
Een terugblik op het jaar 2016 deel-4. 

Vandaag "oudejaarsdag" kijken we met u in het laatse deel van ons jaaroverzicht terug naar de 

maanden oktober t/m december. Er is natuurlijk nog veel meer gebeurd in het afgelopen jaar. Blik 

daarom ook eens terug in ons archief, hier staan alle berichten in van het afgelopen jaar. 

 

 

Oktober: Uitreiking dorpsvisie Middelstum. 

Stichting Dorpsbelangen Middelstum(SDM) heeft de nieuwe Dorpsvisie 2016-2020 overhandigd aan het 

college van de gemeente Loppersum. Namens het college nam wethouder Pier Prins de dorpsvisie in 

ontvangst. De aardbevingen en de bevolkingskrimp op het Hoogeland zijn een combinatie die een 

negatieve invloed hebben op de leefbaarheid Middelstum.  

Hoe nu verder? Middelstum hoort bij het Hoogeland. 

De enquête staat inmiddels 72 uur op Middelstum-info. En ruim 200 inwoners hebben de vragenlijst al 

ingevuld: een geweldig resultaat. De enquête geeft het ‘onderbuikgevoel’ van Middelstumers weer: maar 

liefst 95% van de inwoners kiest voor een samenvoeging met Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum 

(gemeente Hoogeland).  

November: Contouren tijdelijke school al zichtbaar. 

De contouren van de tijdelijke school aan de Boerdamsterweg in Middelstum worden steeds beter 

zichtbaar. Waren er een week of twee geleden alleen nog maar graafwerkzaamheden te zien, nu is vanaf 

de rondweg in Middelstum al duidelijk zichtbaar waar de tijdelijke opvang van een aantal basisscholen 

komt te staan.  

Jubilerend Hippolytuskerkkoor zingt voluit in volle kerk. 

Op zaterdagavond 5 november vond het jubileumconcert plaats van het Hippolytuskerkkoor in de 

Hippolytuskerk te Middelstum, het 65-jarige bestaan werd op indrukwekkende wijze gevierd. De muzikale 

presentatrice Alyke Zuidhof praatte het programma op stijlvolle wijze aan elkaar.  

December: Is de verkeersveiligheid er beter op geworden? 



Sinds vorige week zijn de werkzaamheden aan 2 zijden van het dorp (Delleweg en Molenweg) afgerond. 

De maatregelen zouden de verkeersveiligheid moeten vergroten. Vele inwoners vragen zich af of dit 

daadwerkelijk het geval zal zijn. Men zet grote vraagtekens bij de oplossing die de gemeente bedacht 

heeft. Op social media zijn diverse wanklanken te lezen hierover.  

Het zit er op. Herinrichting Middelstum afgerond. 

Na ruim 3 jaar van opgebroken wegen zit de klus van de herinrichting van Middelstum er sinds 

gistermiddag op. Firma Elzinga uit Uithuizermeeden is momenteel bezig om alle materiaal op te ruimen. 

Alles ziet er weer tip top uit in Middelstum, of toch niet?  
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