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November 2015 Nieuwsbrief 
 

Wijkbelangenvereniging 

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

 

Hallo WBV-vrienden, 

Mijn naam is Albert Postema, 65 jaar. Dus net 

gepensioneerd en afgelopen juni verkozen tot voorzitter 

van WBV Middenveld. 

Na jaren hard werken met een kleine groep mensen zijn 

wij op 1 juni van dit jaar officieel een vereniging 

geworden. Het bestuur bestaat uit 5 leden die de 

dagelijkse dingen regelen. 

Daarnaast hebben we diverse werkgroepen en de 

leden van deze werkgroepen hebben afgelopen jaar 

niet stil gezeten, lees hun bijdrages verderop in de 

nieuwsbrief. Ook hebben de leden van de werkgroepen 

alle gestelde vragen op de oprichtingsvergadering, 

beantwoord via een persoonlijke brief.  

We naderen de 100 leden, maar we verwelkomen 

graag nog meer leden bij onze vereniging, want hoe 

breder het draagvlak, des te serieuzer de wijkvereniging 

wordt genomen door de instanties. En let wel voor € 5, = 

per huishouden, hoeft u het niet te laten volgens mij.  

In deze nieuwsbrief kijken we kort terug, maar vooral 

vooruit. Wanneer u contact zoekt met het bestuur of de 

werkgroepen kunt u alle gegevens vinden op onze 

website. 

  Groeten van uw voorzitter, 

Albert Postema 
 

 Verkeersonveilige situaties bij De Parel 

Afgelopen weken waren soortgelijke situaties ruimschoots in het 

landelijke nieuws. Bij ruim 80% van de scholen in Nederland is de 

verkeerssituatie onveilig. Deels ligt de oplossing in het 

verminderen van autoverkeer.  

 

 

Inhoud 

Woord van de voorzitter 

Bijdrages van de 

Werkgroepen:  

 Groen, grijs en 

verkeer 

 Bouwen & wonen 

 Sociaal wijkbeheer 

Snelheidsmetingen 

Zwerfvuil 

Onze vuilcontainers 

Koerskamp 
 

Bestuur WBV Middenveld 

Voorzitter Albert Postema 

Penningmeester Thea 

Vervat 

Secretaris Annelies Bosma 

Zij worden ondersteund 

door: 

Vicevoorzitter Gea Nijveen 

2de penningmeester Henk 

Koolman 

Daarnaast blijft de 

ondersteuning vanuit WiN 

van kracht via 

Jan Donkelaar, sociaal 

cultureel werker bij Welzijn in 

Noordenveld tel.nr:  

050-317 6500.  

  Bestuur tekent convenant 

 

http://www.middenveldroden.nl/
mailto:info@middenveldroden.nl
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Veel ouders brengen de kinderen met de auto en creëren zelf de 

onveilige situatie. VVN (Veilig Verkeer Nederland) adviseert onder 

andere om kinderen per fiets of te voet te brengen.  

Allerlei mogelijke oplossingen zijn aangedragen door bewoners uit 

onze wijk tijdens de oprichtingsvergadering op 1 juni 2015. Deze zijn 

voorgelegd aan de afdeling Verkeer en Vervoer van de 

gemeente. Tevens zal er vanuit de Parel weer aandacht voor 

gevraagd worden. Onze tip breng uw kind zoveel mogelijk te voet 

of met de fiets, naar school. Denk daarbij ook aan een goede 

fietsverlichting. 

Over groene en grijze containers 

Na het vervangen van de groene en grijze containers duiken er 

allerlei ‘indianen’ verhalen op over de chip, registratie, de inhoud 

container en dergelijke wat er momenteel geregistreerd wordt. 

De chip bevat:  

 Nummer dat in softwarepakket gekoppeld is aan het 

huisadres. (Evenals voorheen de gegevens op de sticker).  

 Wat wordt er geregistreerd? De datum wanneer de 

container geleegd is.  

Er bestaan geen plannen bij de gemeente om te gaan afrekenen 

op betalen per bak en/of per kilo. 

Wat kan er met de registratie? Stel uw container wordt gestolen of 

raakt zoek. U geeft dit door via de gemeente. De chip van uw 

container wordt dan geblokkeerd. De arm van de vuilnisauto is 

dan ook voor uw geblokkeerd en de container wordt niet 

geleegd. De chauffeur weet dat er iets met deze container is. Zo 

kan uw zoekgeraakte container achterhaald worden. 

Camera’s op de vuilnisauto. De vuilnisauto bevat 2 camera’s. 

Eén camera om de positie van de bakken te bepalen om deze te 

kunnen grijpen. 

De tweede camera boven op de vuilnisauto die grofweg kan zien 

of er iets anders dan groen- en restafval in de container zit. 

Steekproefsgewijs wordt de inhoud gecontroleerd. 

Bouwafval/stenen zijn zeer slecht voor de inzamelauto. Dit kan tot 

dure schades leiden aan het persmechanisme. 

 

Biologisch afbreekbare plastic container zakken 
 

Geen ‘biologisch afbreekbare’ zakken in de groene container. Eén 

reden is dat, ook al staat het op de verpakking, het moeilijk te 

controleren of het inderdaad ‘biologisch afbreekbaar’ is. 

Een tweede reden is dat het composteren van groenafval 

tegenwoordig heel snel gaat (ca 2 weken). Composteren van 

afbreekbaar plastic duurt veel langer waardoor het afbreekbare 

plastic als stoorstof wordt afgescheiden en als brandbaar afval 

wordt afgevoerd. 

Een deel van een krant onderin de bak mag, dit kan voorkomen 

dat het GTF aan de bodem plakt. 

Mocht de container gaan stinken een emmer water en de 

 

 

Padkamp  

In de wijk het Centrum heeft 

een experiment met een 

dubbele huurwoning 

plaatsgevonden. Omdat dit te 

duur is uitgevallen zal er een 

nieuw plan worden gemaakt 

voor de resterende woningen.  

 

WBV Middenveld schrijft mee in 

De Krant 

 

Vanaf november 2015 krijgen 

de buurten en wijken van 

Roden een hele pagina in De 

Krant.  

Deze mag helemaal gevuld 

worden met allerlei nieuws uit 

de buurt. Dit gaan we 

voorlopig om de zes weken 

doen. Dit is een nieuw idee en 

in Roden lopen we dan ook 

behoorlijk voorop. 

De Krant werkt graag mee aan 

deze nieuwe manier van 

nieuws verzamelen.  

Kent u mensen of verhalen in 

de wijk die de moeite waard 

zijn om verteld te worden? Wij 

komen graag bij u langs om dit 

vast te leggen. Maakt u 

regelmatig mooie foto’s in de 

wijk, ze kunnen nu geplaatst 

worden. 

Hebt u iets te melden voor 

deze pagina? Stuur dit dan 

naar 

secretaris@middenveldroden.nl  

 

mailto:secretaris@middenveldroden.nl
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schrobber erdoor. Natuurlijk is er nog veel meer te zeggen over 

gescheiden inzamelen van huisvuil, groen, plastic en papier. Het is 

een complexe materie.  

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 en glas te scheiden. 

Hiervoor hebben we 3 containers en plastic zakken voor plastic afval. 

Glas in de bakken die bij veel winkels en in wijken staan. Ook voor 

kleding bestaan er allerlei mogelijkheden. 

Snelheidsbeperkingen? 

Er zijn diverse vragen binnengekomen over snelheidsbeperkingen op 

de Nieuweweg en het Bevrijdingsplantsoen bijvoorbeeld 30 km per 

uur en handhaving snelheid in 30 km zones. Deze vragen hebben we 

voorgelegd aan de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente. 

Het antwoord hierop was: “De Nieuweweg en het 

Bevrijdingsplantsoen zijn ‘gebiedsontsluitingswegen’ deze wegen 

hebben een verkeersfunctie en daarom mag er 50 km per uur 

gereden worden”.  

Op verzoek van de WBV-werkgroep groen, grijs en verkeer zijn er in 

de weken 42 en 43 een DSI (Dynamisch Snelheid Indicator) geplaatst 

aan het Bevrijdingsplantsoen (50 km weg) en in de weken 44 en 45 

aan de Torensmalaan (30 km weg). Dit elektronische bord 

confronteert de weggebruiker met zijn of haar gereden snelheid, 

registreert de snelheden maar bekeurt niet. Daarna zal gekeken 

worden welke snelheden er in die periode gereden zijn.  

Als de uitslagen bekend zijn zullen we dit vermelden op de website 

van WBV Middenveld, een publicatie of in een Nieuwsbrief. 

Dynamisch Snelheid Indicator 

     

Voormalige PTT- locatie 

Voor deze locatie tussen Wijnbergstraat en Nieuweweg is door 

architectenbureau Van der Linde een nieuwbouwplan ontwikkeld 

voor de bouw van 4 dubbele woningen, waarvan 1 verspringend en 

7 rijwoningen. De woningen zijn met de entrees georiënteerd op de 

Wijnbergstraat en achterkant/zuidzijde op de Nieuweweg. Voor de 

direct omwonenden is er een informatiebijeenkomst gehouden.

 

 

Spelende kinderen op 

straat 

Stoeprandje, voetballen, 

badminton, verstoppertje. 

Allemaal hebben we dat 

weleens gedaan. In een 

redelijk rustige straat moet 

dat kunnen. In veel straten 

is de maximumsnelheid 30 

km. Kinderen moeten van 

huis uit leren rekening te 

houden met het verkeer 

en het verkeer kan 

rekening houden met de 

kinderen. Gaat het een 

keertje niet helemaal 

goed spreek dan eerst de 

kinderen er rustig op aan. 

Mavoterrein H. 

Scheepstrastraat 

Op deze locatie in de wijk 

Hullenveld is het de 

bedoeling voor zover 

mogelijk een 

groepspraktijk te realiseren 

en verder een soort 

patiowoningen. Het 

geheel moet nog in uit te 

werken plannen gestalte 

krijgen. 

 

 

 

http://www.gemeentenoordenveld.nl/
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Zwerfvuil in de wijk 

De route vanuit het dorp de wijk in is af en toe te volgen. Net als 

Kleinduimpje die broodkruimeltjes liet vallen in het bos om de 

weg terug te vinden naar huis, vinden we blikjes, lege zakjes, 

wikkels van snoep etc. maar we kennen de weg naar huis of 

school toch?  

Steeds weer moeten we er met elkaar op aandringen om even 

de moeite te nemen het bijvoorbeeld in de zak te stoppen en 

thuis in de prullenbak te gooien of in een prullenbak onderweg. 

Middels en brief naar scholen zullen we er ook weer extra 

aandacht voor vragen. 

Koerskamp  

Na een al in 2012 aan ons gepresenteerd schetsplan van deze 

plannen voor de buurtwijk Centrum is er nu een definitief 

bouwplan van woningcorporatie Woonborg verschenen, 

waarvoor door de gemeente bouwvergunning is afgegeven en 

thans met de bouw is begonnen.  

De bouw betreft 24 grondgebonden levensloopbestendige 

woningen nabij het centrum van Roden. Op deze prachtige 

locatie gaat Woonborg samen met aannemer Van Wijnen zes 

blokken met vier woningen bouwen. Het architectenbureau 

TWA-architecten uit Birdaard heeft het ontwerp gemaakt. In 

samenwerking met Van Wijnen heeft TWA-architecten gekozen 

voor een ontwerp dat verwijst naar de traditionele architectuur 

van Veenhuizen. De kopgevels hebben gevelopeningen en zijn 

voorzien van trefwoorden uit de gedichten van dichteres 

Vasalis. De voortuinen worden omzoomd door hagen. Bij de 

ontwikkeling van deze nieuwbouw wordt nadrukkelijk gekozen 

voor duurzaamheid. Naast een goede isolatie worden op alle 

daken zonnepanelen geplaatst. Met deze panelen wordt 

zonne-energie omgezet in elektriciteit. De nieuwe bewoners 

merken dit rechtstreeks in een lagere energierekening.  

Wij als bewoners werden verrast dat, voor deze bouw de 

Koerskamp is afgesloten. Bij navraag is dit vooral gedaan uit het 

oogpunt van verkeersveiligheid, maar ook voor een betere 

bewaking van materiaal en wat al gebouwd is. 

                                                   

 

 

Prullenbakken bij 

speelplaatsen 

Er zijn vragen binnen 

gekomen om bij 

kinderspeelplaatsen 

prullenbakken te plaatsen. 

De gemeente is 

terughoudend om nieuwe 

bakken te plaatsen. 

Als uw kind de moeite 

neemt iets lekkers mee te 

nemen naar de speelplaats 

leer ze dan ook de moeite 

te nemen het papiertje of 

het lege pakje drinken weer 

mee naar huis te nemen. 

Geef bijvoorbeeld een 

plastic zak mee. 

Niet fietsen op voetpaden 

Er zijn voetpaden waar veel 

en vaak gewoon gefietst 

wordt. Gewoon omdat het 

de kortste weg is. Op 

sommige paden kan dit tot 

vervelende situaties leiden. 

Bijvoorbeeld het voetpad 

tussen de Aukemastraat en 

het Nijlandspark. Er is een 

speeltuintje aan het 

eind/begin van het 

voetpad. We moeten met 

elkaar rekening houden dat 

het een ‘voetpad’ is en dus 

afstappen, lopen of even 

omfietsen. 
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Groepspraktijk Woldzoom 

Op 7 september jl. werd de voorlopige aankoop van de grond 

naast de nieuwe Apostolische kerk aan de Woldzoom beklonken. 

De grond zal worden aangekocht door gezondheidscentrum 

Woldzoom. Deze groep, bestaande uit huisartsenpraktijk 

Statenlaan, Fysiotherapiepraktijk De Boer&Maschewski, 

huisartsenpraktijk Jongepier, BENU-apotheek en mondzorg Roden, 

is voornemens om op deze locatie een 

eerstelijnsgezondheidscentrum te bouwen. Naast 

bovengenoemde partijen zullen zich in dit nieuwe 

gezondheidscentrum ook nog een huisartsenpraktijk en een GGZ-

instelling Inter-Psy vestigen en zal getracht worden de volgende 

niet onbelangrijke eerstelijnsdiciplines te huisvesten, zoals 

logopedie, psychologie, haptotherapie, dietiek en thuiszorg. Bij 

realisatie kan het centrum een groot deel van de 

eerstelijnsgezondheidszorg bedienen. Bij dit project is gedacht aan 

diversiteit, bereikbaarheid, omgeving en natuurlijk milieu. Het 

gezondheidscentrum Woldzoom hoopt, dat het gebouw in het 

najaar van 2016 kan worden opgeleverd. 

Het ‘GROEN’ en ‘GRIJS’ in onze wijk 

In veel gesprekken komt het ‘groen’ onderhoud aan de orde. 

Ergernis over te hoog onkruid, gras dat niet vaak genoeg gemaaid 

wordt. Overhangend groen dat belemmert, niet goed 

onderhouden tuinen enz. enz. Er zijn veel klachten hierover. Het 

betreft gemeentelijk groen en particulier groen. 

Gemeentelijk groen (gras, bomen, struiken) en grijs (straten, 

voetpaden) 

De gemeente Noordenveld heeft in de voorjaarsnota in het 

algemeen gekozen voor een laag niveau (basis) van onderhoud 

i.v.m. kostenbesparing. Wilt u precies weten wat de normen zijn 

dan zou u dit kunnen nakijken via: www.gemeentenoordenveld.nl. 

Na een schouw is geconstateerd dat het lage niveau acceptabel 

is voor wat betreft het groenonderhoud. Doch voor enkele plekken 

is het niveau te laag gebleken. Daar zal wat aan gedaan worden.  

Tijdens dezelfde schouw is geconstateerd dat het groen 

onderhoud op verharding laag tot zeer laag is. Goten die vol 

gegroeid zijn met onkruid belemmeren afvoer van regenwater wat 

weer ander overlast (bijv. verzakkingen) geeft. Er is op veel 

plaatsen al flink geborsteld. Takken die een vrije doorgang 

belemmeren zullen gesnoeid worden. Maar er zullen nog plekken 

zijn die overlast veroorzaken.  

U kunt dit melden via 14050 of bij de werkgroep van de WBV met 

vermelding van de exacte plek of straat.  

 

 

Particulier groen  

Het betreft hier bijvoorbeeld 

te hoge of te brede 

heggen, overhangende 

takken, slecht onderhouden 

tuinen. Elkaar hierop 

aanspreken is in sommige 

gevallen moeilijk, maar een 

vriendelijk verzoek of elkaar 

even helpen lukt het soms 

best. Bij constatering van 

overlast op voetpaden 

bijvoorbeeld doet de 

gemeente een ‘groene 

kaart’ ín de brievenbus met 

het verzoek om te snoeien. 

In sommige gevallen zal een 

verhuurder de huurder erop 

aanspreken.  

Niet iedereen heeft 

hetzelfde idee over een tuin. 

Veel bomen, planten en 

bloemen, alleen gras, of een 

stenen tuin iedereen heeft 

een andere smaak, maar 

een beetje rekening houden 

met de omgeving lost veel 

op.  

Een gehoorde uitspraak: ‘Als 

zij niks doen doe ik ook niks’ 

is een dooddoener. Het zou 

ook maar zo andersom 

kunnen zijn: ‘Als ik het doe 

doen zij het ook’. 
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  Hondenpoep 

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 hondenpoep verbod geldt, hebben het mis.  

U als hondenbezitter bent volgens de regels verplicht de poep op te 

ruimen! Neem een plastic zakje mee en/of een schepje en deponeer 

het thuis in de vuilnisbak. 

In de wijk de Hofsteden draait een proef met afvalbakken met 

hondenpoepzakjes. Evaluatie hiervan wordt de komende maanden 

verwacht. Worden er daarna op meer plaatsen bakken geplaatst of 

niet. Dat is de vraag? 

Wanneer u uw hond uitlaat zoek dan een plek uit waar niet 

regelmatig gelopen en gespeeld wordt. Wordt er dan toch gepoept, 

is het minder ergerlijk (maar neem toch even de moeite om het op te 

ruimen). Bijvoorbeeld aan de Woldzoom is een voetpad aan de kant 

van de huizen daarnaast een bomenwal dan de straat, weer een 

bomenwal en daarachter een graspad bij velen bekent als ‘het 

oude fietspad’. Laat uw hond daar dan uit in plaats van aan de kant 

van de huizen. Oude schoenen of laarzen aan als het nat weer is.  

Mogelijk moet u iets verder lopen. Gezond voor u en voor uw hond! 

 

Zo zijn er in onze wijk wellicht nog meer plekken waar een 

hondenpoep ‘ongelukje’ minder storend is. 

Een groot grasveld (bijvoorbeeld het Nijlandspark) is niet geschikt er 

wordt nl. gespeeld en gesport. Een bosje, bijvoorbeeld tussen 

Postemastraat en Bavingstraat, waar heerlijk ‘natuurlijk’ gespeeld kan 

worden moet hondenpoep vrij zijn. U kent zelf zulke plekken in uw wijk 

uiteraard.  

We hopen dat u mee wil werken om onze wijk schoon en netjes te 

houden! 

  Samen door één deur via buurtbemiddeling 

  Hebt u een probleem of conflict met de buren door bijvoorbeeld 

geluidsoverlast en komt u er zelf niet uit om dit op te lossen, dan kunt 

u gratis de buurtbemiddeling inschakelen. De buurtbemiddelaars zijn 

onafhankelijke vrijwilligers die u helpen om een oplossing te vinden 

voor uw probleem of conflict. Dit gebeurt door middel van een 

gesprek met betrokken partijen op een neutrale plaats. Aanmelden 

kan via de coördinator Theo van der Veen (Welzijn in Noordenveld) 

telefoonnummer 3176500.  De buurtbemiddeling kunt u niet 

inschakelen voor conflicten met buitensporige agressie, 

familieproblemen, criminaliteit, alcohol- of drugsproblemen. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met de betreffende hulpinstanties.   

 

 

Boskamp/Mr. 

Apothekerstraat/Secr. 

Buiteveldlaan 

Voor deze locatie is een 

krediet verstrekt om 

marktonderzoek te doen. 

Hierna zal er gericht een 

plan worden ontwikkeld met 

de bedoeling om dit aan 

onze buurt te presenteren. Er 

wordt uitgegaan van een 

invulling van 40% huur- en 

60% koopwoningen  

 

 

Leden welkom 

WBV Middenveld wil graag 

nieuwe leden werven. 

Misschien wilt u ons helpen 

en mensen attent maken op 

de vereniging, Stuur dan 

deze nieuwsbrief door aan 

mede- wijkbewoners. Voor 

slechts € 5, = per jaar is een 

huishouden lid. Voor meer 

informatie en aanmelden 

www.middenveldroden.nl  

 

 

http://www.middenveldroden.nl/
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Inbraakgolf in de wijk 

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 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. 

  

Wanneer u een wandeling maakt en u ziet openstaande deuren en/of 

ramen, attendeer dan de bewoners hierop. Inbrekers blijken o.a. 

laurierblaadjes tussen deurspleten en kozijnen te plaatsen en komen 

na enkele dagen weer terug om te kijken of deze er nog tussen zitten.  

Is het dan ook nog donker, dan is een inbraak vaak het gevolg. 

  

Er zijn veel bewoners die regelmatig de honden uitlaten. Loop dan 

eens een andere route en let dan op zaken zoals hierboven vermeld.   

Inbraak betekent heel vaak morele schade, angst, onzekerheid en 

materiële vernielingen.  

 

Samen kunnen we misschien deze vreemde gasten uit onze wijk 

verbannen.  

Samen dus……!  

Noordenveld in Balans 

Uit de enquête (met vele keuzemogelijkheden) Noordenveld in Balans 

die dit jaar in de gemeente gehouden is, stond onderhoud van 

‘groen’ en ‘grijs’ op 1. We zijn reuze benieuwd welke conclusie de 

gemeente Noordenveld hieruit trekt  

Tot slot 

Wij rekenen op uw steun en inbreng en hopen u binnenkort tegen te 

komen in onze mooie wijk Middenveld. En net als alle vorige jaren 

zullen wij zichtbaar zijn, bij gemeente, woningcorporatie en politie om 

er samen met u voor te zorgen dat we die mooie wijk zijn en blijven. 

 

 

 

 

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  

 

    
 

http://www.politie.nl/themas
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Informatie lidmaatschap 

Het zou fantastisch zijn als 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.   

Via dit formulier kunt u aangeven:  

o Of u lid wilt worden van de vereniging. 

o Of u deel wilt nemen in één van de werkgroepen 

o Of u interesse heeft in de functie van voorzitter/ bestuurslid 

o Of u als vrijwilliger wilt meehelpen (bij te organiseren activiteiten) 

o Wat uw twee meest dringende verbeterpunten voor onze wijk zijn. 

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

Gaarne onderstaande aangeven: 

Ondergetekende heeft wel/geen* interesse in de functie van voorzitter/ bestuurslid/ wil helpen als 

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…………………………… Handtekening  ………………………………………………… 


