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April 2017  Nieuwsbrief 
 

Wijkbelangenvereniging 

Middenveld 
www.middenveldroden.nl  secretaris@middenveldroden.nl  

 

 

Hallo WBV-vrienden,  

Mijn eerste jaar als uw voorzitter is omgevlogen.  

Er wordt op dit moment weer gebouwd in de wijk en van 

de nieuwe plannen is de werkgroep “Bouwen en 

wonen”op de hoogte. Zij hebben goed contact met de 

gemeente Noordenveld. U leest hun bijdrages verderop 

in de nieuwsbrief.  

Mede dankzij een sponsoring van de Rabobank van 

€100 staat onze kas er goed voor. Onze penningmeester  

praat u graag bij op de algemene ledenvergadering op 

30 mei a.s. We zijn inmiddels met 106 leden. U bent allen 

van harte uitgenodigd voor deze ledenvergadering.  

In deze nieuwsbrief kijken we een beetje terug, maar 

vooral vooruit. Wanneer u contact zoekt met het bestuur 

of de werkgroepen kunt u alle gegevens vinden op onze 

website.  

Ik zie u allen graag op de ALV op 30 mei as. om 19.30 uur 

in de hal van CBS De Parel, Dreesdestraat 40.  

  Groeten van uw voorzitter, Albert Postema 
 

 Verkiezingen tijdens de ALV op 30 mei 2017 

De eerste twee jaar van het huidige bestuur zitten er bijna op. 

Dat betekent dat de functies van vicevoorzitter en 

vicepenningmeester beschikbaar komen. Gea Nijveen is 

inmiddels verhuisd uit Middenveld en stelt zich niet verkiesbaar. 

We hebben in Joop Hopmans een kandidaat gevonden voor 

haar functie. Vicepenningmeester Henk Koolman stelt zich wel 

herkiesbaar. Wie zich kandidaat wil stellen voor één van deze 

functies kan dit doen bij de secretaris voor aanvang van de ALV 

op 30 mei a.s. 

 

 

Inhoud 

Woord van de voorzitter 

Bijdrages van de 

Werkgroepen:  

 Groen, grijs en 

verkeer 

 Bouwen & wonen 

 Sociaal wijkbeheer 

ALV op 30 mei bij CBS de 

Parel 

Vacatures  

Landelijke Opschoondag 

Mobeye preventie thuis 
 

Bestuur WBV Middenveld 

Voorzitter: Albert Postema 

Penningmeester: Thea 

Vervat 

Secretaris: Annelies Bosma 

Vicevoorzitter: Gea Nijveen 

Vicepenningmeester: Henk 

Koolman 

Ondersteuning vanuit WiN 

door Jan Donkelaar; sociaal 

cultureel werker bij Welzijn in 

Noordenveld tel.nr:  

050-317 6500.  

  Bestuursleden gezocht! 

 

http://www.middenveldroden.nl/
mailto:secretaris@middenveldroden.nl
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Vacatures bij WBV! Vrijwilligers gezocht! 

We zoeken een beheerder voor de website, en een beheerder voor 

facebook. Voor beide functies geldt dat je hier een gemiddeld 1 uur 

per week mee bezig bent.  

Voor de werkgroep sociaal wijkbeheer zoeken wij een enthousiaste 

vrijwilliger die ons wil helpen bij onderwerpen als hangjeugd, overlast 

en Naoberschap. Meld je aan via ons e-mailadres.  

Beter een goede buur… 

Even aansluitend bij een artikel kort geleden geplaatst in de krant. 

Hebt u nieuwe buren of gaat u zelf ergens anders wonen? Maak dan 

kennis met de mensen om u heen, nodig ze eens uit voor een kopje 

koffie. “Beter een goede buur dan een verre vriend”, is het 

spreekwoord. En dat is natuurlijk van alle tijden. Misschien heeft u 

elkaar op enig moment nodig. Hulp nodig bij een klusje dan vraag je 

toch al heel gemakkelijk de naaste buren. Naoberschap heet dat in 

het Drents. Maar waarom vragen we nu uw aandacht? Dit gebeurt 

naar aanleiding van een vraag van een gezin dat uit hun eigen land 

moest vluchten. Hun woonplaats platgebombardeerd. Hun huis, 

bouwland en boomgaard verwoest! Niets hebben ze meer, alleen 

hun eigen kleren. Je zal het maar zijn! Ze zijn komen wonen in een 

straat hier in Roden. En naar goed gebruik in hun land van herkomst 

willen zij kennis maken met de buren. Maar zij vragen zich letterlijk af: 

waarom komen ze niet wanneer we ze uitnodigen 

op de koffie? Waarom zeggen onze buren ons 

geen goedendag? Waarom zwaaien ze niet even 

terug wanneer wij ze groeten? Wat moet je dan 

antwoorden? Voorzichtig is aan hen uitgelegd hoe 

de situatie en de angst over de hoeveelheid 

vluchtelingen in ons land ervaren wordt door sommige mensen. Weet 

u wat hun reactie was, met een verbaasd gezicht? “Angstig voor 

ons?”. Het advies aan hen was, houd vol en zeg goedendag of moi 

zoals ze inmiddels al doen of zwaai even. U kent ze niet eens, u heeft 

nog nooit met ze gesproken. En inderdaad hebben uw buren soms 

hun eigen gewoontes, maar die hebt u toch ook? Zeg in elk geval 

gewoon goedendag of moi! 

 

Er wordt weer gebouwd! 
 

Locatie voormalige Ronerborg (wijk Hullenveld) 
Hoe zit het met de  plannen voor woningen en een 

gezondheidscentrum op dit terrein? Stand van zaken: 

Projectontwikkelaar ”DE WINDGROEP” heeft het project terug 

gegeven aan de gemeente. De gemeente zoekt uit vijf kandidaten 

een bedrijf dat de zaak voortzet. Medio 2017 wordt hier duidelijkheid 

over verwacht. Zodra het plan verder bekend is, volgt er een 

informatie avond voor de omwonenden.  

 

 

 

Locatie “Woldzoom”: 

Gezondheidscentrum. De 

bouw is in een ver 

gevorderd stadium. 

Vermoedelijke oplevering 

juni 2017. 

Herontwikkeling locatie de 

Boskamp : Het college 

heeft ingestemd met een 

voorontwerp 

bestemmingsplan. Het ligt 

vanaf 29 maart zes weken 

ter inzage in het 

gemeentehuis. Op 2 mei 

a.s. wordt voor 

omwonenden een 

informatie bijeenkomst 

gehouden van 19 u -20 u 

in de raadzaal van het 

gemeentehuis. Er wordt 

een korte presentatie 

gegeven en er is 

gelegenheid voor het 

stellen van vragen. 

Locatie TNT (voormalig PTT 

locatie): Herontwikkeling 

Wijnbergstraat. Enige jaren 

geleden is er een 

nieuwbouwplan  

ontwikkeld voor de bouw 

van woningen. Er is ook 

een informatiebijeenkomst 

voor omwonenden 

gehouden. Daarna wilde 

de gemeente nog dat er 

aanpassingen in het plan 

zouden komen. De 

huidige stand van zaken is 

ons niet bekend. 
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Landelijke Opschoondag 2017 

Zaterdag 25 maart jl. was de Landelijke Opschoondag. Tegen 10 

uur verzamelden wij ons op het schoolplein van CBS De Parel. 

Koffie met cake als welkom aangeboden door onze 

Wijkbelangenvereniging Middenveld. Een 15 tal mensen die zich 

aangemeld hadden kregen handschoenen, vuilknijpers en 

vuilniszakken. In oranje hesjes twee aan twee de wijk in om 

zwerfvuil te verwijderen. Tegen 12 uur terug naar het schoolplein 

om de ‘vangst’ af te leveren. De vangst bestond bijvoorbeeld uit 

plastic, blikjes, flessen, papier, restanten vuurwerk, een zaag , een 

stropdas en een cement ton. Uiteraard konden we maar een klein 

deel van onze wijk in 2 uur opschonen. We hopen dat u zich 

volgend jaar ook aanmeldt zodat we een groter deel van de wijk 

kunnen opschonen. Maar… eigenlijk moet het niet nodig zijn. Afval 

hoort gewoon in de prullenbak! De ochtend werd afgesloten met 

een gezamenlijke lunch, in de kantine van sporthal ‘de Hullen’. Hier 

kwamen deelnemers uit diverse wijken samen. De lunch werd 

aangeboden door de gemeente Noordenveld. 

Hondenpoep ergernis nummer 1  

Regelmatig komen er op- en aanmerkingen, vragen en ergernissen 

over hondenpoep bij de wijkbelangenvereniging binnen. 

In de afgelopen jaren zijn er anti-hondenpoeppalen geplaatst in 

onze wijk. Veelal nabij speelplaatsen en plekken waar regelmatig 

gespeeld wordt. Echter hondenbezitters, die denken dat er dan 

alleen op die speelplaatsen een hondenpoepverbod geldt, 

hebben het mis. U als hondenbezitter bent volgens de regels 

verplicht de poep op te ruimen! Neem dus een plastic zakje mee 

en/of een schepje en deponeer het thuis in de vuilnisbak. De 

wijkbelangenvereniging vindt wel dat er te weinig prullenbakken 

zijn in de wijk. Er wordt momenteel geïnventariseerd waar deze 

staan en waar nieuwe bakken bijgeplaatst zouden kunnen 

worden. We hopen dat u mee wil werken om onze wijk schoon en 

netjes te houden! 

 

Agenda jaarvergadering  2017  
Datum:  30 mei 2017 

Locatie: CBS “De Parel” Dreesdestraat 40 

Tijd:  19.30 uur (zaal open 19.15 uur) 

1. Opening 

2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 31 mei 2016 

3. Jaarverslag 2016, ter vaststelling  

4. Financieel jaarverslag: penningmeester mevrouw Thea Vervat 

5. Kascontrolecommissie 

 Verslag kascontrolecommissie 2016 

 Vaststellen kascommissie 2017  

6. Verkiezing en (her)benoeming van het bestuur 

7. Pauze 

8. Robert Bouma, wijkagent over Whatsapp en Mobeye 

9. Sluiting 

Verslagen liggen ter inzage tijdens de ledenvergadering. 

 

 

De locatie “Koerskamp” grenst 

aan de wijk “Middenveld”. De 

woningen hier zijn inmiddels 

gerealiseerd en volgens 

omwonenden is het er prima 

vertoeven. 

Ook de locatie “Padkamp” 

grenst aan de wijk 

”Middenveld”. Binnenkort 

krijgen wij informatie over de 

nieuwe plannen van 

”Woonborg” voor deze locatie. 
 

 

De groene of de grijze’ en de 

‘Afvalapp’ 

Inmiddels is de afvalapp 

geïntroduceerd binnen 

Noordenveld. Na wat 

opstartproblemen weet 

iedereen wel wat er van hem 

of haar wordt verwacht. Op 

verschillende plaatsen in de 

gemeente kunnen plastic 

afvalzakken worden 

afgehaald. Hiermee kan o.a. 

plastic en blik apart worden 

ingezameld. 

Voor meer informatie 

www.gemeentenoordenveld.nl   

Met een hele kleine inspanning 

kunnen we er in elk geval aan 

mee werken om huisvuil, groen 

afval, papier, plastic, blik en 

glas gescheiden in te zamelen. 

 

 

 

http://www.gemeentenoordenveld.nl/
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Middenveld helpt u bij inbraakpreventie 

Inbraken in woningen komen regelmatig voor. WBV Middenveld heeft 

daarom twee GSM alarmsystemen aangeschaft en stellen deze tegen 

een klein bedrag beschikbaar aan haar leden. Gaat u met vakantie 

of gewoon een paar dagen weg. De Mobeye bewaakt uw 

eigendommen. Geen ingewikkelde installatie nodig, gewoon 

neerleggen en inschakelen met de gebruikerscode. 

 

Hoe werkt het 

U huurt de Mobeye voor een vastgestelde periode en tekent een 

contract. U betaalt vooraf en levert na afloop de Mobeye 

onbeschadigd in. Er zit een duidelijke gebruiksaanwijzing bij. 

Programmeer 1 of 2 mobiele nummers  in de Mobeye. Bij onraad 

worden deze automatisch gewaarschuwd en kan er gecontroleerd 

worden of er daadwerkelijk iets aan de hand is. Daarna kan 112 

worden ingeschakeld.  

 

Kosten 

Huursom*    termijn  

€ 5  per dag 

€ 10  weekend /midweek 

€ 15  week 

* standaard wordt € 2 telefoonkosten doorberekend.  

Belangstelling of meer informatie nodig?  Neem contact op via 

secretaris@middenveldroden.nl of 050 5029462 

 

Prettig en veilig wonen, vinden wij allemaal belangrijk. Ons 

woonplezier mag dan ook niet bedorven worden door ongure types.   

Daarom is het zaak om met zijn allen alert te zijn op wat er in onze wijk 

gebeurt. Dat kunnen we doen door op te letten.  Zoals letten op 

vreemde situaties, hangjongeren en rondrijdende auto’s of brommers 

en dergelijke.  

Bemerkt u verdacht gedrag, een verdachte situatie of ziet u een 

voertuig met een voor u “vreemd” kenteken? Noteer deze en geef het 

kenteken door aan de Politie via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).  

Bij heterdaad altijd 112. 

 

Tot slot 

De vereniging bestaat uit 106 leden en daar zijn we natuurlijk blij mee. 

Maar de wijk heeft 1200 adressen, dus om goed vertegenwoordigd te 

zijn kunnen we nog wel leden gebruiken. Kent u mensen die 

geïnteresseerd zijn? Geef ze het bijgesloten formulier! 

  

 

 

Tips van de politie  

Kostbare spullen merken 

(Imei-nummers e.d.)  

  

Foto’s van je 

eigendommen maken  

  

Huis bewoonbaar laten 

lijken:  

 Lampen aan 

binnen en buiten  

 Radio aan op 

verschillende tijden  

 Containers en 

brievenbus legen  

 Informeer buren 

tijdens vakanties  

 

Huis beveiligen:  

 Hang en sluitwerk 

controleren 

 Dievenklauwen 

plaatsen  

 Sensoren, (nep) 

camera plaatsen  

 Kluis, inbraakalarm 

installeren  

 Geen ladders of 

containers tegen 

het huis zetten. 

 

Meer tips kijk dan op 
www.politie.nl/themas  

 

    
 

mailto:secretaris@middenveldroden.nl
http://www.politie.nl/themas
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Wordt ook lid van WBV Middenveld  

Het zou fantastisch zijn wanneer iedereen in onze wijk lid wordt van onze Wijkbelangenvereniging.  

De vereniging is gebaat bij veel leden om zo als serieuze gesprekspartner van de gemeente te 

kunnen functioneren. De contributie bedraagt € 5,- per adres per jaar. Contributie betalen kan 

alleen middels het afgeven van onderstaande machtiging tot automatisch incasso.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Waar ligt uw interesse: 

Ondergetekende heeft wel/geen* interesse in de functie van bestuurslid / werkgroeplid / vrijwilliger 

Ondergetekende heeft wel/geen* interesse in één van de onderwerpen: 

Bouwen en Wonen/Groen- en Grijsvoorzieningen/Speelvoorzieningen/Verkeer&Veiligheid/ 

Sociaal wijkbeheer of Website* 

Mijn twee meest gewenste verbeterpunten in de wijk zijn:   (eventuele toelichting op achterkant) 

1)……………………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………………….. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Aanmeldingsformulier (invullen in blokletters) Opsturen naar penningmeester@middenveldroden.nl 

Ondergetekende: 

Naam    ……………………................................ 

Adres   ….................................................................. Postcode ……........... 

Telefoon (vast/mobiel)……………………………….   Email ……………………….................. 

Wil wel lid worden van Wijkbelangenvereniging Middenveld  

o Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan de wijkbelangenvereniging 

Middenveld  om van zijn/haar bankrekeningnr……........................................................... 

ten name van ...................................................................................................................     de 

contributie van € 5,- af te schrijven in juli van elk jaar. Indien u niet akkoord gaat met de 

afschrijving, heeft u 56 dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te 

boeken. 

 

Datum……………………………         Naam……………………………………… 

 

Handtekening  ………………………………………………… 


