
 

Nieuwsbrief Wijkbelangen 

Middenveld (in oprichting). 

 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de 

Wijkbelangenvereniging. We zijn nog  

‘in oprichting’ omdat er na 3 jaar nog 

steeds bestuursleden, vooral een 

voorzitter, gezocht worden. 

Toch zijn we al die jaren al bezig om 

allerlei belangen in onze wijk te 

behartigen. Daarover willen we u weer 

informeren door middel van deze 

Nieuwsbrief. 

 

De wijk Middenveld. 

 

In 2005 is Roden ingedeeld in 9 wijken. 

De bewoners hebben destijds inspraak 

gekregen over de grenzen en namen van 

de wijken.  

Middenveld is de naam die toen voor 

onze wijk gekozen is.  

Deze ligt globaal tussen Maatlanden, 

Nieuweweg en Leeksterweg. 
 

Startpagina Wijkbelangen Roden. 
 

Op de website www.wijkbelangenroden.nl  

kunt u een kaart van Roden vinden.  

Door op een wijk te klikken komt u op 

de website van des betreffende 

Wijkbelangenvereniging of op de  

website van onze wijk 

www.middenveldroden.nl 

 

 

 

 

 

 

Waarom een wijkbelangenvereniging? 

 

Het doel was en is nog steeds sinds 2008: 

Het verzamelen en oplossen van wensen 

en verbeterpunten in de wijk. 

Het instellen van een initiatiefgroep. 

Deze groep is gaan werken aan de 

oprichting van een 

wijkbelangenvereniging. 

 

Initiatiefgroep. 

 

Na de informatiebijeenkomst in 2008 

is een initiatiefgroep opgericht. 

Helaas is er na diverse oproepen in de 

plaatselijke kranten slechts een enkel 

nieuw lid bijgekomen en zijn er een paar 

leden weer vertrokken. 

 

We krijgen nog steeds veel ondersteuning 

van Jan Donkelaar (sociaal cultureel 

werker bij Welzijn in Noordenveld en 

van Menno Nienhuis (contactfunctionaris 

sociaal wijkbeheer gemeente 

Noordenveld. 

 

Wel hebben we 5 werkgroepen gevormd: 

 

Sociale leefomgeving: Annelies Bosma  

Verkeer en veiligheid: Bert van Lingen 

Speelvoorzieningen:    Marion vd Horst 

Bouwen en wonen:      Jeltje Rispens  

Groen en grijs:             Lena Westerdijk 

Websitebeheerder:       Theo Janssen 

Penningmeester:          Theo Janssen  

Voorlopig secretaris:    Annelies Bosma 

http://www.wijkbelangenrode.nl/


 

Wat is er bereikt? 

 

Twee keer per jaar wordt er een 

wijkschouw gehouden in samenwerking 

met de gemeente, de wijkagenten, 

Woonborg en WiN. Er wordt met een 

kritisch oog een ronde door de wijk 

gemaakt. Zaken die als probleem 

aangegeven zijn bij/door de diverse 

mensen worden bekeken en er wordt 

afgesproken wat er aan te doen is. 

 

Een greep uit de verschillende zaken: 

 

#  Na de werkzaamheden aan het 

 riool en voorzieningen van de 30 

 km zone in de Vrijheidslaan waren 

 de bewoners ontevreden over de 

 afwerking van gazon, op- en 

 afritten. Verbeteringen zijn 

 aangebracht daar waar mogelijk 

 was. 

# Bewoners zijn aangesproken over 

 slordige tuinen, overhangend 

 groen,  auto’s op gazons, 

 lawaaioverlast, parkeerproblemen, 

 hondenpoep etc. 

# Bewoners hebben de gemeente 

 aangesproken over overlast van 

 bomen. Daarover zijn richtlijnen 

 bij de gemeente. Dit is besproken 

 met betreffende bewoners. 

# Overlast van hangjongeren is 

 veelvuldig aan de orde geweest en 

 er is extra controle uitgevoerd.   
 

  

  

 

  

 

# Vuiloverlast is door de jongeren 

 zelf soms opgelost door op de 

 hangplek een plastic zak  neer te 

 hangen en die als  prullenbak te 

 gebruiken!  

# Speelvoorzieningen zijn 

 bijgeplaatst aan de Drostlaan in 

 overleg met de bewoners. De 

 gemeente heeft naar aanleiding van 

 veel vragen hierover uit de diverse 

 wijken een ‘nota 

 speelbeleidsplan’ ontwikkeld. 

# Onleesbare huisnummer-

 verwijzingen zijn verbeterd. 

# Klachten over bestrating zijn 

 veelal per plek aangepakt.  

# In de Drostlaan en omgeving zijn 

 de bewoners in overleg geweest 

 met de gemeente over het 

 aanleggen van parkeerplaatsen. 

 Er zijn 3 parkeerplaatsen 

 gerealiseerd en een bocht is iets 

 groter gemaakt. 



 
 

 # Bemiddeling met bewoners in het 

 onderling oplossen van een 

 probleem met een slecht 

 onderhouden achterompad.  
 

Natuurlijk blijven er punten van zorg. En 

natuurlijk is het een feit dat niet alles 

naar ieders wens opgelost kan worden. 

  

U als bewoner kunt met uw klachten of 

suggesties terecht bij: 

Meldpunt Leefomgeving van de 

gemeente Noordenveld  0900-2505050 

of bij het voorlopig secretariaat van onze 

wijk of bij één van de werkgroepleden 

van de Wijkbelangen Middenveld via 

0503176500 Welzijn in Noordenveld. 

 

In het voorjaar zal er weer een 

wijkschouw zijn. 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 

(zie hierboven). 

 

Jongerencentrum Chill- Out. 

 

Dit centrum is i.v.m. bezuinigingen 

inmiddels gesloten. 

 

Secretaris Buitenveldlaan. 

 

Afbraak senioren woningen aan de 

Secretaris Buitenveldlaan. Inmiddels is 

hier een groot gazon ontstaan en is het 

nog niet duidelijk wat en wanneer hierop 

gebouwd zal worden. 

 

 

Koerskamp. 

 

Afbraak woningen aan de Koerskamp. 

Deze afbraak is in volle gang en zal 

tegen het einde van het jaar voltooid zijn. 

Er zijn plannen voor het bouwen van 18 

woningen in de toekomst. 

 

Bouwactiviteiten. 

 

Woldzoom/Groene Zoom 

 

# Inmiddels is de Nieuw 

 Apostolische Kerk gebouwd en in 

 gebruik genomen. 

# Er is in november 2011 een 

 intentieverklaring getekend om een 

 eerstelijns gezondheidscentrum te 

 ontwikkelen aan de Woldzoom. 

 

Contacten. 

 

Vanuit de Wijkbelangen is er tevens 

regelmatig overleg met anderen o.a. het 

Platform Wijkbelangen Roden, Platform 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 

scholen, wijkagenten, jeugd en 

jongerenwerk etc. 

 

 

 



 

Ronerborg en Esborg. 

 

Met name de beide scholen Ronerborg en 

Esborg, stellen er veel belang in contact 

te hebben met de wijkbewoners rondom 

de scholen. Is er overlast, hebt u klachten 

of suggesties?  

U kunt gewoon even naar binnen lopen. 

 

Vanuit de scholen komt dan ook de 

uitnodiging om hun open huis te 

bezoeken.  

Op 16 januari 2012 in de Ronerborg en 

op 19 januari in de Esborg van 18.30 – 

21.00 uur.   

 

Hoe gaan we nu verder? 

 

Zoals u al hebt kunnen lezen ontbreekt 

het ons nog steeds aan een voorzitter  

en aan leden uit onze wijk.  

 

Hebt u belangstelling?  
 

U kunt contact opnemen met het 

voorlopig secretariaat ondergebracht bij 

Welzijn in Noordenveld in het Vasalis 

gebouw (open alle werkdagen van 8.30 -

12.30 uur en van 13.00 – 17.00 uur) of 

telefonisch 0503176500 vragen naar  

Jan Donkelaar of per mail: 

jandonkelaar@stwin.nl. 

 

Flyer. 

 

Tevens zullen we u in het voorjaar 

nogmaals benaderen door middel van een 

flyer. 

 

 

 

We zullen u vragen of u mee wilt doen 

met ons. Gewoon als lid, werkgroeplid of 

als bestuurslid zodat we uiteindelijk een 

echt bestuur kunnen gaan vormen.  

 

Met z’n allen moeten we de wijk 

Middenveld leuk en leefbaar houden!  

 

Website. 

 

Zoals we al eerder schreven is er een 

website gemaakt met hulp van een van de 

bewoners uit onze wijk! 

 

 

Op de foto Theo Janssen 

(penningmeester) en Marga Buitendijk 

(websitebouwer) 

 

 

Initiatiefgroep Wijkbelangen Middenveld  

 

December 2011 


