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Nieuw bestuur Dorpsbelangen, nieuwe redactie Pieterbuurster Courant
Elders in dit blad vindt u een oproep voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen, waarin o.a. een nieuw bestuur gekozen zal worden.
Vorige week is ook de eerste vergadering van de nieuwe
redactie van de Pieterbuurster Courant geweest. Vier Pieterbuursters: Nicoline van de Brink, Lies Vedder, Poul de Haan
en Sietse Hielema, hebben besloten mee te werken aan de
krant voor minimaal 6 edities. Ze willen werken volgens
journalistieke uitgangspunten. De opzet is een krant voor en
door dorpsbewoners, met informatie over o.a. ‘beleef Pieterburen’, activiteiten vanuit de ondernemers, het Dorpshuis, de
jeugd, Domies Toen, de zeehondencreche, gemeentelijk
nieuws, duurzaamheid, de school, de speeltuin, etc. We willen aandacht besteden aan geboorten, zieken en overledenen.
Kennismaking met bewoners, kunst en de geschiedenis van
ons dorp e.o.
Binnenkort publiceren we de inlever- en verschijningsdata
voor 2013. We zullen vertegenwoordigers van bovengenoemde instanties benaderen voor het leveren van kopij.
De redactie

In memoriam Rubertus Clevering

	
  
Op 16 januari jl is op 98- jarige leeftijd overleden de Heer
Clevering.
Wie herinnert hem niet in onze omgeving?.
Vele belangrijke functies heeft hij vervuld.
Voorzitter Waterschappen, Lid Provinciale Staten voor de
VVD, Wethouder gemeente Eenrum, etc, etc.
Ook voor Pieterburen is hij van behoorlijke betekenis geweest.
Denk maar aan o.a. het gebouw waar tegenwoordig de
“Stichting Groninger Landschap” is gehuisvest. De Officier
in de Orde van Oranje Nassau is niet meer.
Menigeen zal hem node missen.
Cees Schelling

Lezing over tuinkunst in Theeschenkerij
Plaats: Theeschenkerij Domies Toen
Datum: 27 januari, aanvang 14.00 uur
Leonie Barnier, tuin- en landschapsarchitect, houdt in de
Theeschenkerij van Domies Toen een lezing over tuinkunst
in Groningen. Leonie Barnier neemt u mee voor een reis door
de tijd en zal met beelden laten zien hoe de vorm van tuinen
de loop van de geschiedenis weerspiegelen.
	
  

Voorlichting UMTS mast bij
Pieterburen
Plaats Dorpshuis
datum 6 februari, aanvang 20.00 uur
Begin januari heeft de gemeente een vergunning verleend aan
de firma Vodafone Libertel BV. om een telecommunicatiemast (UMTS) te plaatsen op het perceel Hoofdstraat achter
nr. 50, 9968 AE, Pieterburen. Binnen een termijn van 6 weken na 9 januari 2013 kan hiertegen nog bezwaar gemaakt
worden.
Deze avond wordt georganiseerd om als bewoners van Pieterburen e.o. geïnformeerd te worden en te spreken over iets
wat ons allen aangaat.
Vertegenwoordigers van Vodafone, de Stichting Antennebureau, de gemeente en van @@-woonbiologie zullen aanwezig zijn om voorlichting te geven over zin en wellicht onzin
van elektromagnetische straling in het algemeen en de vooren nadelen van UMTS uitzendingen in het bijzonder. Tevens
zullen zij antwoord geven op uw vragen.
Vragen als:
-Kunnen we naast alle straling waar we nu al aan bloot staan
(mobiele -en draadloze telefoon, magnetron, televisie, zendmasten huidige mobiele telefonie en data verkeer enz. enz.)
nog meer aan
en
-Moet het nu zo dicht bij het dorp, kan het niet wat verder
weg
zullen wellicht beantwoord worden.
Komt en laat u informeren.
Lies Vedder, Annemarie Smits, Poul de Haan

(Mededeling)

Vergadering Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen’.
Geachte inwoners van Pieterburen, Broek en Wierhuizen.
Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de “Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen’ op
4 februari in zaal ’t Centrum. Aanvang 20.00 uur.
De ‘Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen’, opgericht 19 juni 1995, heeft onder meer als taak de leefbaarheid in het gebied van
het dorp Pieterburen te bevorderen en te bewaken en om de gemeenschapszin te versterken, een en ander in de meest ruime
zin van het woord. Om deze taak uit te voeren heeft de ‘Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen’ een bestuur dat bestaat uit
minimaal 5 en maximaal 9 leden. De bestuursleden moeten minimaal achttien jaar zijn en wonen in Pieterburen, Broek of Wierhuizen.
Vier van de zes leden van het vorige bestuur van ‘Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen’ hebben in het voorjaar van 2012 te
kennen gegeven niet langer beschikbaar te zijn voor een bestuurlijke functie. Vanwege het ontbreken van nieuwe kandidaten
voor het bestuur, verklaarden drie van hen zich bereid om nog enige tijd aan te blijven, zodat het minimaal vereiste aantal bestuursleden gewaarborgd bleef. Op dit moment is het zover dat een nieuw bestuur van vijf leden gevormd kan worden. Het
nieuwe bestuur bestaat uit de volgende personen:
Wil Broekhuis en Kees Hage. Wil en Kees zaten ook in het vorige bestuur.
Raymond Kruyer, Annemarie Smits en Siemon Niehof. Nieuwe leden.
Omdat het een bestuur betreft voor de ‘Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen’ en het bestuur in die zin overleg voert voor het
dorp met bijvoorbeeld de gemeente is het noodzakelijk dat de leden van de vereniging ermee instemmen dat bovengenoemde
personen het bestuur vormen. Ook zal de taakverdeling ter instemming aan u voorgelegd worden op de eerstvolgende algemene ledenvergadering die gehouden wordt op 4 februari 2013.
Het bestuur van de ‘Vereniging Dorpsbelangen Pieterburen’ stelt zichzelf de volgende taken:
-

-

Het wil een bestuur zijn voor alle inwoners van de dorpen Pieterburen, Broek en Wierhuizen.
Het bestuur wil het contact met de inwoners vernieuwen en intensiveren door regelmatig voorlichting te geven en bijeenkomsten te houden.
Het contact met de gemeente wordt onderhouden en de leefbaarheid in en rond het dorp wordt minimaal gehandhaafd
en zo mogelijk verbeterd.
De dorpskrant wordt nieuw leven ingeblazen en zal weer regelmatig verschijnen.
Het bestuur wil de ‘ogen en de oren’ van het dorp zijn. Omdat dit voor vijf mensen een forse taak is, kan het aantal bestuursleden worden uitgebreid naar maximaal negen. Ook is het mogelijk dat er een aantal inwoners zich aanmeldt als
contactpunt, zonder in het bestuur te hoeven plaatsnemen. Bij deze mensen kan dan bijvoorbeeld gemeld worden dat
een afvoerput niet werkt, of dat een lantaarnpaal kapot is.
Informatie op de website wordt actueel gehouden; waar mogelijk worden berichten foto’s geplaatst over wat er zoal gebeurt in het dorp.
Het aanvragen van vergunningen voor diverse activiteiten (bijvoorbeeld de kermis en het Nieuwjaarsvuur).

De voorlopige agenda voor deze avond is als volgt:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Opening en welkom
Vaststelling agenda
Notulen van 29 oktober 2012. (staan op de website)
Nieuw bestuur en taakverdeling.
Voorstel van het bestuur is als volgt
Voorzitter
Siemon Niehof
Secretaris
Wil Broekhuis
Penningmeester
Kees Hage
Lid
Raymon Kruyer
Lid
Anne Marie Smits
Dit wordt ter instemming aan de leden voorgelegd.
Tegenkandidaten kunnen tot 20.00 uur schriftelijk worden aangemeld bij één van de bestuursleden.
Taakstelling van het nieuwe bestuur.
Vacatures bestuur per mei 2013.
Vacatures webredactie.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag.
Dorpsgenoten, die agenda punten in willen dienen, kunnen dit doen bij de secretaris van het bestuur: secretariaat@dorpsbelangen.nl
Dorpsgenoten, die op dit moment géén lid zijn en toch mee willen stemmen op 4 februari, kunnen zich bij voorkeur
schriftelijk als lid opgeven bij één van de bestuursleden.
Dorpsgenoten die géén lid zijn en toch naar de vergadering willen komen zijn van harte welkom. U krijgt ook een kop
koffie, maar u mag niet meestemmen.

