
archeologische site. Onderzoek door deskundigen had uitgewezen dat het bijzondere munten 
zijn. Historicus Beno Hofman: “Het gaat om zogenaamde Martinusmunten, die in de late 
Middeleeuwen in de omgeving van Groningen in omloop waren. Het is een hele bijzondere en 
kostbare vondst.” Volgens bronnen bij het Noordelijk Scheepsvaart Museum waren de munten 
van “onschatbare waarde”. Alvorens de munten in de collectie van dit museum zouden worden 
opgenomen, zouden ze getoond worden aan de inwoners van Middelbert en omgeving. Als 
toepasselijke plek daarvoor was de Maartenskerk in Middelbert gekozen. Daar zouden de 
munten op zondag op 1 april te zien zijn en een deskundige zou daarbij een toelichting geven. 
Echter kwam er geen deskundige opdagen. 
Wij vonden het een leuke 1 april grap. RTVNoord ook, zij hebben er nog een nieuwsitem over 
geplaatst. 
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3 Noordelijke Ontsluitingsweg Meerstad (NOW) 
Op 10 januari 2018 stond dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie Ruimte en 
Wonen. Voordat deze vergadering plaatsvond is de werkgroep Verkeer met alle politieke 
partijen in gesprek gegaan om onze bezwaren ten aanzien van de nieuwe weg en ons 
alternatieve tracé duidelijk te maken. Deze gesprekken waren constructief en de raadsleden 
snapten onze zorgen.  
Daarnaast hebben we ook een formele schriftelijke reactie ingediend.  
Drie Middelberters, waaronder vertegenwoordigers van de werkgroep Verkeer, hebben in de 
raadscommissie gebruik gemaakt van de drie minuten spreektijd. We hebben onze bezwaren 
voor het huidige tracé en onze voorkeur voor de tunnel, zonder op- en afritten, kenbaar 
gemaakt aan de raadscommissie. Op de publieke tribune waren veel Middelberters te vinden.  
 
Het onderwerp is op 31 januari in de gemeenteraad behandeld. Oppositiepartij CDA had twee 
moties ingediend: het onderzoeken of en in hoeverre een alternatief tracé (ons voorgestelde 
tracé) voor de ontsluitingsweg te realiseren is binnen de planvorming van Meerstad. En te 
onderzoeken om een tunnel te realiseren op het huidige tracé. Alle oppositiepartijen stemden 
met deze twee moties in. Echter hebben beide moties helaas net niet de meerderheid van de 
stemmen behaald.  
 
De werkgroep Verkeer heeft een visiedocument opgesteld over de ontsluitingsweg. Deze is te 
vinden op www.meerdorpen.info. 
Alle formele documentatie (o.a. notulen van de vergaderingen van de raadscommissie en de 
gemeenteraad) is te vinden op de site van de gemeente Groningen (in het Raads Informatie 
Systeem). 
 
Door Bureau Meerstad is een werkgroep NOW opgericht waarin vertegenwoordigers van 
Euvelgunne, Klein Harkstede, Ruischerbrug, Meerstad, Middelbert en Engelbert zitten, die met 
Bureau Meerstad meedenken in het ontwerp van en aansluitingen op de NOW. Alle bewoners 
hebben hiervoor een uitnodiging van Bureau Meerstad ontvangen. Vanuit MEER-dorpen is 
onder meer de gehele werkgroep Verkeer vertegenwoordigd in de werkgroep NOW.  
 
In de werkgroep zijn meerdere varianten besproken met de voor- en nadelen, zoals de 
ontsluiting van Klein Harkstede en de kruising Middelberterweg. Vanuit met name de MEER-
dorpen komt heel duidelijk de voorkeur naar de tunnelvariant (de ontsluitingsweg onder de 
Middelberterweg door) naar voren.  
 
Om de raadsleden te laten zien wat de invloed is van de ontsluitingsweg op ons dorp, heeft het 
bestuur op 29 mei de raadsleden uitgenodigd in het kerkje van Middelbert. 
Er zijn presentaties gehouden door verschillende sprekers en er is een wandeling gemaakt naar 
de plaats waar de ontsluitingsweg de Middelberterweg kruist. Met linten was de toekomstige 
weg gemarkeerd en ook de afmetingen van een rotonde (een van de mogelijke ontwerpen) 
waren aangegeven. De raadsleden waren zeer onder de indruk. 
De raadsleden (ook diegenen die er niet waren) hebben als aandenken een mooie foto van 
fotograaf Harry Cock meegekregen, die hij speciaal voor deze gelegenheid had gemaakt.  
 
Op 17 juli heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over de 
NOW en ingestemd met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising, dat wil zeggen een (korte) 
tunnel (zonder op- en afritten) onder de Middelberterweg door. Het weggedeelte (Driebonds-
weg) tussen de Middelberterweg en Ruischerbrug wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer 
(de zogenaamde ‘knip’). Voor fietsers blijft het wel een doorgaande route.  
De ontsluitingsweg moet in 2021 gerealiseerd zijn.  
 

http://www.meerdorpen.info.
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Op 12 september kon er worden ingesproken op de raadsvergadering Ruimte en Wonen over 
de NOW. Wilma Ritsema heeft daar namens de Belangenvereniging gebruik van gemaakt.  
De Belangenvereniging is positief over de keuze voor een ongelijkvloerse kruising, maar dan 
zijn we er nog niet. De ontsluitingsweg heeft een grote impact op het leefgebied van Middelbert. 
De vraag wat ons betreft is dan ook hoe de weg zodanig ingericht kan worden dat het zo weinig 
mogelijk invloed heeft op het landschap en het dorp.  
 
Ook hebben we in de inspraakreactie aandacht gevraagd voor het opstarten van de 
planvorming voor de zuidelijke ontsluitingsweg. In Engelbert is veel verkeer vanuit Harkstede 
via de MEER-dorpen naar het industriegebied Oude Roodehaan / A7 en met de zuidelijke 
ontsluitingsweg zou dit kunnen verminderen. 
 

4 Ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone ‘Stad aan het water’ 
Het college van burgemeester en wethouders heeft in maart de Ontwikkelingsstrategie 
Eemskanaalzone ‘Stad aan het water’ vastgesteld. Het gebied omvat de oevers van het 
Eemskanaal tussen de Oosterhaven en Meerstad. 
Als eerste (deelgebied 1) wil de gemeente het gebied aan de Sontweg ontwikkelen, waar nu 
nog onder andere de brandweerkazerne en de bereden politie gevestigd zijn. Deelgebied 4 van 
het plan betreft de ontsluiting van Meerstad en het Middelberter Raamwerk (dat begint direct 
ten noorden van de Middelberterplas). 
De Belangenvereniging heeft ingesproken op de Raadscommissie Ruimte en Wonen in april en 
ook een schriftelijke reactie ingediend.  
De ontwikkelingsstrategie bestaat uit ruim vijftig pagina’s. Wat ons inhoudelijk opviel is dat in de 
inleiding het volgende wordt genoemd: ‘de sporen van de historische en industriële relatie met 
het water liggen al klaar als onderlegger’. We vinden het een mooie ambitie om het gebied met 
oog voor de bestaande context en identiteit te ontwikkelen. Maar wat zijn die sporen dan 
precies?  
Al met al missen we een gedegen analyse van zowel de ruimtelijke als de historische 
kwaliteiten als de knelpunten en de conclusies. Dit is ons inziens noodzakelijk als basis voor 
verdere ontwikkelingen. Ook staan er veel onduidelijkheden in de ontwikkelingsstrategie.  
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De ontwikkeling van Deelgebied 4 gaat om de ontsluiting van Meerstad en het Middelberter 
Raamwerk. Uitgangspunt is dat in dit gebied 1500 woningen komen en dat de eerste woning in 
2024 wordt opgeleverd.  
Dit gaat om onze directe leefomgeving en heeft veel impact op de bewoners. We willen hier 
nauw bij betrokken worden. En dit gaat verder dan het reageren op voorstellen van de 
gemeente. We gaan binnenkort bezig met het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie. 
Middelbert is de laatste authentieke groene stadsrand van Groningen en ook kwetsbaar en daar 
moet zorgvuldig mee omgegaan worden. 
Ons verzoek aan de gemeente was dan ook om voor Deelgebied 4 in samenwerking met de 
MEER-dorpers het plan uit te werken. Ook voor de gemeente en Bureau Meerstad kan het veel 
opleveren om krachten te bundelen. Wethouder Roeland van der Schaaf heeft toegezegd dat 
belanghebbenden betrokken worden bij dit traject.  
 

5 Werkgroep Behoud School Engelbert 
Op 18 januari 2018 was er een bijeenkomst in het MFC. 
Die avond werd de brief over de sluiting van de OBS de 
Driebond ingetrokken. Daarnaast werd afgesproken dat de 
gemeente, samen met schoolbestuur en een onderzoeks-
groep van ouders, verschillende scenario's zou door-
rekenen. Een eerste stap waar gemeente, bestuur en 
onderzoeksgroep het over eens zijn is dat locatie 
Ruischerbrug verhuisd moest worden. Dit is in september 
2018 ook daadwerkelijk gebeurd: de kleuters kregen 
onderdak in het daartoe prachtig verbouwde voormalige jeugdhonk in het MFC. 
 
De onderzoeksgroep had intensief overleg met wethouder Ton Schroor en enkele ambtenaren 
die vanuit hun functie betrokken zijn bij de Driebond. Ook schoof schoolbestuurder van OOG, 
Theo Douma, iedere keer aan. Met elkaar bespraken ze de scenario's, waarbij wij als 
onderzoeksgroep één doel voor ogen hebben: een school in Engelbert.  
Met een kleine delegatie van enkele ambtenaren, leden van de werkgroep en een medewerker 
van OOG is uiteindelijk een rapport geschreven waarin het gezamenlijke voorkeursscenario 
duidelijk naar voren kwam; een nieuwe school in Engelbert! Zowel OOG, als de gemeente, als 
het dorp staan achter het rapport.  
"B en W van Groningen stellen 7,8 miljoen beschikbaar voor een nieuw gebouw, waarschijnlijk 
bij het MFC te Engelbert" aldus het Dagblad van het Noorden d.d. 25 april. 
 
De gemeenteraad heeft op 27 juni ingestemd met de bouw van de nieuwe school. Het streven 
is dat de nieuwe Driebondschool tegelijkertijd opent met de nieuwe school in Tersluis in 
augustus 2020.  
 

6 Werkgroep MEER-Sport 
Er is afgelopen jaar een werkgroep MEER-Sport opgericht, waar bewoners van de MEER-
dorpen en Meerstad in zitten. Doordat in Meerstad de komende jaren geen sportfaciliteiten 
zullen komen weten steeds meer mensen de sportvoorzieningen in Engelbert te vinden. Dit 
maakt dat het erg (té) druk wordt op de velden in het MFC. Er moet dan ook gekeken worden 
hoe deze zo efficiënt mogelijk benut kunnen worden en eventueel uitgebreid. 
 
De werkgroep heeft op 4 september overleg gevoerd met de gemeente. Er is gesproken met 
ambtenaren van Sport. In dit gesprek is uiteengezet waarom het goed lijkt om mét de bouw van 
de nieuwe school bij het MFC ook het sportcomplex toekomstbestendig te maken. 
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De gemeente - en in het bijzonder wethouder Paul de Rook - heeft positief gereageerd op dit 
initiatief.  
De werkgroep heeft ook alvast een conceptvisie ontwikkeld:  'kleinschalig, veelzijdig, parkachtig 
dus: dorps'. Uitwerking van deze visie zal onder meer omvatten: het vergroten van de capaciteit 
van de kleedkamers (voor meerdere sporten) en het vergroten van de capaciteit van de 
voetbalvelden. Wellicht huisvesten we op termijn nieuwe verenigingssporten zoals bijvoorbeeld 
tennis/pedel en hockey.  
Daarnaast kunnen er voorzieningen voor individuele sporten komen, zoals een fitnessparcours, 
sportparcours. (multi-)basketbalveld, skeelerbaan, pumptrack en/of een (hard-)Iooprondje. 
Verder hopen we te kunnen voorzien in meer sportmogelijkheden voor kinderen (o.a. tijdens 
schoolgym) en voor ouderen, om op een leuke manier te kunnen blijven bewegen.  
De gesprekken met de gemeente worden in 2019 voortgezet.  
 

7 Werkgroep 6-minutenzone 
In maart is de werkgroep 6-minutenzone van start gegaan, met als doel het opzetten van een 
6-minutenzone voor de MEER-dorpen.  
Een 6-Minutenzone is een gebied dat zo is ingericht dat mensen binnen 6 minuten de juiste 
hulp kunnen bieden bij een hartstilstand: 112 bellen, starten met reanimeren en een AED  
inzetten. Hiermee is de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot. Hoe meer 
AED's er beschikbaar zijn, hoe groter de kans op overleven wordt! Om een grote kans tot 
slagen te creëren, is het hebben van voldoende AED's in ons gebied van zeer groot belang. 
 
Voor de benodigde AED’s en kasten zijn subsidies aangevraagd en deze zullen vervolgens 
worden aangeschaft.  
De werkgroep wil in de loop van 2019 een reanimatiecursus in het MFC gaan organiseren om 
iedereen gemakkelijker de gelegenheid te geven een reanimatiecertificaat te behalen, zodat er 
meer mensen burgerhulpverlener kunnen worden. Dit is cruciaal om onze dorpen hartveilig te 
maken. 
 

8 Dorpsvisie 
Van de MEER-dorpen is een dorpsvisie die dateert uit 2009; deze is ook te lezen op de website 
www.meerdorpen.info onder het hoofdstuk Belangenvereniging.  
In de afgelopen jaren is er best wat gewijzigd en er ontbreken ook een aantal zaken. Omdat er 
nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals de Noordelijke Ontsluitingsweg en de Ontwikkelingsstrategie 
Eemskanaalzone ‘Stad aan het water’, is het belangrijk dat wij onze visie daarop aanpassen en 
als dorpsbewoners een duidelijk standpunt innemen over hoe wij onze dorpen ingericht willen 
zien.  
Allemaal zaken die het noodzakelijk en boeiend maken om opnieuw als bewoners van de 
MEER-dorpen na te denken en vast te leggen wat volgens ons belangrijk is voor de 
leefbaarheid van onze dorpen nu en in de komende jaren. Wat zijn onze wensen en ideeën 
over woonomgeving, verkeer en vervoer, verenigingsleven, sport, cultuur, zorg, enzovoort. De 
uitkomsten daarvan kunnen een belangrijke rol spelen binnen onze gemeenschap en in het 
overleg met de gemeente en andere instanties. 
Op initiatief van de Belangenvereniging gaat een werkgroep aan de slag om tot een nieuwe 
Dorpsvisie MEER-dorpen te komen. De bewoners van onze dorpen zullen daarbij op diverse 
manieren worden geraadpleegd en betrokken. 
 

http://www.meerdorpen.info
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9 MEER-denkpanel: denk mee over de toekomst van onze MEER-dorpen! 
Om de mening van zoveel mogelijk inwoners mee te nemen in zaken die de MEER-dorpen 
aangaan, wil de Belangenvereniging MEER-dorpen vanaf 2019, inwoners twee ȧ drie keer per 
jaar laten meedenken over diverse thema’s die te maken hebben met het woon- en leefklimaat 
in de MEER-dorpen.  
De resultaten worden gebruikt voor bijvoorbeeld de nieuwe dorpsvisie en worden in de 
overleggen met diverse interne en externe partijen, zoals Bureau Meerstad, het 
Stadsdeeloverleg, diverse raadscommissies, etc. meegenomen. De resultaten worden ook 
gepresenteerd in Meernieuws.  
 

10 Parallelweg A7 
In april was de parallelweg klaar; uitsluitend bestemmingsverkeer van en naar Kuil Banden kan 
gebruikmaken van de weg. 
De Belangenvereniging heeft nog een verzoek ingediend bij Bureau Meerstad om ter plaatse 
van de rotonde in de bocht van het fietspad een rood-wit hekwerk te plaatsen, ter voorkoming 
dat men van het talud afvalt.  
 
Ook hebben wij via de gemeente voor elkaar gekregen dat de hulpdiensten (brandweer en 
ambulance) gebruik kunnen maken van de Parallelweg; immers Engelbert is sneller te bereiken 
via de Parallelweg dan via de Driebondsweg en Middelbert. 
 

11 Verbreding van fietspad tussen Lintdal en parallelweg A7 
De gemeenteraad is eind juni akkoord gegaan om het fietspad te verbreden.  
 
De werkzaamheden zijn door de firma De Wilde in november uitgevoerd.  
Het fietspad is van ca. 1 m nu 2,5 m breed geworden. Wij hebben de gemeente gevraagd of er 
verlichting langs het fietspad aangebracht kon worden. Dit is echter door de gemeente 
afgewezen. 
 

12 Regulier overleg met de gemeente (Stadsdeel Oost) 
Op 12 februari 2018 hebben we in het MFC overleg gehad met de wijkwethouder Matthias 
Gijsbertsen en onze nieuwe stadsdeelcoördinator Minetta Koornstra. De wethouder was met 
name benieuwd om te horen over hoe de bevolking van de MEER-dorpen de gang van zaken 
rond de Noordelijke Ontsluitingsweg en de eventuele sluiting van school De Driebond ervaart. 
Wij hebben aangegeven dat wij ons sterk maken voor een weg die zo weinig mogelijk impact 
heeft op onze omgeving. Ook hebben wij aangegeven waarom wij sluiting van de school 
onaanvaardbaar vinden.  
 
Verder hebben we gesproken over de staat van de wegen in onze dorpen. We hebben 
aangegeven dat wij ons zorgen maken over de bermen van de lintwegen, die door het 
vrachtverkeer en de bussen kapot worden gereden. Dit levert gevaar op voor met name 
fietsers. Dat wij ons daarnaast zorgen maken over de toename van het verkeer op de 
lintwegen, was de wethouder duidelijk.  
 
In juni en in november heeft het bestuur van de Belangenvereniging een gesprek gehad met de 
gemeente Groningen Gebiedsteam Stadsdeel Oost. Dit waren plezierige en constructieve 
overleggen. 
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Aan de orde zijn o.a. geweest: 
 Subsidie voor onderhoud van fiets- en wandelpaden 
 Participatie bijdrage 
 Initiatieven van bewoners en/of bestuur, waaronder de dorspvisie 
 Overleg met Bureau Meerstad 
 Verbetering van fiets- en wandelpaden 
 Verbreding van fietspad tussen Lintdal en parallelweg A7 
 Verkeersveiligheid 
 6-minutenzone (AED). 
 

13 Overleg Bureau Meerstad 
Een aantal leden van de werkgroep Verkeer zit ook in de werkgroep NOW van Bureau 
Meerstad. Op 11 juli, 26 september en 17 december zijn deze leden door Bureau Meerstad op 
de hoogte gesteld van de ontwikkelingen Noordelijke Ontsluitingsweg. Op deze wijze worden 
wij geïnformeerd en kunnen wij ook meedenken in het gehele proces. 
Daarnaast organiseert Bureau Meerstad zogenaamde inloopavonden/informatiemarkten, waar 
iedereen kan zien welke voorstellen er zijn gedaan. 
 
Ook is er een Bewonersklankbordgroep, waarin bewoners van Meerstad, Ruischerbrug, 
Lageland, Middelbert en Engelbert zitting hebben. Namens Middelbert en Engelbert zitten hierin 
Wilma Ritsema en Kees Oosterhuis. 
Bureau Meerstad informeert de leden over de ontwikkelingen van Meerstad en zaken die 
daarbij aansluiten, zoals de Ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone ‘Stad aan het water’. 
In ‘deelplan 4’, het gebied tussen Driebond en Meerstad waar ook de NOW door heen loopt, 
moeten 1500 woningen worden gebouwd. Omdat dit gebied in Middelbert ligt, is het van groot 
belang om bij deze ontwikkelingen actief betrokken te zijn. 
 

14 Ledenwerving en contributie 
In 2018 hebben wij 23 nieuwe leden mogen verwelkomen; dit zijn nieuw ingekomen bewoners. 
Van de ca. 500 woonadressen in de MEER-dorpen waren er (eind 2018) 360 betalende leden 
(huishoudens); dat is 72% van het aantal woonadressen.  
 

15 Algemene mededelingen 

15.1 Meernieuws 
Meernieuws is vijf keer verschenen. Daarin staan de laatste ontwikkelingen van de 
Belangenvereniging beschreven. Alle nummers, ook van voorgaande jaren zijn te lezen op de 
website www.meerdorpen.info 
 

15.2 Onderhoud 
Door de natte periode in de winter hebben wij klachten gehad over het Engelenmeerpad. Dat 
hebben wij met de gemeente besproken en er zijn herstelwerkzaamheden gedaan, zoals het 
aanbrengen van een drainage buis en –kolk in de bocht van het pad. Ook is het pad door de 
firma Koers hersteld. 
 
Het brede pad naast de kerk was ook slecht; er was nog een groenstrook tussen fietspad en 
brede pad, maar die was geheel kapot gereden.  

http://www.meerdorpen.info
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De gemeente heeft de groenstrook verwijderd en het geheel is nu aangevuld met kiezels.  
 
Vorig jaar is slootafval naast het pad gegooid en is het terrein door een tractor behoorlijk 
beschadigd. Het slootafval is begin dit jaar verwijderd, maar het herstellen van het terrein naast 
het fietspad bleef achterwege. Bureau Meerstad was hiervoor verantwoordelijk.  
Normaal gesproken is het maaien onze verplichting, maar het terrein was niet te maaien, omdat 
het nog beschadigd was. Het onkruid en ander groen kon daardoor weelderig groeien. 
Omwonenden hebben hierover geklaagd. In september is het gemaaid. 
 

15.3 LenteKriebels 
Op 7 april hebben zo’n 20 vrijwilligers 
meegeholpen om onze dorpen schoon 
te maken. Om 9 uur verzamelden wij 
in het kerkje van Engelbert en gingen 
eerst op de foto (niet alle vrijwilligers 
staan op deze groepsfoto). 
 
Uit de bermen van de Engelberterweg, 
Middelberterweg, Olgerweg en 
Woldjerspoorweg zijn alle plastic, 
flesjes en andere troep opgeruimd. 
Ook de jeugd heeft goed 
meegeholpen. 
Totaal hadden we meer dan 35 vuilniszakken vol !! 
 

15.4 Verkiezingsbijeenkomst in MFC op 7 november  
De Gemeenteraadsverkiezingen van de Gemeente waren op 21 november.  
Dit is namelijk dé gelegenheid om mede te bepalen wie de gemeente gaat besturen.  
 
De belangenvereniging had daarom een verkiezingsbijeenkomst georganiseerd in het MFC op 
7 november, waarvoor iedereen in de MEER-dorpen een uitnodigingsflyer had ontvangen.  
Van de partijen D66, Groenlinks, CDA, PvdA, VVD, SP, 100 Groningen, ChristenUnie, Partij 
voor de Dieren en Student&Stad waren (kandidaats-)raadsleden aanwezig. Stad en Ommeland, 
PVV en Sportpartij waren helaas afwezig. Er waren verder zo'n 40 MEER-dorpers aanwezig. 
Gespreksleider van de avond was Ale Woudstra, die de gesprekken en vragen in goede banen 
leidde. Alle aanwezige partijen kregen eerst de gelegenheid om in twee minuten de drie 
speerpunten uit hun verkiezingsprogramma te presenteren die van belang zijn voor onze 
MEER-dorpen.  
Daarna konden er vragen worden gesteld en werden er voor en na de pauze verschillende 
onderwerpen besproken, zoals onder andere het onderwijs, behoud van groen en 
dorpskarakter, verkeersveiligheid, woningbouwplannen in de omgeving, de sportvoorzieningen 
in Engelbert, maar ook werd er gesproken over de toekomst van het (oude) schoolgebouw en 
de dorpsvisie die wordt vernieuwd. Over veel onderwerpen werden de aanwezigen door de 
raadsleden gestimuleerd om zelf ook met initiatieven en plannen te komen omdat vanuit 
samenwerking en participatie veel mogelijk is (zoals in verleden al meerdere malen is 
gebleken).  
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15.5 Vervangen gasleiding door de Gasunie 
Er was een melding van de gemeente betreffende het verlenen van een omgevingsvergunning 
om de bestaande gasleiding te vervangen in 2019.  
 
De Belangenvereniging is gaan informeren bij Loket Bouwen en Wonen wat deze melding 
betekent voor onze dorpen. Wij hebben de stukken mogen inzien en hebben daar een aantal 
afdrukken van kunnen maken. 
De gasleiding die vervangen moet worden komt van de Winschoterweg en loopt naar het 
Lintdal; kruist de Engelberterweg en loopt dan naar en langs de Borgsloot naar Ruischerbrug. 
Verwachting is dat de werkzaamheden medio 2019 uitgevoerd gaan worden. 
Op onderstaand kaartje is het tracé in hoofdlijnen weergegeven. 

 
 

16 Bestuur 
Aafke Sibma is in maart gestopt als secretaris. 
Nieuwe bestuursleden zijn geworden Rineke van Wees (secretariaat) en Fokke de Kok. 
Janny Landman is in oktober gestopt als ondersteunend lid; zij heeft vanaf 2012 meegedraaid 
in het bestuur; eerst als lid en daarna als ondersteunend lid. 
Hindrik Mulder is ondersteunend lid en verzorgt jaarlijks de kerstbomen.  
Thies Dijkhuis is ondersteunend lid. 
 
Ondanks al deze ondersteuning blijven we op zoek naar nieuwe bestuursleden.  
 


