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Samen voor (het) dorpsbelang!
ʼt Is alweer even geleden dat het grote Oud-en Nieuwjaarsvuurwerk het
nieuwe jaar inluidde. De dagen zijn al weer “langer”en de nachten “korter”. Het voorjaar komt eraan. De gesprekken over de toekomst van ons
dorp vragen nu echt volop de aandacht. Elders in deze krant leest u daar
meer over. De jaarvergadering komt er binnenkort ook aan. Daar wordt
niet alleen maar een nieuwe voorzitter gekozen, maar ook gesproken over
alles wat met ons dorp te maken heeft. Wees erbij! Uw belang hoort toch
ook bij het totale dorpsbelang.

In Memoriam: Janny Arkema
Een geboren en getogen Pieterbuurster

Janny Arkema-Klont is 17 januari j.l.
op 73 jarige leeftijd overleden.

Pieterburengerucht.
Winter in Pieterburen, rust in het dorp. Schapen lopen bij de boerderijen in afwachting
van lente en lammetjes. Het land ligt zwart
en glimmend te wachten op het nieuwe seizoen. Ondanks het verblijf van Zwarte Lola
heerst er op de parkeerplaats een oase van
rust. Deze rust is echter heel bedrieglijk,
want ineens kan de storm losbarsten. “In
Pieterburen waait het altijd!” zeggen mensen
van buiten Groningen. Soms zacht dan weer
hard, maar wind is er meestal. Het is alleen
niet altijd duidelijk uit welke hoek die waait.
Volgens de molen zijn er vier winden. Maar
in dit dorp waaien er geregeld veel meer. Zeker nu de gemeenteraadsverkiezingen er aan
komen, dreigt er een ware storm los te barsten. Een verkiezingsstorm welliswaar. Partijen rollen en tollen over elkaar om zoveel
mogelijk positiefs te beloven in afwachting
van stemmen. Maar wordt de koers van de
wind, die zij laten waaien ook voelbaar?
Wanneer dan en hoe? En welke richting gaat
het uit: rechts of links? Beloftes ʻblowen
in the windʼ. Maar alhoewel er in ons dorp
veel kan en mag, blowen mag niet meer. Het
stond duidelijk in de Volkskrant: “ook in het
Groningse Pieterburen is een blowverbodsbord besteld!” RTV Noord is naarstig op
zoek naar dit bord. Waar staat het? En wie
heeft het besteld? Neem nog maar even een
trekje, voor het niet meer mag.
PvdB

Ze heeft haar hele leven op het Molenend
gewoond. Na de Lagere school in Pieterburen ging ze in Warffum naar de H.B.S. Dat
was vrij bijzonder in die tijd, haar moeder
was er dan ook niet echt blij mee. Na haar
trouwen in 1956 nam ze het postkantoor
over, gevestigd op Hoofdstraat 144. In de
tijd dat de telefoon nog werd doorverbonden. Ze was erg actief in het dorp. Zo heeft
ze vele functies vervuld in allerlei clubs en
verenigingen, bijv. de kleuterschool, het
wadlopen, de begrafenisvereniging, dorpsbelangen, de vrouwenraad en later Domies
Toen. Ze heeft twee periodes in Dorpsbelangen gezeten. De tweede periode, van
1995-2001, onder voorzitterschap van Hanny Hiddema. Janny en Hanny ondernamen
veel dingen met zʼn tweeën, vergaderingen
en bijeenkomsten door de gehele provincie.
Samen maakten ze een Informatieboekje
voor nieuwe inwoners (bij gebrek aan internet), dat ze persoonlijk kwamen overhandigen. In 2000 werd ze ernstig ziek, de ziekte
van Kahler. Na de eerste chemokuur knapte
ze redelijk op. Toen ze niet meer naar de
vergaderingen kon komen, kwamen we bijeen bij haar. Volgens de kinderen heeft ze
dit zeer gewaardeerd. Dit is doorgegaan tot
ze aftrad in 2001. Jaren daarna schreef ze
nog alle kwitanties voor de contributie, in
porties verdeeld en voor elk bestuurslid een
berekening erbij. Haar wilskracht heeft haar
lang op de been gehouden. In 2004 belandde ze opnieuw in het ziekenhuis, ze was er
erg slecht aan toe, maar een hele zware chemokuur, die ze met veel moeite volbracht,
zorgde dat ze 2005 nog redelijk door kwam.
Aan het einde van het jaar was de rek eruit.
Op 17 januari 2006 hebben we afscheid
moeten nemen van een échte Paiderboerster. Ze had nog zo veel willen doen.

Hanny Hiddema

Bedankt

We willen iedereen bedanken voor de vele
positieve reacties en de presentjes die we
hebben gekregen tijdens de opening en de
opendagen van de nieuwe Bongerd. We hebben hier erg van genoten en hopen een ieder
weer terug te zien in de winkel.

Groetjes Wil, Anne Marie, Johan en Sandra.

2e jaargang no. 1

ʻKlein Museumʼ

Het is echt zó mooi! Je zou zo graag
stilletjes één of enkele schilderijen
willen meenemen. Mijn keuze zou
dan vallen op het schilderij dat de
naam draagt “Turkse Schaal”. Ik kon
er nauwelijks genoeg van krijgen. En
dat in ons eigen dorp.
Over wie heb ik het eigenlijk?.

Nou, ik was op bezoek bij Theo Leijdekkers. Die woont sinds een paar jaar in
Pieterburen.(Hoofdstraat 44) Hij is nog
maar “nauwelijks” 50 jaar oud. De liefde en
de hang naar het Noorden dreef hem naar
het platteland. Na het kopen van het huis in
juli 2003 werd hij, samen met zijn vrouw,
in december van dat jaar inwoner van ons
dorp. Dat was en is voor een deel nog steeds
bouwen en schilderen. Maar in dit verhaal
gaat het om zijn schilderkunst. Je leert niet
zomaar gewaardeerd schilderen. Daar gaat
nogal wat tijd aan vooraf. Het sociaal en
cultureel welzijn was al vroeg aanwezig bij
de toen nog schilder in spé. Getuige ook de
studie sociale wetenschappen een aantal jaren lang. Lag daar nou de geleidelijke weg
naar de beroepskunstenaar?. Het lijkt er in
elk geval wel veel op. Woonachtig in Den
Andel in die periode werd in de avonduren
de kunstacademie gevolgd. Pasteltekeningen
waren de eerste “oefeningen” in het kunstenaarsvak. Veelal met inleveren van het gepresteerde werk bij de academie. Naast het
tekenwerk moest er nog wel het één en ander

Jaarwisseling

Tijdens de afgelopen jaarwisseling was
Pieterburen het enige dorp in de gemeente
met een ofﬁciële vergunning een oudjaarsvuur te ontsteken. Waarom bleek ook deze
keer weer: De sfeer bij het vuur was buitengewoon aangenaam en ontspannen. Onder
het genot van een glaasje glühwein hebben
de Pieterbuursters elkaar allemaal het beste
voor het komende jaar kunnen wensen.
Het donderende geweld van het carbidschieten (“het echte werk”, volgens vele
omstanders) droeg ook ﬂink bij aan de feestvreugde. Om een uur of twee keerde de rust
weer op de parkeerplaats en werd het feest
in het Wapen van Hunsingo voortgezet. Ondanks moeilijke omstandigheden - koud en
erg nat door de invallende dooi - heeft de
familie de Hoop met vrienden weer schitterend werk geleverd. De brandstapel was van
uitstekende kwaliteit en naar oordeel van de
brandweer was de veiligheid helemaal in
orde. Het vuur kwam door alle nattigheid
langzaam op gang, maar na een halfuurtje
bereikten de vlammen toch weer ouderwetse
hoogten. Speciale dank voor Giel Dees en
Egge-Jan Hommes, die materieel beschikbaar hebben gesteld, waarmee al het hout is
aangevoerd. En naar Betto Rietema die de
parkeerplaats helemaal sneeuwvrij maakte,
zodat iedereen droge voeten hield. De conclusie van iedereen die erbij was: “Volgend
jaar weer!”
Jan Dresmé

Algemene ledenvergadering 25 april a.s.

worden “bijgeklust”. Enerzijds de vrijheid in
de kunst en anderzijds het toch aan de kost
moeten komen. In een later stadium (1987)
begon zich een redelijke inkomensbron af te
tekenen. Samen met andere kunstenaars was
hij woonachtig op een atelier in Amsterdam.
Ongetwijfeld zal het uitzicht over de stad de
inspiratiebron vergroot hebben. Toch was de
hang naar het “grote” schilderwerk sterker
dan het al ver gevorderde pasteltekenen. In
de prille aanvang van de negentiger jaren,
met les van de overbekende Phil Bloom,
werd deﬁnitief gekozen voor de olieverfschilderingen. “Is dat nou talent of veel en
hard werken Theo?”, vroeg ik hem. “Natuurlijk moet je wel enig talent hebben “, zo
was zijn antwoord, “maar schilderen is een
ambacht en dus te leren “, besloot hij zijn
opmerking. Maar bovenal bleek wel uit het
verdere gesprek dat de drive om creatief bezig te zijn moet bot vieren. De keuze die de
schilder heeft gemaakt is in belangrijke mate
de stillevens met een duidelijke voorkeur
voor barok en kleurrijk. Talrijke schilderijen
zijn in zijn huis te bewonderen, evenals fotoʼs van al gemaakt werk. U moet eens de
moeite nemen om de website: www.theoleijdekkers.nl” te bewonderen. De planning
is ook om binnen niet al te lange tijd regelmatig open huis te gaan houden en eventueel gebruik te maken van een galerie of iets
van dien aard. Ik kijk er al met belangstelling naar uit. Of het nu gaat om de “Turkse
Schaal”, de “Drie Vijgen”, of de “Markante
Vaas” om er maar enkele te noemen, het is
allemaal mooi. Werk om trots op te zijn. Bij
het zien van al dat fraaie en kleurrijke werk
komt onwillekeurig de vraag bij je op, “Gaat
dat je nou niet aan je hart om zoʼn door jezelf gemaakt werk te verkopen?” .
“Nou nee”, zegt Theo, ”eigenlijk is elke
nieuw schilderij min of meer een gevolg of
vervolg van het vorige”. Als ik zelf bijvoorbeeld – ik zou het niet kunnen- de “Turkse
Schaal” zou hebben geschilderd dan zou ik
het nooit meer verkopen. Maar ja, ik ben
geen schilder.

Pieterburen is toch, ook middels velen
anderen, veel meer dan zomaar een
dorp.

Cees Schelling

Jazz in Pieterburen
Op zondag 19 februari, om 15:30 uur,
is het Wapen van Hunsingo weer hèt
jazzcafé van het Noorden. Het kwartet van
saxofonist Harry van der Laan en gitarist
Thomas Hilbrandie speelt mainstream jazz.
Interessant voor alle jazzliefhebbers! Meer
informatie:

www.jazzinpieterburen.nl

Tekenwedstrijd Kerstmarkt

De volgende kinderen hebben een speelgoedbon van 5 euro gewonnen;
5 jaar: River Sky Pieterburen, 9 jaar: Janneke Buitjes Warfum, 8 jaar: Maaike Omta
Kantens
De oudste deelnemer was de oma van
Horn, uit Pieterburen (62 jaar).
Ze had mooi gekleurd maar valt helaas
buiten de prijzen.

De mening van......
De redactie heeft in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen alle politieke
partijen in de Gemeente De Marne gevraagd hun visie, mening of ideeën voor de Pieterbuurster Courant op papier te zetten. Over alléén Pieterburen, geen algemeen politiek praatje maar alleen over óns dorp. Alle partijen hebben hieraan gehoor gegeven.

PVDA: Iedere stap is er één
“Door veel mee te praten en mee te denken is
er in Pieterburen een unieke gelijkgestemdheid
ontstaan als het gaat om de toekomst van het
dorp”, zegt de Vereniging van Dorpsbelangen
Pieterburen. Er is al lang gepraat om alle neuzen
één richting op te krijgen. Er staan veel zaken
op stapel en veel moet verder uitgewerkt worden. De PvdA zal de voortgang van planvorming
nauwlettend volgen. Er kan na goedkeuring van
de raad een begin worden gemaakt met een aantal projecten zoals de restauratie en verbouw van
de theeschenkerij in Domies Toen en de aanpak
van de Ned. Herv. Kerk, inrichting van het baarhuisje Wierhuizen tot informatieruimte. In totaal
een achttal projecten uit het vierentwintig punten
tellend deelprojectenplan. Het is nog maar een
begin. Maar iedere stap is er één. Voor veel zaken zijn op dit moment nog onvoldoende ﬁnanciele middelen. De gemeente heeft Koos Stevens
aangesteld om de andere projecten verder te ontwikkelen. Ook de Provincie ziet de plannen in
Pieterburen als kansrijk. Naast dat de gemeente
werkt aan het ﬁnancieel in kaart brengen van de
andere projecten, wordt natuurlijk ook goed gezocht naar ﬁnanciële mogelijkheden bij Provincie en andere subsidieverstrekkers. De PvdA in
de raad hecht veel waarde aan dat wat bewoners
willen met hun leefomgeving. We zeggen niet
voor niets dat hun ideeën richtinggevend moeten zijn. Wij hopen dat Pieterburen ten aanzien
van haar ontwikkeling gezamenlijk blijft optrek-

ken. Er is een begin gemaakt. Het aanpakken van
het centrum en het parkeerterrein zijn natuurlijk
speerpunten, ook voor de PvdA de komende tijd.
Er is met het opstellen van het bestemmingsplan
al rekening gehouden met de plannen om ze
planologisch in te passen. We zullen de verdere
uitwerking niet alleen nauwlettend volgen maar
er ook op toezien dat geen onnodige vertraging
wordt opgelopen. Als we aan Pieterburen denken, denken we aan:
De Hoofdstraat: centrum verfraaien; veiliger
maken; parkeerbeleid veranderen; meer ruimte
voor de voetgangers
Verkeer en Veiligheid: centrale parkeerplaats;
openbaar vervoer naar Pieterburen beter organiseren; duidelijker bebording; voorzieningen voor
bussen en toiletten etc.
Ondernemers en Instellingen: ontwikkeling
toerisme; marketing van Pieterburen; huisvesting
Wadloop Stichting bij de nieuwe parkeerplaats;
herinrichting en uitbreiding zeehondencreche.
Woningbouw: woningen voor starters; woningen voor ouderen; de zorg anders inrichten zodat
ouderen die hulp nodig hebben in het dorp kunnen blijven wonen. Etc.
De gemeente is nu aan zet. De bijna hele nieuwe fractie zal zich met de belanghebbenden in
Pieterburen inzetten om bovenstaande en andere
punten uit het Masterplan te realiseren. En daar
rekenen we op. Zie voor meer informatie:

www.demarne.pvda.nl

ChristenUnie: Kansen
Pieterburen is landelijk één van de bekendste
dorpen van de gemeente De Marne. Door de
zeehondencreche, het wadlopen en het Pieterpad is deze bekendheid ontstaan en gegroeid.
Mede daardoor zijn er in het dorp nog meer
bedrijfsmatige activiteiten tot ontwikkeling
gekomen. Dit gegeven past in de visie die de
ChristenUnie heeft over de ontwikkeling van
De Marne, namelijk om de kansen die toerisme
en recreatie bieden te gebruiken. Want daardoor
kan de werkgelegenheid verder groeien. Dat
heeft Noordwest Groningen nodig. In dat beeld
past een verdere ontwikkeling van Pieterburen.
Daarvoor is door de gemeenteraad een Masterplan, in overleg met het dorp, opgesteld. Met
dit plan als uitgangspunt wil de ChristenUnie
verder werken. Al eerder zijn daarvoor in en bij
Pieterburen gronden aangekocht om die ontwikkeling mogelijk te maken. In de begroting 2006
van de gemeente is daarvoor ook geld beschikbaar gesteld.

De plannen van het Groninger Landschap,
Stichting Oude Groninger Kerken en Domies
Toen worden daarmee nu uitgevoerd. Volgende
stappen moeten zijn om te zorgen voor betere
parkeervoorzieningen en om het aanzicht van
het dorp te verbeteren. Hierdoor moet vooral de
Hoofdstraat, aantrekkelijker en veiliger worden
en plezierig om een poosje te verblijven. In het
Masterplan is dit voornemen vastgelegd. Deze
volgende fase is naar de mening van de ChristenUnie te realiseren als het bedrijfsleven, de
gemeente en subsidiegevers gezamenlijk bereid
zijn hiervoor geld beschikbaar te stellen.
Daarbij vindt de ChristenUnie het heel belangrijk dat de inwoners van Pieterburen het prettig
vinden om te wonen in het dorp waar deze activiteiten gaande zijn. Nadere informatie:

www.demarne.christenunie.nl”

Groenlinks: Testcase
De Marne heeft goud in handen: ze kan haar positie langs de Waddenzee, bij het Nationaal Park
en met haar landschap (het oudste cultuurlandschap van Europa!) dubbel en dwars inzetten
om een klinkend antwoord te geven op de vraag
naar haar economische toekomst – een antwoord
waarin het stimuleren van toerisme en van het
vinden van nieuwe inwoners (thuiswerken via
internet maakt dat mogelijk!) belangrijke elementen zijn. GroenLinks pleit daar krachtig
voor. Niet in de laatste plaats omdat aandacht en
zorg voor cultuur en milieu, economie en sociale structuur er direct mee samenhangen.
Precies dat is dan ook de basis voor de politiek die De Marne wat GroenLinks betreft in
Pieterburen gaat voeren – dat is immers samen
met Zoutkamp dé plaats in onze gemeente die
sterk op toeristen georiënteerd is. Dus met aandacht voor de prachtige Petruskerk, Domies
Toen, de Zeehondencrèche, de enige supermarkt
in de wijde omtrek waar je onverdacht vlees en
andere biologische producten kunt kopen, het
Wadloopcentrum; er is gewoon teveel om op te

noemen. Pieterburen is door al die bijzondere
eigenschappen in feite een testcase voor De
Marne: lukt het om daar de toekomst goed te organiseren, dan zal het in de rest van de gemeente
ook vast wel lukken.
Daarover dan meteen ook dit. De afgelopen vijftien jaar is een prettig politiek klimaat ontstaan
in De Marne. Jammer genoeg is één van de gevolgen ervan dat er een zekere vrees voor verandering door het gemeentehuis zweeft. Dat moet
anders. Want blijft de gemeentepolitiek conservatief, dan zal vrees voor echt doorpakken de
ontwikkeling van De Marne laten stagneren.
Wat De Marne nodig heeft, is een links gekleurd
college. Aan GroenLinks zal het niet liggen: we
hebben een actieve groep mensen bij elkaar die
daadwerkelijk aan de slag wil - en dat ook kan.
Doe mee, denk mee, stem GroenLinks en help
ons aan drie zetels! Wij beloven u dan met alle
macht te zullen streven naar een prachtige linkse
lente voor De Marne. Meer informatie:

www.groenlinksdemarne.nl

VVD: Een bijzonder dorp.
In de afgelopen decennia heeft het dorp zich ontwikkeld tot een dorp met een sterke recreatieve
inslag. De recreatieve mogelijkheden dienen
verder vergroot te worden, waarbij inpassing in
het landschap en inpassing in het dorpskarakter
belangrijk zijn.
Volgens de VVD moet het centrum van het dorp
autoluw (voor wat betreft parkeren) gemaakt te
worden, waarbij de inrichting van het centrum
als verblijfsgebied voor voetgangers en ﬁetsers
belangrijk is. De overlast kan worden aangepakt
door de aanleg van een nieuwe parkeerplaats
tussen de zeehondencrèche en de camping.
Deze moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, te weten: goede landschappelijke inpassing, goede bereikbaarheid van bestaande activiteiten, maken van samenhang tussen crèche en
dorp en bundeling van wadloopactiviteiten.
Het maken van een verbinding tussen het centrum van het dorp met de waddenzee is een goede zaak. Deze dient echter niet voor autoʼs toegankelijk te zijn. De VVD is tegen de inrichting
van brakwatergebieden nabij de zeedijk, zeker
als deze niet toegankelijk zijn voor publiek.

Enige jaren geleden is er woningbouw gepleegd
aan de Frederiksoordweg. In overleg met de bevolking moet worden vastgesteld of er behoefte
is aan nieuwbouwwoningen en zo ja waar dan
een goede locatie kan worden gevonden.
De bereikbaarheid van Pieterburen met het
openbaar vervoer is niet goed. Onderzocht dient
te worden of hier samen met partijen zoals provincie, gemeente, zeehondencrèche en wadlopen eventueel met behulp van vrijwilligers een
oplossing voor kan komen.
De beide campings dienen de mogelijkheid te
krijgen voor een beperkte uitbreiding.
Volgens de VVD is het de taak van de gemeente
om alle plannen die er zijn in goede banen te
leiden en in overleg met de betrokken partijen
en de bevolking voor draagvlak te zorgen.
Met uw steun levert de VVD hieraan graag een
bijdrage. Voor vervoer naar de stembus kunt
u contact opnemen met mevr. J. Jonas- Dalhuizen. 0595-435505 zie ook:

www.vvddemarne.nl

CDA: Toeristisch trekpleister
Het CDA is zich er goed van bewust dat
Pieterburen nationaal en internationaal goed
op de kaart staat. Ze dankt haar bekendheid
ondermeer aan: het Pieterpad, de zeehondencrêche, het wadloopcentrum en Domies Toen.
Je kunt gerust stellen Pieterburen is een toeristische trekpleister van de gemeente De Marne.
Dit schept niet alleen verplichtingen voor de
gemeente, maar ook voor de burger. In goed
overleg met de bevolking van Pieterburen, de
ondernemers en de gemeente kan Pieterburen
voor de komende jaren een prachtig dorp zijn
en blijven, waar het goed wonen en vertoeven
is. Onlangs is in de Raad aan de orde geweest
“Visie en Masterplan Pieterburen”, waarin o.m.
besproken worden, aanleg parkeerplaats, bereikbaarheid zeedijk etc. Dit plan wordt zowel door
de bevolking als ook door de politiek gedragen.
De raad heeft in haar vergadering immers haar
waardering uitgesproken over dit masterplan.
Inmiddels is er een uitvoeringsprogramma van
meer dan 20 punten aan opgehangen, waarvan
binnenkort een aantal verwezenlijkt zullen gaan
worden. De toegangekelijkheid van het wad is
ook een onderdeel van het uitvoeringsprogram-

ma, dit onderdeel wordt door velen gedragen.
Ook is toen gesteld dat men niet kon verwachten
dat alle onderdelen binnen een tijdsbestek van
3 of 4 jaren uitgevoerd kunnen worden, daar er
binnen de gemeente ook andere prioriteiten liggen dan alleen Pieterburen.
Ook zijn er zorgen in Pieterburen, denk aan de
afwikkeling van het verkeer op bepaalde dagen
en de ﬁnanciële zorgen van Domies Toen, alsmede de jeugd. Binnen de gemeente kan men
beroep doen op een jeugdmedewerker, om gezamenlijk de problemen door te spreken en in
gezamenlijkheid te komen tot een oplossing.
Ook zullen wij daar waar nodig is onze medewerking verlenen aan de bereikbaarheid van het
dorp Pieterburen,
We hebben hierboven een aantal punten genoemd zonder een tekort te willen doen aan
andere zaken die ook hun aandacht vragen, als
ouderenbeleid, minimabeleid etc.
Het CDA wil dat de gelden die hiervoor bestemd
zijn ook daadwerkelijk die bestemming krijgen.
Overigens is het goed en raadzaam het partijprogramma te lezen. U kunt haar vinden op:

www.cdag.nl/demarne

Masterplan in uitvoeringsfase!
In 2005 is het Masterplan Pieterburen
door de gemeenteraad van De Marne
vastgesteld. In het plan wordt een schets
gegeven van de mogelijk toekomstige
ontwikkeling van Pieterburen. Er wordt
echter niets in gezegd over de daarvoor
benodigde ﬁnanciële middelen noch over
de termijn van realisering.
De gemeente De Marne heeft Koos Stevens
gevraagd zich tot 1 juli a.s. bezig te houden met het opstellen van een uitvoeringsdocument. Hij is zelfstandig adviseur en
inmiddels al 2 jaar betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het Masterplan
Zoutkamp, dat in 2006 wordt afgerond.
De projecten in Pieterburen zullen in het
uitvoeringsdocument op hoofdlijnen worden beschreven. Daarbij worden de kosten
aangegeven en hoe de dekking daarvoor
mogelijk deels binnen de gemeentelijke
begroting kan worden gevonden. De uitkomst van deze interne gemeentelijke verkenning zal in de Voorjaarsnota, door de
gemeenteraad worden behandeld. Ook zal
gezocht worden naar de overige benodigde
middelen bij andere overheden/ subsidieverstrekkers. Eerste gesprekken hebben al
plaatsgevonden. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de herinrichting van
de Hoofdstraat en de inrichting van het
nieuwe parkeerterrein tussen de Zeehon-

dencrèche en de camping. Zij is andere
initiatiefnemers van plannen behulpzaam
bij het zoeken naar middelen. Stevens is
inmiddels begonnen met een inventarisatie
van alle initiatieven. Recent heeft al een gesprek plaatsgevonden met het bestuur van
Dorpsbelangen en gaat hij in overleg met
Het Gronings Landschap, Stichting Oud
Groninger Kerken, Zeehondencrèche, Wadloopcentra, ondernemersvereniging, ondernemers, woningbouwcorporatie Wierden
& Borgen en individuele initiatiefnemers
van de meest uiteenlopende plannen. Ook
zal er overleg komen met alle betrokkenen, waarbij een ieder zijn/haar mening
mag geven. Rond 1 juli zal er duidelijkheid
zijn gecreëerd over de beschikbaarheid van
middelen. Op onderdelen starten de Stichting Oude Groninger Kerken en Het Gronings Landschap al dit jaar met uitvoerende
werkzaamheden. Als er voldoende basis is
om een doorstart te maken, zal in 2007 met
uitvoering van de andere werkzaamheden
begonnen worden.
Stevens zal geregeld overleg hebben met
de Vereniging Dorpsbelangen. Indien dit
bericht daartoe aanleiding geeft kunnen
belangstellenden voor overleg, via het secretariaat van Dorpsbelangen contact opnemen met:
Koos Stevens.

