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 1.        Memo geluidsmetingen motorcrossterrein Prikkedam 
Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college Er zijn op en vlabij het motorcrossterrein Prikkedam geluidsmetingen uitgevoerd in het kader van het rapport 
“Geluidsmetingen motorcrossterrein De Prikkedam te Makkinga”. Er is een verschil in de metingen van Noorman Advies en 
die van omwonenden. Daarom heeft Noorman Advies een memo geschreven waarin helderheid in zaken biedt die vooraf 
wellicht onvoldoende helder waren. Het college heeft kennis genomen van deze memo en besloten deze te verzenden aan 
betrokken partijen. 

2.         Cursus Prenatale Voorlichting 
Portefeuillehouder Engbert van Esch 

Besluit college In onze gemeente hebben we prenatale voorlichting voor alle zwangere vrouwen. Deze cursus wordt door de deelnemers 
gemiddeld als zeer goed beoordeeld en het aantal deelnemers stijgt van vier cursussen in 2016 naar zes cursussen in 2017. 
Voor het jaar 2018 wordt het programma uitgebreid met een extra vader-avond, nadat het kindje is geboren. Het college heeft 
besloten om voor het jaar 2018 subsidie te verlenen (€16. 315,-) ten behoeve van de cursus Prenatale Voorlichting 
Ooststellingwerf. 
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3.         Einde civiele procedure inzake bouwmarkt 
Portefeuillehouder Sierd de Boer 

Besluit college Voorjaar 2017 heeft de Rechtbank Noord-Nederland vonnis uitgesproken in de civiele procedure aangaande de realisatie van 
een bouwmarkt op het industrieterrein Venekoten. Het hoger beroep tegen deze uitspraak is door de wederpartijen niet  
oorgezet. Daarmee is deze procedure beëindigd met het vonnis van de Rechtbank. Het college heeft besloten een 
mededeling hierover aan de raad te verstrekken. 

4.          Afronding project recreatieve (fiets)paden 

Portefeuillehouder Henk van de Boer 

Besluit college De afgelopen Jaren zijn meer dan 40 km aan recreatieve paden verbeterd en toegankeliljker gemaakt.  Smalle 
schelpenpaden zijn opgewaardeerd naar brede (vaak 2 meter) betonnen paden. Van het beschikbaar gestelde 
gemeentelijk krediet is op dit moment nog € 55.000,- beschikbaar. Het college heeft ingestemd met de besteding van het 
resterende beschikbare krediet voor recreatieve (fiets)paden 


