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September 2013 Nieuwsbrief 
 

Wijkbelangenvereniging 

Middenveld 
www.middenveldroden.nl  E-mail: info@middenveldroden.nl  

 

Geachte mede Middenvelder, 

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van de 

Wijkbelangenvereniging (WBV) Middenveld.  

Met ons nieuwe logo hopen wij onze herkenbaarheid te 

vergroten. Het logo is ontworpen door onze webhost 

‘Advocem’ en stelt het groen, grijs en water in onze wijk 

voor. 

Wij zijn als initiatiefgroep al jaren bezig om allerlei belangen 

in onze wijk te behartigen. Daarover willen we u weer 

informeren door middel van deze nieuwsbrief. 
 

 

Initiatiefgroep WBV uitgebreid na flyeractie. 
Vorig jaar hebben we een flyeractie gehouden om nieuwe mensen 

voor onze werkgroepen te werven.  

Dankzij de jeugd van De Esborg die alle flyers keurig in de 

brievenbussen heeft gedaan en de werkgroepleden die langs alle 

deuren zijn gegaan, is deze actie een succes geweest.  

We hebben enkele nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen en zij 

zijn allemaal druk aan de slag gegaan in de diverse werkgroepen. De 

verschillende werkgroepen en leden staan vermeld op pagina 3 van 

deze nieuwsbrief.  

 

Pilot Hondenpoep de Hofsteden   Middenveld 
Omdat de hondenpoep paaltjes in De Hofsteden een groot succes zijn 

gebleken, heeft de gemeente besloten tot een vervolgstap.  

In elke wijk worden binnenkort door de leerlingen van De Esborg op de 

aangegeven10 plaatsen (bij bv speelveldjes) paaltjes geplaatst. Dit is 

mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente en NLdoet. 

Leerlingen van De Esborg hebben ook de paaltjes gemaakt.  

Op 24 juni heeft wethouder Otto Huisman het eerste van 10 

hondenpoeppaaltje in onze wijk onthuld. Hondenbezitters werden 

door de gemeente per brief op de hoogte gebracht van het beleid. 
Dit voorjaar is men in de wijk De Hofsteden van start gegaan om een 

afvalbak met plastic opruimzakjes te plaatsen bij de speelterreinen. 

Eind 2013 wordt bekeken of de proef geslaagd is zodat andere wijken 

ook kunnen aansluiten. 

 

 

Inhoud 

Voorzitter WBV gezocht 

Wijkschouw 2013 

WBV zit niet stil  

Hondenpoepbeleid  

OV beleid 
 

Voorzitter gezocht 

We hebben voldoende 

bestuursleden, maar zoeken 

nog een voorzitter. Iemand 

met bijvoorbeeld 

managementervaring, zou 

prima in ons bestuur passen. 

Voelt u zich betrokken bij 

het wel en wee van uw wijk? 

Help Middenveld leefbaar 

te houden.  

Neem contact op met Jan 

Donkelaar, sociaal cultureel 

werker bij Welzijn in 

Noordenveld tel.nr:  

050-317 6500.  

 

Tip: Bind een plastic zakje 

aan uw hondenriem. 

 

http://www.middenveldroden.nl/
mailto:info@middenveldroden.nl
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Wijkbelangen Middenveld Roden zit niet stil.  

Wat hebben we voor u kunnen doen in 2012/2013 

- Er zijn 10 hondenpoep paaltjes geplaatst bij speelvelden en 

speeltoestellen 

- Hebben wij op verzoek van Woonborg en de bewonerscommissie 

overleg gehad n.a.v. de problemen in de omgeving van de 

Haanstraat/Dreesdestraat/deel Geluklaan. Probleem/oplossing:  

o Aan de klachten van overlast in verband met drugs is en zal 

aandacht aan worden besteed.  

o Onderhoud van gemeentegrond door bewoners, gemeente 

voert nu in overleg het afval af.  

o Bladbakken plaatsen in de herfst.  

- Meegepraat bij inspraakavonden nieuw OV-beleid 

- Inloopavond gehouden t.a.v. bouwplannen Koerskamp 

- Betrokken bij de plannen rond de sluiting Vasalis en Boskamp en 

voortzetting in 2014 van de meeste activiteiten in De Dobbe 

- Inspraakavond gehouden met bewoners n.a.v. rioolvervanging 

Kiemelstraat/Nijlandspark ZZ/Torensmalaan en van der 

Bergplantsoen/Aukemastraat/Scharftlaan. Deze werkzaamheden 

zullen in het najaar van 2013 van start gaan. De gemeente heeft hun 

schriftelijke informatie gestuurd over de punten ingebracht op de 

inspraakavond en of deze wel of niet gerealiseerd zullen worden. 

- Op verzoek van een aanwonende is er een snelheidscontrole 

geweest bij de Drostlaan. De gemiddelde snelheid was 23 km. Het 

resultaat is door de gemeente teruggekoppeld aan deze 

aanwonende. 

- N.a.v. ontvangen klachten betreffende overlast vrachtauto's in de 

wijk is er een meting gehouden. Besloten is om een bord te plaatsen 

'verboden voor vrachtauto’s m.u.v. bestemmingsverkeer' vanaf 

rotonde Nieuweweg richting Ceintuurbaan West. 

- Parkeerproblemen in de wijk zijn aangekaart bij de gemeente. Deze 

kunnen mogelijk opgelost worden bij vervanging van straat/ riool. 

Tip: Parkeer zo veel mogelijk op eigen terrein. 

Resultaten wijkschouw 12 maart 2013 

Groen in de wijk 

Als WBV’s in Roden hebben we een gezamenlijke zorg v.w.b. het 

groen en bomenbeleid in de gemeente. Het onderhoud van ons 

groen wordt uitgevoerd op laag niveau. 

Ondertussen kunnen wij via de wijkschouw punten van zorg 

aangeven en deze worden dan meestal opgepakt.  

Aangezien het lang koud weer is geweest is de gemeente later 

gestart met het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud. De 

bomen aan de doorgaande wegen hebben hierbij voorrang 

gekregen. Op de hoek van Geluklaan / de Haanstraat staat een 

wintereik deze zal worden gesnoeid.  

 

Geplande 

evenementen 

October 10 

Wijkschouw Middenveld  

September 24 

Rodermarkt 

November 16 

Intocht Sinterklaas 

 

Wijkschouw hoe werkt 

dat? 

Bij een wijkschouw zijn 

vertegenwoordigers van 

gemeente, Woonborg, 

Welzijn in Noordenveld, de 

wijkagent en de 

wijkbelangenvereniging 

aanwezig. Gezamenlijk 

gaan we elk voor- en najaar 

op de fiets door de wijk. Op 

aangeven van de 

wijkbelangenvereniging en 

bewoners wordt dan 

bekeken hoe het groen en 

grijs in de wijk er bij staat.  
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Ook zijn er een paar kruisingen onoverzichtelijk doordat de 

begroeiing uit de particuliere tuinen te hoog/breed is. Er wordt 

contact gezocht met de bewoners om te kijken naar een 

oplossing. Een boom heeft de vreugdevuren ter hoogte van de 

Haanstraat/ Geluklaan niet overleefd en zal daarom worden 

verwijderd. 

Straatwerk, Meubilair en Bebordingen 

Het fietspad rotonde Shell naar het centrum(noordzijde) wordt 

veel door fietsers gebruikt die komen vanuit de westkant van 

Roden. Dit mag niet, men is daarmee in overtreding. 

De bestrating in de Padkamp wordt aangepakt wanneer de 

riolering is vernieuwd (dit is inmiddels afgerond). 

Het voetpad langs het Nijlandspark (oostzijde) was slecht 

onderhouden, deze is kort geleden opnieuw bestraat en ziet er 

nu goed uit. 

Vanuit de Bakkerstraat kwam een klacht m.b.t. de 

herkenbaarheid van de parkeervakken, deze zullen niet worden 

aangepast, ook mag de bewoner zelf geen witte strepen verven. 

In de Apothekerstraat bestaat struikelgevaar, dit zal worden 

aangepakt wanneer de verbouw is afgerond. 

De kuilen in de bestrating ter hoogte van Nieuweweg/Groene 

Zoom zijn ondertussen verholpen. 

Het voetpad ter hoogte van Nieuweweg/ Nijlandspark wordt niet 

doorgetrokken volgens de gemeente is deze situatie op dit 

moment correct. 

Door een illegaal vreugdevuur tijdens de jaarwisseling is het asfalt 

ter hoogte van Ceintuurbaan-West en Scharftlaan/Geluklaan 

flink beschadigd, dit zal worden hersteld. 

Doordat (waarschijnlijk) het riool lek is zijn er kuilen ontstaan in de 

bestrating van de Haanstraat richting Bevrijdingsplantsoen. Dit 

wordt aangepakt nadat de renovatie van de woningen 

(Woonborg) is afgerond. 

Algemeen 

Er bestaat nu een onlogische indeling van fietspad en oversteek 

ter hoogte van Hofsteden/Maatlanden/Bevrijdingsplantsoen. Dit 

wordt ook bevestigd door de wijkagent. De WBV neemt contact 

op met WBV de Hofsteden om tot een goede oplossing te 

komen. Daarna kan er een voorlichting- communicatieplan 

gemaakt worden om iedereen in te lichten. 

 

 

Na de wijkschouw 

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: 

Gemeente Noordenveld   

0900-14 050  via 

secretaris@middenveldroden.nl 

van onze wijk, bij één van de 

werkgroepleden van de 

Wijkbelangen Middenveld  of 

via 050-317 6500 Welzijn in 

Noordenveld. 
 

Werkgroepen WBV 
Bouwen en Wonen: Jannie 

Jonker, Henk Koolman, Bob 

Lensink, Gea Nijveen, Jeltje 

Rispens 

Grijs, groen en Verkeer: Flip 

Kiemel, Bert van Lingen, Albert 

Postema, Thea Vervat, Lena 

Westerdijk 

Speelbeleid: Marion van der 

Horst, Renskje Sinkgraven 

Sociale leefomgeving: Annelies 

Bosma 

Website: Theo Janssen, Bert 

van Lingen, Gea Nijveen 

 

Burgernet 
Bent u 16 jaar of ouder? En wilt 

u ook een actieve rol spelen in 

de veiligheid van uw woon- en 

leefomgeving? Meldt u dan 

aan via www.burgernet.nl. 

Daar vindt u ook meer 

informatie en een filmpje over 

Burgernet. Hoe meer mensen 

meedoen aan Burgernet, hoe 

veiliger onze gemeente wordt. 

 

mailto:secretaris@middenveldroden.nl
http://www.burgernet.nl/
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Klussendienst 

Zit u door ziekte of ouderdom omhoog met een klusje en kan uw 

directe omgeving u ook niet helpen, dan is de klussendienst van 

Welzijn in Noordenveld wellicht de oplossing. Tegen een kleine 

vergoeding kunt u door een van de vrijwilligers geholpen 

worden. 

Dit kan gaan om: een schilderij ophangen, een gloeilamp 

vervangen, een afgewaaide boomtak verwijderen, telefoon 

programmeren, afstandsbediening televisie e.d. instellen. 

Professionele klussen als behangen, telefoon aansluiten of 

televisie repareren vallen hier niet onder. Computerproblemen 

kunnen ook door de vrijwilligers verholpen worden zolang de 

computer niet opengemaakt hoeft te worden. 

 

Wij hanteren de volgende vergoedingen: 

- € 3,50 per dagdeel voor een huis-/tuin- keukenklus 

- € 3,50 per uur voor een computer-/telefoon-/televisieklus 

- materiaalkosten 

Contact via WiN 050 317 6500  

 

Overleg aanleg glasvezel 

Uw WBV is betrokken bij de planning van de aanleg en is in actie 

gekomen bij de problemen rond de soms agressieve colportage 

van de verschillende aanbieders. De gemeente en Reggefiber 

hebben hun maatregelen genomen. Dit betekent dat de 

verschillende aanbieders zijn aangesproken op hun gedrag. 

Heeft u klachten v.w.b. het herstel van bv de voetpaden, dan 

kunt u contact opnemen met de gemeente via 0900-14 050. 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer(HOV) 

Het OV bureau heeft afgelopen jaar tweemaal een bijeenkomst 

georganiseerd in Roden. Een afvaardiging van WBV Middenveld 

heeft deze bijgewoond en suggesties namens onze wijk in de 

verschillende werkgroepjes doorgegeven.                               

N.a.v. de conceptplannen en de inspraak geeft de gemeente 

haar advies aan het OV bureau, deze besluit uiteindelijk hoe de 

dienstregeling van 2014 er komt uit te zien. 

Tot slot 

We hebben het afgelopen jaar onze wijk Middenveld met veel 

plezier en inzet vertegenwoordigd en zullen dit het komende 

jaar graag met dezelfde energie voortzetten. 

Initiatiefgroep Wijkbelangen Middenveld.  

 

 

Leuk om te weten 

Verhuizing WiN 

Welzijn in Noordenveld is per 

1 juli verhuisd naar 

Schoolstraat 50, 9301 KC 

Roden, voormalig Werkplein 

t.o. AH. 

Sluiting/sloop De Boskamp 

De activiteiten die 

plaatsvonden in De 

Boskamp zullen zoveel 

mogelijk na de sluiting 

doorgaan in De Dobbe. 

Nieuws hierover wordt 

bekend gemaakt in de 

regio krant en op onze 

website 

www.middenveldroden.nl  

Bibliotheek Roden  

Het streven is het 

bibliotheekgebouw ook 

eind 2013 te slopen. Dit 

maakt het noodzakelijk om 

op korte termijn op zoek te 

gaan naar een andere 

ruimte. Het bestuur van de 

bibliotheek gaat nu op zoek 

naar een locatie die meer in 

het centrum van Roden ligt. 

De bibliotheek krijgt de 

opdracht de 

bereikbaarheid en 

toegankelijkheid te 

vergroten door de aanschaf 

van selfservice units en een 

boekenbus. 

Uit: beleidskader 

bibliotheekwerk 2013-2016 

 

http://www.middenveldroden.nl/

