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Vooraf 

Dorpsgenoten Trijn van Lottum en Bert Sietsema zijn bereid gevonden om de schouw voor te 

bereiden die elk jaar met de gemeente wordt gehouden. Het doel van de schouw is met een 

afvaardiging van het dorp een ronde te maken in het dorp en de volgende onderwerpen staan daar 

bij centraal:  

- De openbare ruimte (zoals parken, bermen, straten) 

- Hoe wordt de openbare ruimte door u ervaren?  

-  Wat is voor u belangrijk en waarom?  

-  Wat zijn de kwaliteitseisen die de gemeente hanteert? En ziet u dat ook zo?  

- Wat kunnen we samen betekenen voor de openbare ruimte in uw dorp of buurt? 

Er is uitvraag gedaan richting alle dorpsgenoten om input te geven over bovenstaande onderwerpen, 

waarbij een aantal punten zijn ingebracht door verschillende dorpsbewoners (zie bijlage) 

Schouw 

Er zal geen ronde door het dorp worden gelopen, maar we gaan de ingebrachte punten bespreken en 

afspraken maken over te nemen maatregelen en vervolgstappen. 

Groen 

Het onderwerp ‘groen’ is in de dorpsvisie ook nadrukkelijk naar voren gekomen als één van de 

prioriteiten. Hierbij is de afspraak gemaakt dat er in Oosternieland een werkgroep ‘Groen’ wordt 

opgericht die samenwerkt met de Gemeente en als taak heeft: 

- plannen maken voor Groen Oosternieland; met aandacht voor behoud van cultuur historisch 

landschap 

- Zelfwerkzaamheid bevorderen 

- Lokale kennis en kunde gebruiken 

 

Ingebrachte punten mbt groen 

1. Prachtige kastanjeboom op de hoek bij de ‘botenschuur’ wordt belemmert door esdoorn om tot 

volle wasdom te komen. Wens is om esdoorn weg te halen. Melle geeft aan dat de esdoorn 

eigendom is van de Provincie en is al twee jaar in overleg met hen hierover. Echter de Provincie heeft 

geen prioriteit aan deze klus. De kastanjeboom is eigendom van Hefting (eigenaar botenschuur). 

Tip van Melle is om vanuit het dorp zelf contact op te nemen met de Provincie hierover en kijken of 

er afspraken te maken zijn. 

Actie: Melle geeft namen door van contactpersonen binnen de Provincie. Iemand uit dorp zal contact 

gaan zoeken met Provincie hierover. Nog bepalen wie dit oppakt. 

 

2. Graag milieuvriendelijke maatregelen zoals het inzaaien van wilde bloemen rond de picknick 

plekken aan de Maarvlietweg. Tips Melle: betrek aangrenzend landbouwers, maak een schets hoe je 

het zou willen en stem dit met ons af.  

Actie: uitvragen wie een schets en plan wil opstellen. 

 

3. Insectenhotel plaatsen.  



Actie: subsidie aanvragen (NLDoet/buurtbudget) in 2019 en middels een gezamenlijke activiteit in 

dorp plaatsen. Organisatie via Dorpsbelangen 

4. Dobbe/ kolkje aan de Maarvlietweg herstellen. Oorspronkelijk is dit een drinkplaats voor dieren, 
daarom heet het een dobbe. Vraag is wat we er mee willen, behouden of dichtgooien. Behouden is 
de wens. De afgelopen twee jaar is er niks aan gedaan. Er zal geklepeld (maaien) moeten worden en 
wellicht zal het een keer uitgebaggerd en schoongemaakt moeten worden. Er wordt nog gesproken 
over de noodzaak van het plaatsen van een hek er om heen ivm kleine kinderen. Dit idee wordt niet 
gedragen.  
Actie: Melle gaat kijken of er vanuit de gemeente gedaan kan worden aan het schoonmaken van de 
dobbe.  
Aanvulling: Eerste aanzet al geweest de ijzeren goot plus beton voet is verwijderd 

5. Te lang het onkruid laten staan en nu moet er met man en macht aan gewerkt worden om de 
schelpenpaden nog te kunnen ontdekken.  
Afspraak: bij de aanleg van de schelpenpaden is de afspraak gemaakt met de gemeente dat het dorp 
de schelpenpaden zelf schoon houdt en onderhoudt. We maken hier een jaarlijkse activiteit van 
(NLDoet elk jaar in maart) 

6. Dam maken in de sloot bij Klaas Jan Brouwer,  zodat er gemakkelijk een maaier kan komen onder 

de bomen.  

Actie: Melle gaat onderzoeken wat mogelijk is   

Aanvulling: Hier is naar gekeken er is geen noodzaak voor een maaier om een dam aan te leggen. Hij 

kan immers vanaf het fietspad betreden 

7. Snoeien van het oude hout in stukje bos naast Klaas Jan Brouwer en van de bomen bij de picknick 

plaats is niet naar tevredenheid. De takken waaien er, zoals met bv deze storm zo vanaf, zowel aan 

het begin als aan het eind van het fietspad. 

Melle: er wordt vanuit de gemeente elk jaar een rondje gemaakt in de gemeente en wordt er 

gekeken naar gevaarlijke situaties.  

Verzoek Melle: als je gevaarlijke of risicovolle situaties ziet met bijvoorbeeld loshangende takken 

boven het fietspad, bel dan even met ons. 

 

8. Veel last van opslag van populieren naast het fietspad, waardoor er weinig zicht is op fietsers die 

daar oversteken. Dit is ook het geval op de kruising Oosternielandsterweg/ Maarvlietweg. Het zicht is 

slecht als het weilandje niet op tijd gemaaid wordt. 

Actie: Melle zorgt dat beide stukjes wat vaker gemaaid worden .  

Aanvulling: Is inmiddels weer op orde ,in de toekomst vaker een keer maaien 

 

9. Snoeiafval wordt gedumpt en blijft lang liggen, zowel tegenover Anjo en Ineke bij de picknickbank, 

als verderop waar het zelfs bovenop de brandkraan wordt neergelegd.   

Er is 2 jaar geleden afgesproken daar geen snoeiafval meer te storten, maar het gebeurt toch.  

Actie Klaas: buurtgenoten vragen om het te laten ophalen door de gemeente en tevens het verzoek 

om zo geen snoeiafval langdurig te laten liggen 

 

10. Vraag van Willy Westerdijk: De haag achter het kerkhof wordt steeds breder, zodat er weinig 

ruimte is was om te lopen, laat staan dat de gemeentelijke kraan + Nimos er langs zouden kunnen; 

terwijl dit juist de afspraak was (wij hebben een hek in samenspraak met de gemeente gekregen aan 

het eind van het kerkhof voor het delven van een graf en plaatsen van toebehoren, notarieel 



bevestigd) 

Actie: Melle zoekt contact met Willy Westerdijk over dit onderwerp 

11. Onderhoud stoep bij de glasbak. Het onkruid woekert de hele stoep over en de betegeling van de 

stoep is zeer onregelmatig. 

Actie: Melle geeft aan dat hij gaat kijken of er meer aan onkruidbestrijding gedaan kan worden.  

Aanvulling Melle: Onkruid is verwijderd door heet water 

Verzoek Melle: neem contact met ons op als de betegeling erg onregelmatig wordt. 

12. om de kerk heen stonden altijd heel veel soorten ‘stinzenplanten’. De huidige maaier maait alles 
weg.  Al die oude planten die er geplant zijn, dat is toch jammer. 
Melle geeft aan dat contact gezocht moeten worden met Oud Groninger Kerken, aangezien zij 
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. 
 
13. Rozenperkjes in het dorp zien er armzalig uit. Over dit onderwerp is enige jaren geleden ook al 
eens gesproken. Het is volgens Melle niet eenvoudig om hier iets anders in te zetten, omdat er veel 
wortels in de grond zitten.  
Actie Melle: gaat uitzoeken wat er destijds is afgesproken  Meenemen in het verhaal 
landschapsbeheer.  
Aanvulling Melle: De afspraak was destijds dat er naar gekeken zal worden. Het blijft een lastig op te 
lossen onderwerp. Door aanwezige boomwortels kun je hier niet graven om iets nieuws te planten, 
zaaien van een gewas misschien een optie. LET OP GEEN EXOTEN 
 
Verkeer 
Dit onderwerp is in de dorpsvisie ook als prioriteit aangemerkt door de dorpsgenoten. Afgesproken is 
dat er een werkgroep wordt opgericht die zich met dit onderwerp gaat bezighouden. 
 
1. Stukje bij glasbak wordt veel gebruikt als tijdelijke opslag trailers/containers. Dit zorgt vooral als 
het schemerig of donker is voor gevaarlijke situaties, omdat de containers niet altijd goed zichtbaar 
zijn in het donker. Bovendien zorgen de containers voor verminderd zicht op verkeer dat van de 
Eemshavenweg komt. Daarnaast geeft het geluidsoverlast als de containers ’s morgens om 6 uur al 
neergezet worden. 
Actie Melle: zoekt contact met Boudewijn met vraag of de containers op het terrein van Bultena 
mogen staan. 
Aanvulling Melle: Boudewijn staat er niet voor open. Misschien uitwijken naar doodlopend parallel 
aan N46. Meenemen verkeersdeskundigen 
 
Actie Jeannet: doorgeven aan Melle om welke bedrijven het gaan, zodat contact gezocht kan worden 
hierover. 
 
2. Het rood witte bord bij huis Anjo (hoek Tilweg en Oosternielandsterweg) en hetzelfde type bord bij 

afrit Eemshavenweg (voor huis van Klaas Jan) is verroest en beschadigd. Is het mogelijk dat deze 

opgeknapt worden? 

Actie Melle: dit zijn nog authentieke ijzeren borden. Hij zal kijken wat de mogelijkheden zijn 

Aanvulling Melle: We zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is het hek te stralen en opnieuw in 

het verf te zetten. 

Dit is een dure oplossing voor een zeer oud hek. Even kijken of het financieel haalbaar is en of de 

toestand van het hek het toelaat . 

 



 

 

3. Verkeersborden oerwoud aanpakken. Veel borden bij kruising Maarvlietweg nabij 

viaduct.  Redundante borden verwijderen. Zo is bord L1407 (wit rond bord rode rand met 

paard/ruiter) overbodig want fietspad is al verboden voor ruiters, ook als deze naast het paard lopen.  

Ook het bord bij Maarvlietweg “verboden voor fietsers/brommers is overbodig immers er is een 

verplicht fietspad. 

Actie: er wordt door de gemeente (actie Kiona) contact gezocht met een verkeersdeskundige om ons 

te helpen bij diverse verkeersvraagstukken. Klaas Scholtens is contactpersoon. 

Vragen die eveneens meegenomen kunnen worden in overleg met de verkeersdeskundige: 

-  Verbod vrachtverkeer handhaven.  Dagelijks vrachtauto’s door dorp 

- Doorgaand-verkeersborden/ GPS uitzetten borden zodat sluip- en gpsverkeer ontmoedigd wordt 

 

4.Lantaarnpalen vervangen door gezellig lantaarns (zou aandacht voor zijn tijdens restauratie 
Oosternielandsterweg. Echter die restauratie is niet volledig doorgegaan. Overigens terecht want 
niet noodzakelijk) 
De lantaarnpalen zijn in 2004 vervangen en gaan minimaal 20 jaar mee. In 2024 pas aan de orde. Wel 
is inspraak mogelijk.  
 
5. Verzoek bloembakken aan lantarenpalen. Vrolijkt de boel flink op 
Dit is al eens eerder onderzocht, maar het onderhoud is intensief en duur. Er zijn veel voorschriften 
mbt het bevestigen van bloembakken aan lantaarnpalen.  
Tip: stel een plan op als dorp, wat voor uitstraling wil je hebben. Vervolgens via landschapsbeheer in 
combinatie met verkeersmaatregelen oppakken.  

6. Paardenpoep wordt niet (meer) opgeruimd (wel door Ingeborg en Marcel van nr 40). Geldt voor 

Oosternielandsterweg en voor fietspad Maarvlietweg. Tevens Meedsterpad 

Melle: hier kan de gemeente geen rol in spelen. Probeer in overleg met de veroorzakers tot een 

oplossing te komen 

7. Veegauto neemt niet de parkeerstroken mee 

Melle: machine is niet geschikt voor het meenemen van de parkeerstroken. Wel kan het wat netter 

en zorgvuldiger. 

8. Opmerking Willy Westerdijk: regelmatig wordt ik gevraagd om een emmer water, want de 

buurman waar de afspraak mee is dat er bij hem water te verkrijgen is, heeft de kraan niet 

aangesloten. Het oude bordje staat nog bij de afvalbak.  Er ligt nu een emmer met een lang touw 

onder de heg om water uit de kerkgracht te halen.  

Actie Melle: een oplossing is om een buitenkraan bij de kerk te organiseren. Hij gaat onderzoeken of 

dit aangelegd kan worden. Water uit de kerk halen kan ook, die is in principe altijd open. 

9. Het verdwijnen van de paaltjes in de berm, zgn. "Amsterdammertjes" 

Actie Melle: checken of de paaltjes terug geplaatst kunnen worden  

Aanvulling: Waar de boom gekapt is huisnr 53 zijn 2 nieuwe palen geplaatst 

10. Het fietspad bij de kruising Oosternielandsterweg richting Oldenzijl bij de mooie villa is onlogisch 

aangelegd. 

Tip Melle: neem dit onderwerp mee met jullie verkeerscommissie en kom met een voorstel 



11. Een bestrating bij de rioolpomp bij Oosternielandsterweg 26 is wenselijk. Bij storing wordt er 

door de monteurs op straat geparkeerd want men mag niet in de berm parkeren. Gevolg is dat het 

verkeer wel door de berm moet om er langs te kunnen, waardoor veel schade ontstaat aan de berm. 

Actie Melle: hij maakt hier melding van en kijkt wat de mogelijkheden zijn. Via Kiona wordt 

terugkoppeling aan ons gedaan (via Carma). 

Aanvulling: Er wordt op de strook tegenover de pomp en strook betegeling in de berm gelegd. 

Overige onderwerpen 

1. Welk plan is er voor leegstaand pand Tilweg (voormalig eigendom van Monica en Rudi). Eigendom 

van NAM maar staat niet, itt Villa nr 6, op Funda te koop. Is NAM in overleg met gemeente over 

bestemming? Er is mogelijk een sloopvergunning afgegeven door de gemeente. 

Kiona geeft aan dat zij navraag heeft gedaan en dat er door de gemeente geen sloopvergunning is 

afgegeven. 

Actie Kiona: vraag het nog na voor de zekerheid en koppelt terug via Carma 

Tip: zoek contact met de NAM wat de plannen zijn 

Aanvulling: bij navraag bij de gemeente door Kiona blijkt dat er geen sloopvergunning is afgegeven. 

Kiona houdt het in de gaten voor ons 

2.Een prullenbak bij Oosternielandsterweg 41, de lege kavel. 

Actie Melle: zorgt dat deze geplaatst wordt.  

Aanvulling: Is geplaatst in overleg met Klaas Scholtens 

3.Lantarenpaal bij Oosternielandsterweg  gaat om 23.00 uur uit zomertijd nr. E 2764 

Melle geeft aan dat als dit storend is er melding van gemaakt kan worden. Geen actie verder op 

vereist. 

4.In de winter is het strooien van zout noodzakelijk, maar niet in de bermen. Honden kunnen niet 

meer uitgelaten worden wegens  zere poten van het zout. Graag  ook niet op de stoep onder het 

viaduct en langs het laatste stukje Oosternielandsterweg. 

Melle geeft aan dat er diverse afstellingen mogelijk zijn op de strooiwagens: 1, 2, of 3 meter en geen 

tussenstanden. Er wordt al zeer zuinig gestrooid met zout en er is eigenlijk geen oplossing voor deze 

klacht. 

5.Honden en paardenpoep is ergernis van veel bewoners. Echter vanuit de gemeente is handhaven 

lastig. Als we als bewoners vinden dat dit anders moet, zullen we elkaar hierover moeten 

aanspreken. 

 


