
Nieuwsbrief Wijkbelangenvereniging 

Middenveld in oprichting 

 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de nog 

op te richten Wijkbelangenvereniging 

Middenveld. We zijn nog geen officiële 

vereniging, maar toch al bezig met het 

verbeteren van het sociale klimaat en 

woonomgeving in onze wijk. In deze 

nieuwsbrief geven we aan wat de stand van 

zaken is. 

 

De wijk Middenveld. 

 

In 2005 is Roden ingedeeld in 9 wijken. De 

bewoners hebben inspraak gekregen over de 

grenzen en de namen van de wijken. Voor 

onze wijk is de naam Middenveld gekozen. 

De wijk ligt globaal tussen Maatlanden, 

Nieuweweg, Boskamp en Leeksterweg. 

 

Waarom een wijkbelangenvereniging? 

 

Het doel van een wijkbelangenvereniging is: 

 

 Het bevorderen en stimuleren van 

sociale contacten. 

 Het verbeteren van het sociale klimaat 

in de woonomgeving. 

 

De vereniging komt op voor de belangen van 

de bewoners, zijn de fysieke ogen en oren van 

de wijk en het aanspreekpunt/contactpunt van 

en naar de gemeente. Gezamenlijk wordt 

gewerkt aan de leefbaarheid van de wijk. Als 

we eenmaal een vereniging zijn  hopen we op 

veel leden uit onze wijk, zodat we invloed 

kunnen uitoefenen op de besluitvorming van 

de gemeente(raad). 

 

Informatiebijeenkomst 17 maart 2008. 

 

Alle bewoners in de wijk hebben in 2008 een 

uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst 

in Vasalis. Er waren 40 wijkbewoners 

aanwezig. Ze kregen informatie over het 

opstarten van een wijkbelangenvereniging 

door  Menno Nienhuis (contactfunctionaris 

sociaal wijkbeheer gemeente Noordenveld), 

Jan Donkelaar (sociaal cultureel werker bij 

Welzijn in Noordenveld en Oeds Keizer 

(wethouder van o.a. sociaal wijkbeheer 

Noordenveld). 

 

Het doel was:  

 

# Het verzamelen en oplossen van 

            wensen en verbeterpunten in de wijk. 

#  Het instellen van een initiatiefgroep          

            die zou gaan werken aan de oprichting      

            van een wijkbelangenvereniging. 

 

Initiatiefgroep. 

 

Op de informatiebijeenkomst is een 

initiatiefgroep gevormd. Daarna is er nog een 

actie geweest in onze wijk om ook jongere 

mensen te interesseren voor deze groep. Dat is 

gelukt. Vervolgens zijn 5 werkgroepen 

gevormd: 

 

 Sociale leefomgeving: Yvon Hofman 

van Diemen en Annelies Bosma 

 Verkeer en veiligheid: Bert van Lingen 

 Speelvoorzieningen: Johnny de Jong 

en Marion v.d. Horst 

 Bouwen en wonen: Jeltje Rispens en 

Annika Hoogeveen 

 Groen en grijs: Lena Westerdijk, 

Nyncke van Zanten en Ellen Kunst 

 

Voorlopige secretaris van de initiatiefgroep is 

Annelies Bosma 

 

Wensen en verbeterpunten. 

 

Tijdens de bijeenkomst in 2008 zijn er door de 

aanwezigen 22 formulieren met wensen en 

verbeterpunten ingeleverd. De punten zijn 

onder te brengen in onderhoud, verkeer en 

veiligheid, speelvoorzieningen en 

leefomgeving. Deze punten zijn besproken 

met de initiatiefgroep. Er heeft daarna een 

wijkschouw plaatsgevonden en er is een 

actielijst gemaakt. Veel genoemde punten zijn: 

 

 Waarom is het fietspad langs de 

Woldzoom verdwenen juist nu er 

nieuwe scholen zijn gekomen? 

Gebleken is dat instellen van 30 km 



zones in wijken voldoende veiligheid 

biedt voor fietsers en voetgangers en 

er geen gescheiden fietspaden meer 

worden aangelegd. 

 Onderhoud houtwallen. Er is 

achterstallig onderhoud aan diverse 

houtwallen gepleegd. Eens in de 8 – 

10 jaar zal dit deels weer herhaald 

worden. 

 Aanpak rioleringen/straten. 

 Als riolering vervangen wordt dan  

            wordt logischerwijze ook de  

            bestrating, of het asfalt, opnieuw  

            aangebracht. Het kan echter ook  

            voorkomen dat de bestrating toe is aan  

            groot onderhoud, maar de riolering  

            nog in prima staat is. Dan wordt de  

            bestrating aangepakt en blijft de  

            riolering gewoon liggen. Hier vindt  

            altijd intern overleg over plaats.   

            Verzakkingen en dergelijke vallen  

            onder onderhoud. 

 Speelvoorzieningen. 

 Meer speelvoorzieningen in de wijk. 

 Veiligheid rond de Woldzoomschool. 

 De werkgroep veiligheid van de  

            Woldzoomschool heeft een plan  

            ontwikkeld, dit voorgelegd aan de  

            gemeente, de wijkbelangenvereniging  

            en omwonenden. Inmiddels is dit plan  

            uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkschouw. 

 

In Middenveld wordt twee keer per jaar een 

wijkschouw gehouden in samenwerking met 

de gemeente, de wijkagenten, Woonborg en 

WiN. In de schouw komen allerlei knelpunten 

aan orde. Dat kan zijn op het gebied van groen 

en grijs, speelvoorzieningen en verkeer en 

veiligheid. In de 4 tot nu toe gehouden 

wijkschouwen zijn allerlei zaken aan de orde 

geweest: 

 

 

 

 Het plaatsen van betonblokken op 

kruising Ceintuurbaan-West 

/Torensmalaan in verband met stuk 

rijden hoeken door vrachtverkeer. 

 Slechte/verzakte plekken in 

bestratingen/trottoirs herstellen. 

 Verwijderen van betonpalen in 

trottoirs. 

 Herbestrating deel Wethouder 

Deodatusplantsoen i.v.m. diepe 

spoorvorming. 

 Toezegging tot het plaatsen van 

nieuwe huisnummerborden m.n. voor 

de verwijzing naar 

dwarsbebouwingen. Dit in overleg met 

Woonborg en de gemeente.  

 Overlast hondenpoep. Honden laten 

poepen mag niet op plekken die voor 

publiek toegankelijk zijn  zoals 

trottoirs, (speel) velden, zandbakken 

etc. U zult het zelf moeten opruimen 

als hondeneigenaar. 

 Herstellen of verlagen van 

uitritblokken etc. 



 Het bevordert de leefbaarheid als 

bewoners rekening met elkaar houden 

bijvoorbeeld als het gaat om 

geluidsoverlast. Belangrijk is dat u met 

activiteiten die veel lawaai geven 

rekening houdt met het tijdstip waarop 

u dit uitvoert eventueel in overleg met 

de omwonenden.  

 Een punt van zorg is overhangend 

groen. Groen mag niet verder dan 1 

tegel overhangen op het trottoir. 

Mensen met rollators, kinderwagens 

en mensen die slecht ter been zijn 

moeten veilig en ruim kunnen lopen. U 

als bewoner bent verantwoordelijk 

voor de onderhoud van uw tuin. De 

gemeente kan u hierop aanspreken. 

 

Met diverse klachten kunt u uiteraard terecht 

bij het Meldpunt Leefomgeving van de 

gemeente Noordenveld  0900-2505050 of 

eventueel bij een van de werkgroepleden. 

Er is regelmatig overleg met 

verkeersdeskundige van de gemeente waarom 

bepaalde dingen zo zijn. Natuurlijk worden 

niet alle wensen ingewilligd. Daarover wordt 

dan uitleg gegeven. 

 

Speelvoorzieningen. 

 

Middenveld is een wijk waar veel kinderen 

wonen. Daarom is het belangrijk dat er ook 

speelvoorzieningen zijn. De gemeente heeft 

kortgeleden alle speeltoestellen op veiligheid 

beoordeeld. Speeltoestellen die niet aan de 

eisen voldeden zijn weggehaald.  

 

 

 

De gemeente is bezig om het aantal 

speelplekken te centreren. Veldjes met één of 

twee toestellen verdwijnen. Het aantal 

speeltoestellen op de centrale plekken wordt 

uitgebreid. Dit gebeurt in overleg met de 

initiatiefgroep. In overleg met de 

buurtbewoners en hun kinderen zijn er aan de 

Vrijheidslaan op twee plekken extra 

speeltoestellen geplaatst.  

 

 

 

De speeltoestellen in de Drostlaan zullen na 

de zomer worden verplaatst naar het 

Wethouder Deodatusplantsoen. In overleg met 

de kinderen uit de buurt worden daar in 2011 

extra toestellen geplaatst. Omwonenden 

worden hierover geïnformeerd. 

 

30 kilometer zone en verkeersveiligheid. 

 

In overleg met de verkeersdeskundige van de 

gemeente is gekeken naar de 

verkeersveiligheid in de Vrijheidslaan en 

omliggende straten. Tussen het 

Bevrijdingsplantsoen en de Postemastraat 

wordt dit jaar het riool vervangen en 

herbestrating volgt daarna.  

 

Na de zomer wordt begonnen met 

inritconstructies Ceintuurbaan-

West/Postemastraat,  Ceintuurbaan-

West/Bakkerstraat en van Bergenstraat.  

 

Verder heeft de initiatiefgroep gepleit voor 

plateaus op de kruising Postemastraat/ 

Oudgenoegstraat, van Bergenstraat/ 

Oudgenoegstraat, Postemastraat/Vrijheidslaan 



en Vrijheidslaan/van Bergenstraat om zo de 

snelheid van het verkeer te remmen.  

Dit is nog in behandeling bij de gemeente en 

wordt wellicht in de toekomst uitgevoerd. 

 

Jongerencentrum Chill-Out. 

 

De initiatiefgroep is ook betrokken bij de 

overlast die soms veroorzaakt wordt door 

jongeren die jongerencentrum Chill-Out 

bezoeken. Omwonenden, politie, gemeente, 

jongerenwerker en initiatiefgroep hebben 

elkaar gevonden als het gaat om het 

terugdringen van overlast in overleg met de 

jongeren. 

 

Richting verwijzing naar de Vrijbuiter. 

 

Zeer regelmatig worden bewoners uit onze 

wijk geconfronteerd met automobilisten die 

op zoek zijn naar de Vrijbuiter. We hebben 

geconstateerd dat er problemen ontstaan op de 

rotonde aan de Nieuweweg. Daar wordt 

onvoldoende aangegeven welke richting men 

op moet naar de Vrijbuiter.  

 

We hebben actie ondernomen richting 

gemeente en Vrijbuiter maar tot nu toe zonder 

resultaat. Wordt u regelmatig geconfronteerd 

met automobilisten die de weg vragen naar de 

Vrijbuiter. Meldt het ons ! 

 

Beleids- en beheersplan openbare 

verlichting. 

 

Van de gemeente ontvingen wij het beleids- en 

beheersplan openbare verlichting. Daarin staat 

hoe de gemeente de komende jaren wil 

omgaan met de openbare verlichting. Het plan 

ligt ter inzage bij het secretariaat, maar staat 

ook op de website van de gemeente onder het 

kopje actueel klik daarna op nieuws.  

 

Er zijn meerdere vragen vanuit de wijk 

richting initiatiefgroep over verlichting in 

brandgangen. Wilt u hierop  reageren of heeft 

u andere op- en aanmerking dan kunt voor 23 

september richting gemeente reageren.  

 

 

Voorzitter en penningmeester 

gezocht/gevraagd. 

 

We missen een voorzitter en een 

penningmeester. Hebt u interesse of wilt u de 

initiatiefgroep versterken neem dan contact op 

via ons e-mailadres of voorlopig secretariaat.  

 

Ons e-mailadres is: 

 

wijkbelangenmiddenveld@stwin.nl 

 

Hoe nu verder? 

 

 Na de zomer zal er opnieuw een 

wijkschouw plaatsvinden. Hebt u nu al 

punten die u naar voren wilt brengen, 

neem dan contact op met ons 

secretariaat of met een van de leden 

van de initiatiefgroep.  Dit kan per 

mail, telefonisch of mondeling. Voor 

het telefoonnummer van het 

secretariaat, zie hieronder. 

 Als het lukt om een voorzitter en 

penningmeester te vinden willen we 

een officiële vereniging oprichten. 

Daarna zal er een definitief bestuur 

worden gekozen en zal een 

ledenwerfactie worden gehouden.  

 

Uiteraard willen we u geregeld op de hoogte 

houden van de werkzaamheden van de 

initiatiefgroep. Dit d.m.v. krantenartikeltjes of 

een nieuwsbrief.  

 

Secretariaat. 

 

Het secretariaat van de initiatiefgroep is 

voorlopig ondergebracht bij Welzijn in 

Noordenveld (WiN).  WiN is elke dag 

bereikbaar van 8.30 – 12.30 uur en van 13.00 

– 17.00 uur.  

Telefoonnummer 0508505330 , vragen naar 

Jan Donkelaar. 

 

Initiatiefgroep Wijkbelangen Middenveld.  

 

September 2010.  

mailto:wijkbelangenmiddenveld@stwin.nl

