Verslag algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Pieterburen d.d. 7 mei 2012
Aanwezig:
Bestuur: Theo Leijdekkers, voorzitter, Wiendelt Hooyer, vice-voorzitter, Kees Hage, penningmeester,
Wil Broekhuis, secretaris, Marleis Weidinger en Anita Klont.
Leden: Lies Vedder (t/m agendapunt 2.a), Ieke Kater (vanaf punt 6), Inge Lester (t/m punt 9), Sietse
Hielema, Immy Joling, Wienie van Dort, Michel Sondag, Annelies Borchert, Lieuwe de Jong, Wil
Boekbinder, Anne Marie Smits, Frans Bongenaar, Gea Kuipers, Swanny Beukema, Nicoline van de
Brink, Bappie Hage, Hanny Hiddema, Alice Streekstra, Brigitte Kleiss, Reinier Kleiss, Monique Durand
Toehoorder: Ad van Berkel
Afwezig met bericht: Agnes en Dim van de Klooster, Rolf van Olmen

1.

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De aanwezigen hebben geen bezwaar tegen de aanwezigheid van de heer Ad van Berkel, die de
vergadering als toehoorder bijwoont.
De agenda wordt aangevuld met punt 2.a., vaststelling van het verslag van de ALV van 24 mei 2011.
Agendapunt 10 is aangevuld met het volledige overzicht van de aftredende en herkiesbare en niet
herkiesbare bestuursleden (zie hierna).
2.

Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Agnes en Dim van de Klooster en van Rolf van Olmen.
2.a.

Vaststelling verslag ALV 24 mei 2011

Hanny Hiddema merkt op dat zij niet heeft geklaagd over het niet tijdig legen van de vuilnisbak op de
oude parkeerplaats, maar over het ontbreken van een dergelijke voorziening.
Met deze correctie wordt het verslag goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag komen de volgende punten naar voren:
Kees Hage merkt op dat de gemeente geen vuilnisbak bij de glascontainer wil neerzetten omdat
bewoners daar dan gebruik (misbruik) van zouden maken. Ter plaatse aanwezige rommel wordt met
enige regelmaat door de gemeente weggehaald.
Op een vraag van Annelies Borchert bevestigt Kees Hage dat de onduidelijkheid over het
gezinslidmaatschap van Dorpsbelangen is opgehelderd met de leden die dit betrof.
Het bestuur heeft geen bericht ontvangen over een eventuele viering van de verjaardag van Lenie ’t
Hart en heeft hier dus ook geen aandacht aan besteed.
De papiercontainer van de zeehondencrèche op de nieuwe parkeerplaats is velen een doorn in het
oog. Deze is afgesloten met een hangslot, zodat dorpsbewoners er geen gebruik van kunnen maken.
De container is inmiddels wel verplaatst naar een uithoek van het terrein. De opbrengst van het papier
is voor PWC. De vergadering is van mening dat de bak op het terrein van de crèche zou moeten
worden gezet.
Er zit geen schot in het afsluiten van de oude parkeerplaats vanwege de daar aanwezige glasbak en
kledingcontainer. De gemeente stelt zich op het standpunt dat deze bakken niet thuishoren op de
nieuwe parkeerplaats. Dit hangt samen met het feit dat niet van het masterplan mag worden
afgeweken zolang dit niet is afgerond (juni 2013).
De maquette op de nieuwe parkeerplaats valt ook onder het masterplan. De bijbehorende computer is
stuk en er is geen onderhoudscontract.
Dorpsbelangen stelt zich op het standpunt dat één parkeerplaats, n.l. de nieuwe, voldoende is. De
oude parkeerplaats kan beschikbaar blijven voor evenementen en voor wadlopers.
Wadlooporganisaties zouden hun klanten hierover moeten informeren.

3.

Jaarverslag 2011/2012 Vereniging Dorpsbelangen

Stimuleringsbudget. Annelies Borchert vindt het jammer dat voor dit bedrag (€ 1.500,--) een
dorpsfeest wordt georganiseerd en dat bewoners niet is gevraagd om suggesties. De voorzitter wijst
erop dat dit wel degelijk gebeurd, o.a. via website en PBC, maar hierop kwam geen reactie. Daarnaast
zijn mensen persoonlijk benaderd. Er is een groep ‘rayonhoofden’ gevormd, met de bedoeling om
huis-aan-huis bewoners te stimuleren om mee te doen.
Naar aanleiding van reacties van bewoners is inmiddels besloten om af te zien van de spellenmiddag,
en om in plaats daarvan een theatervoorstelling naar Pieterburen te halen, gevolgd door een
gezamenlijke borrel en maaltijd. Het programma kan vervolgens naadloos aansluiten op de Nacht van
de vleermuis en de nachtvlinder van Domies Toen.
De aanwezigen zijn enthousiast over dit gewijzigde programma. Over de details worden inwoners
nader geïnformeerd via een huis-aan-huis bericht.
Immy Jolink vraagt aandacht voor de bezorging in Wierhuizen; zij wordt vaak overgeslagen.
Annemarie Smits vraagt welke activiteiten het bestuur onderneemt m.b.t. de krimp, die ook voor
Pieterburen grote gevolgen zal hebben. Het inwonertal van De Marne gaat in de komende jaren van
11.000 naar 8.000 en het is van belang om in dit verband na te denken over de leefbaarheid. Hiervoor
zijn gelden beschikbaar, dus daar moeten we gebruik van maken.
Besloten wordt om hierover in een kleine groep door te praten. Hiervoor melden zich aan Annemarie
Smits, Sietse Hielema en Wil Broekhuis (Wil onder voorbehoud van voldoende bemensing van
bestuur Dorpsbelangen).
Annelies Borchert merkt op dat het bestuur eerder had kunnen reageren op de plaatsing van de
plantenbakken. De gemeente had weliswaar verzuimd om Dorpsbelangen hierover te informeren,
maar het bestuur had zelf vervolgens ook adequater kunnen reageren.
Activiteitencommissie (voorheen jeugdcommissie). De groep is voornemens een eigen stichting op te
richten, waarmee zij rechtspersoon wordt die zelf vergunningen kan aanvragen e.d. Tot die tijd worden
deze zaken geregeld vanuit Dorpsbelangen.
Drie jaar geleden hebben Jeroen van der Laan en Dorpsbelangen financieel garant gestaan voor
verlies op de activiteiten. Vervolgens is er de afgelopen twee jaar nog een subsidie verstrekt vanuit
Dorpsbelangen. Inmiddels heeft de groep voldoende geld in kas en kan de activiteitencommissie
zelfstandig door, in een warme samenwerking met Dorpsbelangen.
Hanny Hiddema merkt op dat de kermis de laatste keer abnormaal veel herrie met zich meebracht.
Kees Hage antwoordt dat de commissie zelf ook teleurgesteld was in de kwaliteit van de aangeboden
muziek. Hij voegt eraan toe dat voor de kermis van dit jaar een vergunning is aangevraagd voor de
nieuwe parkeerplaats.
Oud en nieuw. Hanny Hiddema vond de aanwezigheid van twee kramen met drank erg storend. Naar
haar mening moet er geen commerciële club zijn als Dorpsbelangen glühwein en warme
chocolademelk schenkt.
Meerdere leden vonden het vuur erg groot. Kees Hage stelt dat brandweer en gemeente geen
problemen hadden met de omvang van het vuur. Wel kan overlegd worden met de
activiteitencommissie over een kleinschaliger aanpak, zowel qua vuur als qua drank.
Sinterklaas. De aanwezigen gaan akkoord met vergoeding van 50% van de kosten van de nieuwe
baard aan de school.
4.

Jaarverslag 2011/2012 Speeltuincommissie

Hanny Hiddema geeft een korte toelichting bij het ter vergadering uitgereikte verslag. Doordat de
speeltuin in 2010 een grote beurt heeft gehad, hoefde er in 2011 niet zoveel gedaan te worden. Voor
2012 staan wel weer veel werkzaamheden op het programma. Mevrouw Hiddema betreurt het dat de
wipkever door veel volwassenen wordt gebruikt.
Naar aanleiding van een vraag van Nicoline van de Brink wordt bevestigd dat het voetbalveld wordt
vergroot.
De voorzitter dankt Hanny Hiddema voor het verslag en voor het toezicht op de speeltuin.

5.

Verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie, bestaande uit Wienie van Dort en Raymond Kruyer, hebben de kas en de
financiële administratie in orde bevonden.
6.
7.
8.

Financieel verslag 2011/2012 Vereniging Dorpsbelangen
Financieel verslag 2011/2012 Speeltuincommissie
Begroting 2012/2013

Kees Hage geeft een toelichting op het financieel verslag en de begroting.
Doordat in de boekhouding van Dorpsbelangen ook posten voorkomen die betrekking hebben op
Pieterburen Tegengas en op de Speeltuincommissie, is het totaalbeeld voor de leden niet duidelijk.
De penningmeester zegt toe samen met Wienie van Dort een meer gedetailleerd overzicht te maken,
waaruit deze posten afzonderlijk naar voren komen en waarin ook de afrekening met Pieterburen
Tegengas zichtbaar wordt.
De vereniging heeft een aantal exemplaren van de uitgave ‘Pieterburen wad’n dorp’ opgekocht. Deze
zullen worden verkocht aan belangstellenden, bijvoorbeeld op de dorpsdag. De prijs bedraagt € 5,--.
Naar aanleiding van een vraag van Nicoline van de Brink wordt vastgesteld dat het Sinterklaasfeest
onder Dorpsbelangen blijft vallen. Kermis, oudjaarsvuur en spooktocht zijn initiatieven van de – te
zijner tijd zelfstandige – activiteitencommissie.
Om de kosten van de kerstbomen te drukken, stelt het bestuur voor om in het vervolg 1 boom in het
midden van het dorp te plaatsen, in plaats van twee aan beide kanten van het dorp. Een meerderheid
van de aanwezige leden wil twee kerstbomen houden. Men stelt voor om de kerstversiering in twee
bestaande bomen te hangen en deze te voorzien van de aanduiding ‘Dorpsbelangen Pieterburen
wenst u prettige feestdagen’ of iets dergelijks. Het voor kerstbomen begrote bedrag kan gebruikt
worden voor de aanschaf van nieuwe verlichting.
9.

Benoeming kascontrolecommissie

Wienie van Dort is bereid deze klus nog een jaar voor haar rekening te nemen. Frans Bongenaar
meldt zich als tweede kandidaat.
Tegen de benoeming van deze leden in de kascontrolecommissie bestaat geen bezwaar, waarmee zij
zijn gekozen.
10.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Theo Leijdekkers, vice-voorzitter Wiendelt Hooyer en bestuursleden Marlies Weidinger,
Anita Klont en Lieuwe de Jong treden af en stellen zich niet herkiesbaar. Lieuwe de Jong heeft zijn
bestuursactiviteiten al eerder beëindigd.
Penningmeester Kees Hage is aftredend en herkiesbaar; secretaris Wil Broekhuis is niet aftredend.
Voor een deel treden bestuursleden terug omdat zij de bestuursactiviteiten niet (meer) kunnen
combineren met hun dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast speelt een rol dat de belangstelling van
enkele bestuursleden niet ligt bij de echt bestuurlijke aangelegenheden, maar meer bij het organiseren
van diverse dorpsactiviteiten. Bovendien raken de bestuursleden in meer of mindere mate
gefrustreerd door veel negatief commentaar. Met veel enthousiasme worden bepaalde dingen op touw
gezet, waar vervolgens weinig mensen aan meedoen en waar veel negatieve reacties op komen.
Voorbeelden zijn de vrijwilligersdag en het op handen zijnde dorpsfeest.
In de hierop volgende discussie komt naar voren dat meerdere leden het betreuren dat er zoveel
negativiteit bestaat in het dorp. Er lijken in de dorpsgemeenschap enkele groepen te bestaan, die
elkaar maar moeilijk tolereren. Het algemene gevoel is dat mensen elkaar negeren en/of erg negatief
bejegenen. Als een dorpsgenoot vriendschappelijk omgaat met één van de groepen, wordt door
anderen bijna automatisch geconcludeerd dat hij of zij dan ‘dus’ tegen de anderen is. In deze situatie
is het moeilijk zo niet onmogelijk om mensen te vinden die zich voor de vereniging willen inzetten,
bijvoorbeeld als bestuurslid.
Aangezien het bestuur volgens de statuten uit minimaal vijf leden moet bestaan, willen behalve Kees
Hage en Wil Broekhuis ook Theo Leijdekkers, Wiendelt Hooyer en Marlies Weidinger hun

bestuursverantwoordelijkheid nemen en nog enkele maanden demissionair aanblijven. Zo ontstaat tijd
en ruimte voor bezinning over mogelijkheden om de onderlinge verhoudingen in het dorp te
verbeteren en over de rol van Dorpsbelangen. Annemarie Smits, Ieke Kater en Wienie van Dort
melden zich aan om hierin actief mee te denken; Gea Kuipers wil ad hoc ondersteunen.
In een volgende ledenvergadering in oktober a.s. zal hier verder over gesproken worden en zullen
nieuwe bestuursleden voorgesteld worden.
Anita Klont geeft er de voorkeur aan om haar bestuurslidmaatschap al wel te beëindigen zodat zij zich
volledig kan richten op de organisatie en ondersteuning van diverse activiteiten in het dorp.
11.

Vacature webredacteur

Zolang deze vacature niet is vervuld, wordt de website bijgehouden door Wil Broekhuis in haar functie
van secretaris. Doel is om de informatie op de site actueel te houden. Voor het (foto)verslaan van
diverse activiteiten en evenementen is onvoldoende tijd. Leden worden opgeroepen om foto’s die op
de website geplaatst kunnen worden te sturen naar webredactie@dorpsbelangenpieterburen.nl.
12.

Vacatures redactie Pieterbuurster Courant

Sietse Hielema heeft zich hiervoor aangemeld. Met mede-redactielid Hilma Schreuder is een afspraak
gemaakt voor het schrijven van een redactiestatuut, een kader waarbinnen de redactie moet
opereren, en een plan van aanpak. Een concept zal t.z.t. worden voorgelegd aan het bestuur.
Hans Barends blijft de opmaak verzorgen.
De PBC moet een intermediair zijn om mensen tot elkaar te brengen. Om dat doel te bereiken zou de
krant vaker moeten verschijnen. Een digitale krant in plaats van een gedrukte versie levert niet veel
tijdsbesparing op, omdat ook daar opmaak voor nodig is. Bovendien maakt nog steeds niet iedereen
gebruik van internet.
De PBC-redactie zal ook andere communicatiemiddelen en –mogelijkheden, b.v. een publicatiebord,
de website, etc. meenemen in het plan van aanpak.
13.

Vooruitblik 2012/2013

In de afgelopen periode is geen bijeenkomst georganiseerd voor nieuwe inwoners. Wel zijn nieuw
ingekomenen individueel benaderd.
De organisatie van het dorpsfeest is voor het bestuur nu de prioriteit voor de korte termijn.
In de zomer wordt met de vanavond gevormde projectgroep overlegd over de toekomst van
Dorpsbelangen en wordt de extra ledenvergadering van oktober voorbereid.
In oktober vindt het periodieke overleg met de gemeente plaats (dorpenronde). Daarin zal het bestuur
in ieder geval de definitieve afronding van het masterplan aan de orde stellen.
14.

Rondvraag

RWE was voornemens een nieuwe windmolen te plaatsen bij de zeehondencrèche, maar heeft de
vergunningaanvraag ingetrokken toen bleek dat er veel bezwaren tegen zijn ingediend. RWE wil
hierover graag met de bezwaarmakers in gesprek. Dorpsbelangen neemt geen standpunt in over deze
zaak, maar ondersteunt wel het initiatief voor een informatiebijeenkomst van RWE hierover.
15.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
De aftredende bestuursleden ontvangen een fraai boeket als dank voor hun inzet voor de vereniging.

