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Samen voor (het) dorpsbelang!
Het is zomertijd. De aktiviteiten van verenigingen en clubs worden in een lagere versnelling gezet om plaats te maken voor vakanties en genieten van mooi weer. Vanzelfsprekend heeft dat ook
zʼn uitwerking op het werk van dorpsbelangen. In de zomer van
2004 werden we in sterke mate betrokken bij het zgn. masterplan. Nu houden we de ogen oren open voor alles wat van belang
is nu en in de toekomst voor ons dorp. Maar hoe dan ook; om met
PvdB te spreken, de zomer is begonnen!

Cees Schelling

Referendum in Pieterburen
succesvol; 248 stemmers!
Nieuwsbrief krijgt nieuwe naam.

Is het u ook opgevallen? De Nieuwsbrief
van Dorpsbelangen heeft een andere naam
gekregen! Van éénmaal per jaar verschijnend jaarverslag op A4, via een ééns per
kwartaal uitkomende Nieuwsbrief, naar
de op dubbelformaat zes keer uitkomende
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Het idee binnen het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen om gelijk met het
Europese referentum een peiling onder de
Pieterbuursters te houden, bleek enorm aan
te slaan. Een tweede referendum over een
naam voor de Nieuwsbrief! Burgemeester
Stam had geen bezwaar. En zo ontstond
een, waarschijnlijk voor heel Nederland,
unieke situatie! ʻs Avonds belde de pers al,
maar besloten was dat de uitslag werd niet
bekend gemaakt. In een ʻgeheimeʼ stemming heeft het bestuur de knoop doorge-

hakt, want enkele namen hielden een nek
aan nekrace. In totaal werden er 248 stemmen uitgebracht, waaronder een aantal
leerlingen uit de hoogste groepen van basisschool ʻDe Getijdenʼ. Van ʻPieterbuurster Timesʼ tot ʻPaiderboersterklepinnekʼ,
van ʻPieterbuurster Maarʼ tot ʻKrantjeʼ,
van ʻPieterbuurster Courantʼ tot gewoon
ʻNieuwsbriefʼ, iedereen had zo zijn voorkeur. Is uw keus het niet geworden? Ja, het
leven is soms hard. Maar het team van
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gaat er voor. Dit keer met een heel vol
nummer, geen ruimte voor een foto en met
ﬂink ingekorte artikelen. Zelfs met een extra bijlage en (bijna) echt nieuws, hoewel
dat al als een mare het dorp door gaat.
Cor de Gans

Pieterburengerucht.
Een wandeling door het dorp, het is een
plezierige bezigheid. Je ziet van alles en
iedereen en je komt altijd wel in gesprek
met iemand. Je praat over het weer, over
de zomer die maar niet wil komen, over de
toeristen, die juist nu wel komen. En vooral over de wildgroei in de Hoofdstraat.
Want naarmate het seizoen vordert, is de
ʻetalageʼ van Pieterburen, zoals de Hoofdstraat in de vele plannen genoemd wordt,
een uitgesproken rommeltje geworden.
Meteen als je de straat inloopt valt het op.
Overal rijzen ze als paddestoelen uit de
grond. Eerst was er maar één, toen kwam
er nog één en nu? In allerlei soorten zijn
ze langs de straat te zien. Grote, kleine,
hoge, lage, brede, smalle, uitdagende, uitnodigende, rijdende, wapperende en zelfs
met verlichting. De nieuwste schijnen zich
per ﬁets te verplaatsen en vinden overal
wel een plekje in het straatbeeld. Waar je
maar kijkt zie je ze. En je moet er wel naar
kijken anders gebeuren er ongelukken en
haal je je benen of zelfs je hoofd open.
Kinderen worden gedwongen over straat

te lopen om er niet mee in aanraking te
komen. Bejaarden gaan, met gevaar voor
eigen leven, met hun rollators stoepje op
en stoepje af. Wandelwagens worden tussen het drukke autoverkeer gedrongen.
Honden, zich verbazend over de vele objecten die er ineens staan, worden moe van
het optillen van hun poot. Waar dienen ze
voor? Hoe komen ze er allemaal? Wie zet
ze neer? Beter, wie haalt ze weer weg? Is
dit een taak voor de gemeente, die toch de
orde moet handhaven? Zij lijken ze niet te
zien, misschien hebben ze er teveel voor
hun kop? Tenslotte hebben ze zelf net de
grootste neergezet. Zo hoog dat je alleen
de paal ziet en pas op het laatste moment
ontdekt waarvoor die geplaatst is. Waar
ik het over heb? Ach iedereen heeft dat nu
toch wel geraden. Je ziet door de borden
het bord niet meer. Oftewel je moet zo op
het verkeer letten dat je geen kans krijgt te
lezen wat er allemaal op staat. Een frietje
op de parkeerplaats is dan het eenvoudigst!
Pieterburen is een bordendorp geworden!.
PvdB
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Ledenvergadering matig bezocht

Veel ideeën en suggesties!
De algemene ledenvergadering werd door
25 mensen bezocht. 3 leden hadden zich
afgemeld. Na de opening door de voorzitter werden de gebruikelijke punten behandeld. N.a.v. het ﬁnancieel verslag wordt de
vraag gesteld hoe het zit met de subsidie
voor de speeltuincommissie. Deze subsidie wordt door de gemeente op rekening
van Dorpsbelangen gestort. Dit jaar is in
een keer de subsidie van 5 jaar op rekening
van de speeltuincommissie overgemaakt
in de hoop dat de gemeente dit het komend jaar meteen zal doen. De begroting
riep de vraag op waar de keuzes liggen bij
het bestuur omdat er structureel ingeboet
wordt op de spaargelden van de vereniging. De voorzitter gaf aan dat hier in het
bestuur naar gekeken zal worden en ook
op welke zaken er bezuinigd kan worden.
De kosten van de Nieuwsbrief zijn door
vrijwilligerswerk zo laag dat bezuinigen
hierop niet mogelijk is. De kascommissie was tevreden met het goede overzicht.
R. Dijkstra en G. Postema wordenzijn de
nieuwe kascommissieleden voor het volgend jaar. Bij de bestuursverkiezing wordt
Hennie de Gans-Wiggermans (secretaris)
voor 3 jaar herkozen. Sietse Hielema en
Winny van Dort vullen de leeg gekomen
plaatsen in. Op de vraag of alleen inwoners van Pieterburen lid kunnen zijn van
de Vereniging antwoord de voorzitter bevestigend met de toevoeging dat ook inwoners van Broek lid zijn. Anderen kunnen donateur worden. Na de pauze werd
er gesproken over de Nieuwsbrief en een
eventuele naam. Over het algemeen was
men tevreden over de Nieuwsbrief zoals
hij er nu uitziet. Er werd opgemerkt dat
men wel altijd heel positief was in het
blad, misschien zou er ook eens geschreven kunnen worden over het parkeren en
het onderhoud van de tuinen. Men werd
uitgenodigd een artikel te schrijven. Als
namen kwamen o.a. Pieterbuurster Times
in nagedachtenis aan Gerard van Dijk oud
dorpsbewoner(recentelijk overleden) die
ooit aan de wieg van dit blad had gestaan.
Ook werd genoemd: Paiderboersterklepinnek en Pieterbuurster Maar. Sommi-

Zomerfeest

Ook in 2005 zal de vereniging Dorpsbelangen weer een zomerfeest organiseren.
Het gaat gebeuren op zaterdag 27 augustus, een week ná de Eenrumer kermis.
ʼs Middags vanaf 14:00 uur zullen er spelen sportactiviteiten zijn in en rond de
speeltuin, voor jong tot oud. De middag
wordt afgesloten met een barbecue voor
het hele dorp en ʼs avonds is er weer de
bekende tent met band. Houd allemaal die
zaterdag vrij
Het bestuur.

gen vonden juist de naam Nieuwsbrief
voldoende voor deze informatie van de
vereniging. Een dorpskrant geeft andere
informatie. Er was een vraag of er ook
eens iets Gronings in kan. De voorzitter
bedankt Alie Postema voor het belangeloos rondbrengen van de Nieuwsbrief en
geeft Gerrit een bloemetje mee.
Ook Gerrie de Haan wordt in de vergadering bedankt voor het corrigeren van de
artikelen.
De voorzitter vertelt hierna hoe het er tot
nu toe uitziet met het Masterplan. De eerste werkzaamheden zullen waarschijnlijk
pas in 2006 van start gaan. Waar mee begonnen wordt is allemaal nog heel onduidelijk, maar het blijft zaak om een vinger
aan de pols te houden. Dorpsbelangen kan
alleen advies geven en beslist niets. Wel
kan er een groepje mensen zijn die het
proces bewaakt. De voorzitter zegt dat
Dorpsbelangen vindt dat de leefbaarheid
van het dorp voorop moet staan.
A. Borchert vraagt waar de gemeente nu
mee aan de slag gaat, alleen met het Masterplan of ook met de input van Dorpsbelangen. De voorzitter meldt dat er 14
punten aan het plan zijn toegevoegd. Het
is dus méér dan het oorspronkelijke plan
van de gemeente. Hij legt uit hoe het zat
met de verdeeldheid binnen de ondernemers. H. Hiddema vraagt hoe het zit met
de bebording. Zij heeft een foto van het
bord wat zij voor de deur krijgt. Dorpsbelangen heeft dit nog niet gezien. H. Hiddema heeft ja gezegd omdat ze de plannen
niet wil dwarsbomen, maar is er niet blij
mee. Deze bebording wordt gezien als een
tussenstap.
In de Rondvraag werd gevraagd naar de
website. De website Pieterburen.net is van
Reiner Kleiss en heeft wel een link naar
www.dorpsbelangenpieterburen.nl.
Naar aanleiding van de veranderingen op
het voetbalveld licht de voorzitter de verkoop van de strookjes grond toe.
Om 21.50 sluit de voorzitter de vergadering.
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