
Verslag Vereniging Dorpsbelangen Midlaren 

13 mei 2018 te Meerzicht 

Aanwezig: voltallige bestuur, kascommissie en 10 dorpelingen 

16.00 Voorzitter Van Dop opent de vergadering.  

2 Mededelingen en ingekomen stukken: 

-  Er is een initiatief om bloemrijke erven en bermen te stimuleren in Midlaren. Philip Boucher 
licht het initiatief toe. Er is een bijeenkomst geweest met mensen van de twee Landschappen 
(Groningen en Drenthe) en Natuurmonumenten. 16 Midlaarders en 10 Noordlaarders hebben 
zich aangemeld. Per perceel komt er een plan van aanpak in overleg met bewoners en 
landschappen. Tevens is er een initiatiefgroep van vier mensen aan het werk gegaan met 
inventariseren waar bloemrijke mengsels kansrijk zijn. Kan het dijkje naar Meerzicht er ook 
op?Hun kaart is naar Jaap Nanninga van de gemeente, die er verder mee aan de slag gaat. De 
kaart wordt ook in het Kabinet geplaatst. 

- Sportveld. Positief nieuws er is subsidie van de gemeente voor drainage en speeltoestellen.  
- KEIK Midlaren is op 30 juni en 1 juli. Er zijn vele activiteiten en bijeenkomsten (o.m. alle honden 

van Midlaren met hun baas!) 
- Riolering Tolhuisweg. Het werk is bijna klaar. In week 24 wordt ook het eerste deel bij de 

Groningerstraat herbestraat. Er zijn andere wegen stukgereden en de Kampen/Huttenweg is een 
sluiproute geworden waar veel te hard wordt gereden. Herman geeft Ineke Goulmy zijn contact 
door bij de aannemer. Dorpsbelangen neemt het mee in het reguliere overleg met de gemeente. 

- Groningerstraat. Robert Mulder doet verslag. Het is gevaarlijk. Autos’en zeker motoren rijden 
veel te hard. Het wegprofiel nodigt niet uit tot rustig rijden. Met snelle –e-fietsen ontstaat druk 
op het fietspad. Is het mogelijk om tweewielers (deels) naar de rijbaan te brengen en zo de vaart 
uit het verkeer te halen? Dorpsbelangen gaat met gemeente in gesprek over handhaven en 
wegaanpassingen.  

- Rik Timmer neemt plaats in Plattelandsadviesraad. Die wordt geraadpleegd ivm opstellen 
Omgevingsvisie. 

- BOKD wil nieuw bord plaatsen bij 50 bunder met info over gebied (historie, wandelpaden etc). 
Het stond bij de 50 Bunder maar is vernield. Het kwam er ooit ihk van Knapzakroute. Mensen die 
mee willen denken over wat er op dat bord kan worden verteld kunnen zich melden bij Ineke. 
Idee: kan er ook een bord bij het dijkje dat nu van het dorp is? 

Notulen 23 april 2017 worden ongewijzigd goedgekeurd 

Jaarverslag 2017 van 1 jan 2017 tot 31 dec 2017 wordt goedgekeurd 

Financiële verslag wordt eveneens goedgekeurd onder dankzegging van het werk van Robert Mulder. 
De definitieve cijfers volgen later want het boekjaar wordt gelijk getrokken met het kalenderjaar en 
het boekjaar van het Midlaarder kabinet – zodat die een-op-een erin kunnen worden opgenomen. 
Het was een gebroken boekjaar (1 april – 1 april). De kascomissie (Ineke Goulmy en Robert Bakker) 
heeft geen omissies aangetroffen. Het resultaat is goed, de vereniging is gezond en de reserves zijn 
zelfs iets gegroeid. 



Benoemingen 

- Robert Bakker stapt uit de kascommissie. Cor van der Sterre stelt zich beschikbaar en wordt 
gekozen. Hij zal met Ineke Goulmy het volgende verslag kritisch volgen. 

- Roos Rentings periode is verlopen. Hij is gelukkig herverkiesbaar en wordt bij acclematie voor 
vier jaar herkozen. 

Break: Er komt een tweede drankje en de uitbater biedt dorpelingen 10% korting op hun maaltijd 
aan na de vergadering. 

Rondvraag 

Arnold Goulmy wijst op leuke kleinschalige windmolens. Is dat iets voor Midlaren? Qua wind schijnt 
ons dorp niet heel gunstig te liggen, maar het is wel een goed idee om een commissie in te stellen 
die gaat kijken of en hoe Midlaren energieneutraler kan worden. Roos en Arnold zwengelen de club 
aan. Belangstellenden kunnen zich aansluiten. Een eerdere club over een zonneweide in Tynaarlo 
stierf een stille dood. Inmiddels zijn inzichten en technieken weer verder ontwikkeld en het is goed 
om te kijken wat we samen kunnen oppakken om het dorp mooi te houden en duurzamer te leven. 

Na de pauze licht Rik Timmer toe hoe het ervoor staat met glasvezel. Theo Wieleman, directeur van 
Glasvezel Noord is helaas niet gekomen, maar Rik weet hoe de zaken ervoor staan. Glasvezel Noord 
bundelt de krachten van dertig dorpen en buitengebieden. De aanleg is behoorlijk complex omdat er 
witte en grijze gebieden zijn. De aanleg is alleen haalbaar (financieel dan) als ook een groot deel van 
de grijze adressen meedoen. Maar de grote marktpartijen kapen de grijze adressen regelmatig voor 
onze neus weg. Er woedt een harde strijd. Het is complex, zo blijkt uit de discussie onderling in de 
vergadering. Zo hebben adressen in Midlaren dichtbij een station snel internet, andere zijn 
afhankelijk van het internetgebruik van de buren ‘voor hen’. Dat is uitermate ongewenst. Rik voedt 
ons zoveel mogelijk met feiten opdat er geen opinies groeien op sprookjes. Volg vooral het kabinet!  
Rik verwacht dat in het najaar de werving van abonnees kan beginnen en  dat volgend jaar de aanleg 
kan beginnen. 

De voorzitter sluit de vergadering om vijf uur. 

 

Opgemaakt door de secretaris Ineke Noordhoff 


