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Notulen 
 

1. Opening 
Fokko Smit opent de vergadering om 20:05 uur. Ronnie Vos, 
Penningmeester is verhinderd, Peter Prins neemt de honeurs waar. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen:  
Jaap Haaijer: voorbeeld van een aankondiging, misschien kan er in Stedum 
ook iets meegedaan worden. Fokko laat het rondgaan samen met de lijst van 
aanwezigen. 
Lindeboom in Kaakstraat en Duitse Eik zijn geplant. De “oude” duitse Eik 
staat bij Lukas Kruidhof in de tuin, zonde om weg te gooien. 
 
Verkeersbeperkende maatregelen, kon op gestemd worden, de meeste 
stemmen gingen uit naar de Weersterweg, de gemeente zal hier dan ook een 
wegversmalling aanleggen. De bloembakken op de Stationsweg blijven 
staan. In Middelstum staan andere bakken in de kleine straatjes (mooie 
antracieten bakken). 
 
Morgen hebben we een burgerparticipatie actie bij het pad - oude Vlaspad, 
achter Lopsterweg – gaan we aanpakken met dorpsbelangen en de 
gemeente. 
 

3. Vaststellen agenda 
geen extra punten 
 

4. Verslag vorige vergadering 25 november 2016 
AED: We hebben bij de gemeente aangeklopt over de vervanging van de 
elektroden van de AED. De gemeente voorziet daar niet in, we zullen dmv 
subsidies proberen de kosten hiervan te vergoeden aan Karel, kan niet zo 
zijn dat hij hiervoor opdraait. 
Verslag akkoord. 
 

5. Financiën – verslag kasnazieners   
Gea Davids en Jaap vd Werf (treedt af als kasnaziener). Gea: onlangs 
controle gehad, ging goed, alle ruimte voor het stellen van vragen. Anja 
neemt de taken van Jaap vd Werf over. 
 

6. Verslag Penningmeester (vervangend penningmeester: Peter Prins) 
Toelichting: de contributie van 2016 is nog niet helemaal geind. Ook 



advertentie vergoedingen van 2016 en een beetje van 2015 moet nog 
binnenkomen. 
Het bedrag onderaan de streep is hoog, maar dat is niet vrij te besteden door 
het DB. Er zijn verschillende commissies die over de uitgaven daarvan 
beslissen. Het bedrag dat dorpsbelangen DB kan besteden is circa 8.000 
euro 
Hoog bedrag van contributie dat nog uitstaat: we zijn laat begonnen (dit ligt 
aan het DB zelf) met lopen voor 2016, u zult zien dat het bedrag op het 
volgende overzicht aangezuiverd zal zijn. 
Automatische incasso actie verloopt goed, er is een goede  respons, in juni 
zullen we de contributie voor 2016 innen en dan in December voor 2017. 
Houdt u daar rekening mee! 
 

7. Activiteiten afgelopen jaar 
De volgende activiteiten hebben we onder andere het afgelopen jaar in gang 
gezet, dan wel afgerond 
Sinterklaas, Oud en Nieuw in Moarstee, Bruggetje Voetbal veld– Trefpunt, 
bouw huurwoningen, haven plus plan, hoofdstraat 24 (sloop, NAM), textiel en 
glascontainers, wandel 4 daagse, goede contacten onderhouden met de 
gemeente. 
Vuurwerkshow van de familie De Jong mag helaas niet (meer) op 1 januari 
om 18:00 uur, politie moet handhaven bij klachten.  Nadeel van 
vuurwerkshow in de nacht zelf is dat het feest in Moarstee laat opgang komt. 
Helaas is het de wet die daarin belemmert. 
Bruggetje is onderhanden, waterschap is benaderd – er moet een vergunning 
komen, we hopen later dit jaar een bruggetje te hebben om parkeren op de 
stoepen en onveiligheid van kinderen over de weg naar de voetbal tegen te 
gaan. 
Huurwoningen: in afwachting van het vertrek van de mussen uit De Bongerd, 
zal het pand eerdaags worden gesloopt. Met de sloop van De Bongerd moet 
er direct een vervolgtraject in gang worden gezet (anders duurt het allemaal 
veel te lang straks), Peter en Lukas hebben hun aandacht hiervoor. De 
omwonenden zijn angstig, dat er iets met het pand gebeurt, vernielingen etc. 
komen nog steeds voor.  
Hoofdstraat 24 is gesloopt, in de vergunning staat niet dat herbouw verplicht 
is, het is echter wel wenselijk. Mooie kans voor Wierden en Borgen om 
levensloopbestendige woning te bouwen. Gemeente stemt hier mee in. 
Nieuwe situatie is niet om aan te zien, mestelwerk van Swaithoes is erg lelijk 
en hekje ervoor is niet mooi. Hier kan door de NAM toch wel wat aan gedaan 
worden? DB neemt het mee! 
We houden vinger aan de pols, we proberen nieuwe huurwoningen terug te 
krijgen in Stedum 
 
Glas en Textiel Containers: om de containers te kunnen verplaatsen uit de 
Hoofdstraat moesten we van de gemeente 100% dekking/toestemming 
hebben van de bewoners dieop de nieuwe lokatie. Dat is nu niet gelukt, 10 
mei hebben we weer een gesprek met de wethouder om te zien of we een 
vervolg traject in gang kunnen zetten. 
Ondergronds is een optie, maar niet voor de korte termijn, dat zou dan voor 
de hele gemeente moeten gelden. 
Er wordt behoorlijk gebruik gemaakt van de containers. 
Wandel 4 daagse: medio mei  
UItleg van de app heeft gewerkt, er worden veel meldingen gedaan. Veel 
wordt direct verlopen, soms kan het niet, maar dan krijgt u daarover bericht 
van de gemeente. 



 
8. Voortgang Haventerrein 

Bij de vorige vergadering hadden we een voorstel gedaan voor een weg 
achter de Stationsweg langs naar de Stationsstraat. Dit moesten we zo 
inleveren bij de gemeente als voorstel. De gemeente en provincie hebben 
hier ook naar gekeken en onlangs is besloten dat de weg tussen de 
parkeerplaats en de Stationsstraat (dus achter de Stationsweg lang) niet 
doorgaat. 
 
Het plan is nu dat er bij het Station een stuk terrein gerealiseerd gaat worden 
voor opslag van materieel voor de versterking en voor de bouw en de 
vrachtwagens (die nu in de haven geparkeerd staan). De gemeente/provincie 
gaat in gesprek met de omwonenden en Prorail.  
{ANJA} Wanneer is het een goed moment om met de gemeente om de tafel 
te gaan, de direct omwonenden zijn namelijk niet gekend in de besluitvorming 
naar dit plan? De aankoop moet nog gedaan worden. Als de plannen 
gecreëerd gaan worden dan zal de gemeente contact opnemen met de 
omwonenden. 
 
Voor wat betreft het Haventerrein: het plan wat er nu ligt is het def. Plan, dit is 
ingediend bij de gemeente en op basis van dit plan worden de subsidies 
aangevraagd. De uitkijktoren komt te vervallen, het wordt te duur. Ook het 
toilet is komen te vervallen omdat de gemeente niet in het onderhoud wil 
voorzien en vreest voor legionella etc. 
 
{ANJA} hoe gaat dit door de Kopgroep naar het dorp toe gecommuniceerd 
worden? Stedumer en door middel van avonden beleggen voor 
dorpsbewoners (op vrijwillige basis). {Anja}: dit wordt def. Plan genoemd, dit 
is niet eerder gecommuniceerd. In een extra vergadering met Moarstee 
bestuur is e.e.a. nog besproken, dit is ingediend bij de gemeente. Afhankelijk 
van de hoogte van de binnengehaalde subsidies zal er gekeken moeten 
worden wat er precies uitgevoerd kan worden en hoe. Burgerparticipatie zal 
heel belangrijk zijn. 
 
{Jaap Haaijer}Versterken van woningen: het dorp is ingedeeld in een aantal 
gebieden (ringen), Singel, Weemweg, die worden in een bepaalde volgorde 
versterkt. Het buitengebied komt later aan de orde, veel later. Voor 
vervangende woonruimte wordt hier en daar aangekocht in het dorp door de 
NAM, die hiervoor gebruikt gaan worden.  

 
Pauze  
 

9. Stedum Energie Neutraal – Bernard Baerends 
Anderhalf jaar geleden waren hier 2 heren met een visionair verhaal over een 
Energie Neutraal Stedum. Hieruit is een werkgroepje onstaan en dit 
werkgroepje heeft 2 week geleden een energiecooperatie opgericht en we 
hebben nu ons eerste project: een zonnedak! We zijn in gesprek met Jan 
Jaap Timmer aan de Groot Hemerterweg. Kruidhof gaat het aanleggen en 
zorgt voor onderhoud.  
Voordelen van participatie: 250 euro per zonnepaneel kun je deelnemen. 15 
jaar gegarandeerd teruggave (prive gegarandeerd tot 2020) via de 
belastingdienst als cooperatie. Er zijn nog 100 panelen beschikbaar, 50% 
voor deelname – totaal 200 panelen beschikbaar. 
Maximaal voor eigen gebruik deelnemen als particulier. 
 



Zijn de kleine windmolens ook geschikt voor Energie neutraal? Nu eerst dit 
project, we hebben subsidie hiervoor, vandaar goedkope aanbieding.  
Je kunt deelnemen als je woonachtig bent in de postcode roos van Stedum: 
9921 AA ligt in het centrum. Alle aansluitende  
Als je zelf al zonnepanelen hebt, moet je de berekening maken of je al aan je 
eigen totale verbruik zit. Je hebt anders niet het maximale belastingvoordeel.  
 
Verplicht overstappen naar Noordelijk Lokaal Duurzaam is niet nodig, maar 
wel wenselijk.  
 
Ook mogelijk voor bedrijven, besturen etc. 
 
Voor najaarsvergadering zullen we agenderen of Dorpsbelangen ook zou 
moeten participeren in Stedum Energie Neutraal met een aantal 
zonnepanelen. 
 
 

10. Opbouw Zorg Stedum – Karel Zuiderveld 
Zorgzaam Stedum verzorgt een heleboel zaken in Stedum, maar niet de 
thuiszorg en eigenlijk vindt Zorgzaam Stedum dat dit ook georganiseerd zou 
moeten worden in het dorp. Men zou dit willen onderzoeken of er behoefte is 
aan thuishulp in het dorp. Dit kwam naar voren op de vrijwilligers vergadering 
van Zorgzaam Stedum. Via deze vergadering zou Zorgzaam Stedum willen 
inventariseren of er mensen in het dorp zijn die een inventarisatie zouden 
willen doen naar de behoeften aan thuiszorg in het dorp? Onderzoek naar de 
haalbaarheid. Zijn er ideeën in het dorp hierover? Lies Oldenhof stelt 
Hanzehogeschool voor, ondersteuning vanuit school, klankbordgroep vanuit 
Stedum.  
 
Zorgzaam Stedum is niet in staat dit zelf uit te voeren en zou graag bewoners 
hierin laten participeren. 
 
Bijv. dmv zelfsturende teams (weinig overhead), meer geld naar de zorg – 
voor de gemeente erg aantrekkelijk omdat ze moet bezuinigen op de WMO 
(waar de thuiszorg onder valt). 
 
De gemeente heeft hierin geen rol, convenant wordt geschreven vanaf 1 mei, 
ook mogelijkheden voor alternatieve manieren van thuiszorg. Zorgzaam 
Stedum redt het niet om voor 1 mei een voorstel hiervoor te schrijven aan de 
gemeente.  
 
Fokko vraagt of Zorgzaam Stedum toch niet een kort concept kan opstellen 
over de doelstelling en dan in samenwerking met Lies een ingang te zoeken 
bij de Hanzehogeschool. Eerst naar behoefte kijken. Wellicht wil Lies 
meedenken hierin? Nav de resultaten van het onderzoek kunnen we dan in 
de vergadering verder gaan en een vervolgtraject opzetten. Karel brengt dit 
terug naar de vergadering van de vrijwilligers van Zorgzaam Stedum en 
koppelt dit vervolgens terug. 
 

 
Rondvraag:  
Procedure van Karakteristieke panden en karakteristieke gebieden. Dit is voor 
Dorpsbelangen ook niet heel helder. Het is een landelijke regeling (het is een 
verplichting dat het moet), maar voor Loppersum heel erg belangrijk. Het aanwijzen 
van de panden is tijdsrovend geweest, niet helemaal duidelijk hoe het bepaald is. Het 



is niet hetzelfde als een monumenten verordening.  
Gerard Kruidhof: de historische verenigingen zijn onlangs door de gemeente bijeen 
geroepen. N.a.v. de kritiek op de samenstelling van de lijst, dit heeft de gemeente 
zich wel aangetrokken. De verenigingen is gevraagd een alternatieve lijst aan te 
leveren met panden waarvan zij vinden dat die op de lijst thuishoren. Voor panden 
van bedrijven gelden andere regelingen. 
 
Dorpsbelangen zou meer duidelijkheid moeten krijgen vanuit Gemeente en Stichting 
Historisch Stedum – meer samenwerking hierin – transparantie is nodig hierin. 
 
Stichting Historisch Stedum zou aandacht moeten besteden aan de lijst tzt. 
 
Lies merkt nog op als tip: Versterking in combinatie met duurzaamheid, 
levenbestendigheid. Als bewoner al over nadenken, niet afwachten tot de inspectie 
komt 
 
Hoofdstraat 24:  Karel: NAM (is geen pand van de NAM – dus ze doen er niets aan) 
en Karel gaan niets doen aan de muur doen – misschien in de speelweek in het 
kader van de historie een kasteel tekenen op de muur of zo;-). IN afwachting van 
initiatieven wordt de muur wellicht weer aan het zicht ontnomen. 
 
_______ 
Voor de volgende vergadering van het DB – 2 mei! 
Per 1 januari 2018 gaan we per kilo betalen, meer differentiëren van afval door de 
burger.  Dan is dit het moment om met nieuwe aanbesteding ook het punt voor de 
ondergrondse containers aanhalen op 8 mei! 

 
 
 


