
 
 
 
 
 

Verslag PSU Meedhuizen: Verkeer en meer… 
Herberg Lanting in Meedhuizen 

9 mei 2018 

 

 

Aanwezig: tijdens de PSU waren onderstaande personen de hele bijeenkomst of een deel van de 

bijeenkomst aanwezig.  

Yvonne  Arnst Communicatie  

Ties  Blaauw Delfzijl Gis specialist 

Sebastiaan  Bos Dorpsbelangen 

Henriet  Bosman Waterschap Hunze en Aas 

Klaas  Bult Delfzijl gebiedsregie 

Hendrik Jan van Dasselaar Delfzijl Bruggen/ Steigers 

Mathijs  Dijkstra MD Landschapsarchitecten 

Andries van der  Laan Delfzijl Rioolbeheerder  

Arjen  Luinenburg Delfzijl AO 

Marcel  Nuninga Delfzijl Groenbeheerder  

Dominique  Ottens Delfzijl Rayon beheerder  

IJ.  Rijzebol Delfzijl Wethouder PO 

Edlef  Schmölzer Dorpsbelangen 

Aldert  Schoneveld Delfzijl service medewerker 

Ruud  Smit Delfzijl Financiën 

Ger  Twickler Politie Noord Nederland 

Johann  Vogel Delfzijl Verkeerskundige  

Martin  Vroegop Delfzijl beheer 1e adviseur 

Ger  Zijlstra Cumela 

 

Afwezig : onderstaande personen waren verhinderd voor de PSU van 9 mei. 

dhr. A.E.  Blaauw LTO  

René  Braam Delfzijl Wegbeheerder  

Aard  Glas Gasunie (locatie) 

Frans  Hetterscheid Dorpsbelangen 

Rita  Rolink Delfzijl woonvisie 

Sarah  Spinder Delfzijl gebiedskompas 

Bart  Stiekema NUTS partijen (NONED) 

Kor  Swart Delfzijl SROI 

Jornand  Veldman Delfzijl Gas & Beven 

Ingrid de  Vries Delfzijl Cultuur/Toerisme 

Hans  Werner OV-bureau 

Theo  Wezeman Delfzijl Openbare verlichting 

Jessica van  Wijncoop Delfzijl Inkoop  

Ingrid van  Wijngaarde Delfzijl milieu / energie 

 

 



 
 
 
 
 

Opening 

 

Wethouder Rijzebol (bestuurlijk opdrachtgever) heeft bij de aftrap van de bijeenkomst aangegeven 

dat de basis van het project ligt bij het dorp, in de vorm van een verkeersplan. Hij heeft alle 

deelnemers gevraagd samen constructief aan het werk te gaan en daarbij steeds het draagvlak voor 

ogen te houden.  

Arjen Luinenburg (ambtelijk opdrachtgever) heeft aangevuld blij te zijn met de brede samenstelling 

van de groep. Die breedte is nodig om een goede basis te leggen voor het project. 

Daarna heeft projectleider Rients Turkstra in grote lijnen geschetst hoe de dag er uit zou komen te 

zien en wat het doel is van het volgende programmaonderdeel: de wandeling door het dorp. 

 

 

Wandeling door het dorp 

 

Alle aanwezigen hebben, in tweetallen, een wandeling gemaakt door het dorp en in het dorp foto’s 

gemaakt van de parels en de prut. Waar mogelijk hebben zij inwoners aangesproken om hen te 

vragen wat voor hen aandachtspunten zijn voor het project. 

De aanwezigen hebben de foto’s samen bekeken en aangegeven waar de parels zitten, die wellicht 

nog wat mooier kunnen worden gemaakt en waar de prut zit, waar dus echt iets zou moeten 

veranderen in hun ogen (zie opsommingen hieronder). Tijdens de wandeling is ook een aantal 

punten ontdekt, zoals kapotte lantaarnpalen, dat vervolgens direct is aangepakt. 

 

 

Projectgrenzen: waar gebeurt het, waar zitten de parels en waar de prut 

 

De aanwezigen hebben elk met viltstift op de kaart aangeven waar iets gaat gebeuren, wat de 

grenzen van het werkgebied wat hen betreft zijn, waar iets speelt dat in dit project een rol zou 

kunnen of moeten spelen, etc. Ook hebben de aanwezigen elk hun wensen aangegeven voor het 

dorp. Deze staan hieronder rijp en groen de op een rij. 

 

Parels en wensen 

 Voetgangers versus landbouw-/vrachtverkeer en/of geparkeerde auto’s 

 Verkeerde inrichting van de 30 kilometer zone (is niet ingericht als 30 km zone, waardoor te hard 
rijden wordt gestimuleerd) 

 Bevoorrading van de supermarkt 

 Niet toegankelijk zijn van bushaltes 

 Afkoppelen van de riolering (Cereslaan heeft al wateroverlast) (vervanging of reparatie van 
riolering is niet nodig) 

 Stimuleren van afkoppelen van particulieren stimuleren (wens van het waterschap omdat de 
zuivering dan efficiënter kan werken) 

 Water bij voorkeur naar de hoofdwatergang leiden als deze dit aan kan 

 Eventueel mogelijkheid tot infiltreren onderzoeken 

 Stankoverlast oplossen (tussen de school en de brug en bij het café) 

 Essentaksterfte 



 
 
 
 
 

 Toekomstbestendig groen inrichten 
 Groen bij de ingang van de Cereslaan 

 Langs de sportvelden essentaksterfte aanpakken (en vergiftiging van bomen) 

 Essentaksterfte ook achter de Cereslaan 

 Aandacht voor de gracht bij de kerk (waar gaan de schouwslootjes heen) 

 Openbare verlichting: masten horen niet bij 30 km inrichting; van komgrens tot komgrens moeten 
er andere masten komen; de uitstraling moet kloppen met de 30 km zone en uitstraling die past 
bij een dorpsstraat 

 Energiezuinige led verlichting 

 Kerklaan onverlicht houden (of maken?) 

 Parkeerplaats bij voetbalveld eventueel in de aanpassing van de verlichting meenemen. 

 Schaapbultweg, indien mogelijk en nodig, ook meenemen in verlichtingsplan 

 Dorpshuis verder ontwikkelen met andere invullingen en zorg er bij 

 Dorpsplein inrichten 

 Jongeren ontmoetingsplek maken, samen met de jeugd (twee leeftijdsgroepen!) 

 Omloopje 

 Woonvisie: weer/meer bouwen (van starterswoningen tot koopwoningen voor ouderen) 

 Trailerhelling (in overleg met het waterschap, Harriet Bosman vermoed dat er mogelijkheden zijn) 

 Omloopjes en bankjes (is financiële ruimte voor) 

 Winmolen geld vanuit de provincie (apart project en projectleider vanuit de provincie, dorpsplein, 
Waddenfonds, NAM-gelden etc.) 

 Herberg, kerk, kroeg en plein meer één geheel laten worden 

 Eventueel een geluidswal voor de jeugd. 

 Veiligheid voor voetgangers 

 Steigertjes uniformer 

 Cereslaan meer ontspannen inrichten (verkeerstechnisch, geen woonerf, wel anders dan nu) 

 Aandacht voor kerk en begraafplaats. 
 

Prut 

De punten die wat de aanwezig betreft, anders zouden moeten (zie ook de foto’s) 

 Glasbak 

 Jumbobord 

 Rood-wit hek 

 Doodlopend slootje nabij verborgen picknickplek 

 Picknickplek 

 Cereslaan 

 Bord doorgaand verkeer mag weg 

 Wandelroute achter de Cereslaan 

 Crossmotoren achter het hondentrainingsveld (meningen zijn verdeeld hierover) 

 Sommige steigertjes zijn aan vervanging toe 

 Vangrail mag weg 

 Betonnen rand tegen over vangrail weg of anders 

 Overgang naar particuliere terreinen mag anders 

 Moderne klinkers tussen de oude 

 Bankje/picknicktafel 

 Schaap (bij de Cereslaan?) 



 
 
 
 
 

 Eventueel kijken naar de “houdbaarheidsdatum” van het speelveldje; het veldje wordt wel goed 
gebruikt 

 

Mathijs geeft aan dat er veel, mooie uitgangspunten in het dorp zijn, de diversiteit van het 

landschap, de herberg, de kerk en de winkel, die samen een prachtige basis vormen voor een goed 

inrichtingsplan. 

 

 

Betrokkenen: wie zijn er bij het project betrokken  

 

Aan de hand van de cirkel van invloed zijn de betrokkenen geïnventariseerd en per organisatie is 

aangegeven wat de plek is of de plekken zijn, in de cirkel van invloed. 

 

Plaatje opnemen? 

 

 

Risicoanalyse 
 
In kleine groepen zijn de mogelijke risico’s voor het project geïnventariseerd met de bijbehorende 
oorzaak, het gevolg, de kans op voorkomen van dit risico en mogelijke beheersmaatregelen. 
Zie apart document met risicoinventarisatie (Rients). 
Daaruit is een top 4 benoemd en gescoord. 
 
 

Projectorganisatie 

 

Eveneens in kleinere groepen is de mogelijke projectorganisatie ingetekend en door aanwezigen 

aangegeven welke werkgroepen nodig zijn en hoe die moeten worden bemenst. 

 

Aanvullen door Rients aan de hand van de verzamelde formulieren. 

 

 

Hoe houden we het leuk, ook voor de jeugd?  

 

Voor de komst van de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgevers is met de aanwezigen gekeken hoe we 

een en ander leuk kunnen houden. Leuk voor alle betrokkenen, ook voor de jeugd (let op: twee 

leeftijdscategoriën!) 

 Ook hier de ideeën rijp en groep op een rij: 

 Blijven communiceren 

 Blijven bewegen en delen 

 Nait souzen 

 Naar buiten gaan 

 Bijeenkomsten kort en efficiënt houden 

 Iets lekkers eten 

 Veel beeld, weinig tekst (infographics) 



 
 
 
 
 

 Streven naar eindresultaat waar iedereen gelukkig van wordt 

 Voortgang en tempo er in houden 

 Kleine initiatieven  

 Overtuigen van de inwoners 

 Samen werken 

 Goed resultaat behalen 

 Samen zoeken naar een plek voor de jeugd, met de ouders 

 Samen zoeken naar goede locaties voor dorpsommetje(s)  

 Samen zoeken naar goede locaties voor bomen 

 Enthousiasme delen 

 Alles zo veel mogelijk hier in het dorp doen. 

 

 

Terugkoppeling aan en afsluiting door opdrachtgevers 

 

In aanwezigheid van wethouder Rijzebol en Arjen Luinenburg heeft Rients Turkstra de dag samen 

gevat. De conclusie van de dag kan in elk geval zijn dat er veel parels zijn. Mooi is ook dat er geld bij 

de provincie lijkt te zijn die de extra’s in het project zouden kunnen betekenen. 

Het draagvlak moet worden bereikt en behouden door steeds goed, helder en duidelijk te 

communiceren. En te zorgen dat steeds de experts aan tafel zitten. Ook zijn “keukentafelgesprekken” 

met inwoners gewenst waarbij eerlijk moet worden aangegeven wat welk kan en wat niet 

(verwachtingsmanagement). De positieve insteek is er en blijft er in door vooral ook te denken vanuit 

de doelen (niet de oplossingen) en vanuit de wensen. 

 

Verder is nog een lijst van genodigden voor een volgende bijeenkomst samengesteld: 

Acantus; Stichting Groninger Kerken; Groninger Landschap; Landschapsbeheer Groningen; 

Ondernemers; LTO en Cumela breder uitnodigen; Fietsorganisaties; NAM; Groninger Dorpen; school; 

Hulpverleningsdiensten en het OV-bureau. 

Een aantal van deze organisatie is al benaderd voor de PSU en heeft aangegeven niet te willen of 

kunnen deelnemen, maar wellicht een volgende keer wel. OV bureau heeft bijvoorbeeld laten weten 

wel op de hoogte te willen blijven, maar niet te gaan deelnemen aan de bijeenkomsten. 

 

Wethouder Rijzebol heeft aangegeven dat het college deze aanpak vaker te willen gaan doen met 

projecten in de gemeente. In dit geval is het dorp zelf begonnen door een verkeersplan te maken. Hij 

gaf aan het belangrijk te vinden dat betrokkenen “elkaar vasthouden” en er samen wat van de 

maken, zowel ambtelijk als bestuurlijk als vanuit de inwoners van het dorp. Hij onderstreepte het 

belang om de vaart er in te houden en eerlijk te blijven, dus alleen beloftes te doen die we na kunnen 

komen. 

 


