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1. Opening
Voorzitter Theo Leijdekkers opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van Anne-Marie Smits, Wil Boekbinder en Gea Kuipers.
2. Notulen vergadering 7 mei 2012
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen worden geen opmerkingen gemaakt.
3. Financiële verantwoording
Penningmeester Kees Hage geeft een korte toelichting op het financiële overzicht. Door het uitsplitsen
van enkele posten komt hierin nu duidelijk naar voren hoe de financiële afwikkeling met Pieterburen
Tegengas is gegaan. Ook de aankoop van de boekjes Pieterburen Wad’n dorp en de kosten van de
dorpsbarbecue zijn afzonderlijk opgenomen.
Het financiële overzicht geeft nu geen aanleiding meer tot vragen van de leden.
De voorzitter bedankt Kees en Wienie voor het vele werk dat zij hebben verzet om de financiële
verantwoording overzichtelijker te maken.
4. Stand van zaken dorpsbelangen
Voorzitter Theo Leijdekkers vat de huidige situatie samen: Het bestuur is sinds de vorige ALV
demissionair. Secretaris Wil Broekhuis en Penningmeester Kees Hage zijn bereid aan te blijven; de
overige bestuursleden willen aftreden. Kees Hage voegt hieraan toe, dat hij ook liever zou aftreden,
maar zolang er niemand is die de zorg voor de financiën overneemt, acht hij dit niet mogelijk.
Ondanks diverse oproepen en het actief benaderen van leden van de vereniging, is er tot nu toe
niemand gevonden die zich kandidaat wil stellen voor een bestuurstaak.
Naar de mening van vele aanwezigen heeft dit te maken met de sfeer in het dorp, waarin mensen en
groepen tegenover elkaar lijken te staan en/of elkaar maar met moeite tolereren, waardoor het bestuur
te maken krijgt met kritiek van steeds weer een andere kant. Dit demotiveert enorm. Naast
persoonlijke omstandigheden van individuele bestuursleden heeft met name dit feit geleid tot het
terugtreden van een aantal bestuursleden voor het einde van hun zittingsperiode en de
onmogelijkheid om in hun opvolging te voorzien. Bovendien is het heel moeilijk om mensen te vinden
voor het organiseren van bepaalde activiteiten. Als voorbeeld wordt het dorpsfeest genoemd. In het
voorjaar van 2012 werd gestart met een twintigtal leden, die als rayonhoofden de activiteiten in hun
buurt zouden organiseren. Op de laatste voorbereidende vergadering waren nog 3 vrijwilligers
aanwezig; de rest had afgehaakt.
Een gunstige uitzondering vormt de activiteitencommissie, die er ook deze zomer weer in is geslaagd
om een gezellige kermis te organiseren en die ook de organisatie van de dorpsbarbecue voor haar
rekening heeft genomen. Aanwezigen noemen de barbecue een fantastisch initiatief; tegelijkertijd
heeft het bestuur veel kritiek van anderen gekregen op het feit dat het door de gemeente beschikbaar
gestelde budget aan dit evenement is besteed.
In een langdurige discussie wordt duidelijk dat de meningen over de onderlinge verhoudingen in het
dorp nogal verschillen. Sommigen menen dat de situatie is ontstaan op het moment dat ondernemers
zitting wilden nemen in het bestuur, waartoe een huishoudelijk reglement werd opgesteld met een
regeling over hoe te handelen bij mogelijke belangenverstrengeling (2009/2010). Anderen zijn van

mening dat de problemen al dateren van voor die tijd. Van bestuurszijde wordt hier nadrukkelijk aan
toegevoegd dat binnen het bestuur de kwestie van belangenverstrengeling nooit heeft gespeeld. Maar
de beeldvorming bij leden kan anders geweest zijn.
Ook wordt gesproken over de vraag of er nog wel een vereniging Dorpsbelangen nodig is en zo ja,
hoe dan het ‘dorpsbelang’ omschreven moet worden. Hoewel de vereniging ongeveer 170 leden telt,
kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het draagvlak.
In de groep, die in de vorige ledenvergadering is gevormd, bestaande uit het demissionaire bestuur en
de leden Smits, Kater en Van Dort, is gesproken over de vraag hoe je de Vereniging Dorpsbelangen
nieuw leven in kunt blazen. Met name is gekeken naar de mogelijke inschakeling van de Eigen Kracht
Centrale, een organisatie die wijken en dorpen kan ondersteunen bij het oplossen van conflicten. Bij
navraag is gebleken dat de gemeente hierin niets voor Pieterburen kan of wil betekenen. Tevens
ontstond in de groep de vraag of er wel sprake zou zijn van een gezamenlijke hulpvraag.
PAUZE
5. Eventuele benoeming nieuwe bestuursleden
Naar aanleiding van de discussie voor de pauze stelt de voorzitter vast dat de aanwezigen het in
meerderheid belangrijk vinden dat de Vereniging blijft bestaan, maar dat er geen kandidaten zijn voor
het bestuur. Wel blijkt een aantal mensen bereid om samen met het demissionaire bestuur de
gesignaleerde problemen (“we zijn hier besmet met een aantal virussen”) nader te analyseren en zo
mogelijk tot een oplossing te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door het inroepen van de hulp van de
Eigen Kracht Centrale (informatie van Ieke Kater), die dorpen of wijken kan ondersteunen in het
analyseren van onderlinge problemen. Het is dan wel belangrijk dat er een duidelijke hulpvraag ligt.
Een deel van de aanwezigen is van mening dat er inderdaad actie moet worden ondernomen om de
problematiek boven tafel te krijgen en op te lossen. Anderen vragen zich af of de inwoners wel op een
dergelijke actie zitten te wachten.
Na een oproep van de voorzitter stellen Simon Niehof en Kars Jol zich beschikbaar als bestuurslid.
Hiermee is echter nog geen voltallig bestuur gevormd. Om die reden wordt besloten het huidige
demissionaire bestuur te verzoeken om samen met genoemde heren opnieuw de mogelijkheden te
onderzoeken om te komen tot een aanpak van de problematiek in het dorp, zo nodig met inschakeling
van onafhankelijke deskundigen. Ieke Kater en Wienie van Dort zijn bereid hier ook in mee te denken.
Vervolgens zal deze groep in een volgende ALV met de leden overleggen hoe nu verder. Sietse
Hielema is bereid om hiervoor een (beknopte) PBC te maken, met een uitnodiging voor deze
vergadering. Planning: januari 2013.
6. Jaarlijks gesprek Dorpsbelangen met de gemeente
Theo Leijdekkers somt de punten op, die met de gemeente zullen worden besproken:
• Stand van zaken betreffende dorpsbelangen Pieterburen,
• Hiermee samenhangend: wat zijn de verwachtingen van de gemeente van de dorpsbewoners
wat betreft het overnemen van taken van de gemeente in de toekomst,
• Kontakt tussen gemeente en dorpsbelangen,
• Afsluiten oude parkeerplaats,
• Afronding van het masterplan,
• Stand van zaken omtrent de trillingenproblematiek in de Hoofdstraat.
Sietse Hielema adviseert het bestuur om er bij de gemeente op aan te dringen om bij de evaluatie van
het masterplan niet alleen het huidige bestuur te betrekken, maar ook inwoners die actief waren ten
tijde van de planning en uitvoering van het masterplan.
Annelies Borchert merkt op dat in een vorige ledenvergadering werd besloten dat de oude
parkeerplaats juist niet moet worden afgesloten. Dit punt wordt van het lijstje geschrapt.
7. Rondvraag
Sietse Hielema wijst erop dat bij de kroeg en bij het straatje naar de zeehondencrèche lantaarnpalen
kapot zijn. Hij heeft dit al eens doorgegeven aan de gemeente.

Hanny Hiddema signaleert grote gaten in het Martenspad. Kees Hage antwoordt dat met de gemeente
is afgesproken dat dit jaarlijks door de gemeente wordt bekeken en gerepareerd.
Kars Jol vraagt naar de procedure benoeming nieuwe bestuursleden. Afgesproken wordt dat in de
volgende ALV nieuwe bestuursleden zullen worden benoemd. Tot die tijd zullen de mensen die zich
hebben aangemeld voor het bestuur samenwerken met het huidige demissionaire bestuur.
Gerrit Postema vraagt aandacht voor overlast door foutparkeerders op de stoep.
Poul de Haan merkt op dat foutparkeerders in de Frederiksoordweg gevaarlijke situaties veroorzaken.
De politie doet er weinig aan.
Gerrit Postema: de haven van Pieterburen ziet er slecht uit. Bovendien kunnen de boten de
aanlegsteiger niet bereiken; de doorgang is te nauw.
Lies Vedder wijst op een aanvraag van Vodafone voor het plaatsen van een nieuwe zendmast. Het
zou gaan om een bijna 40 meter hoge mast voor GSM en UMTS, die zou worden geplaatst achter één
van de schuren van Bert Broekema. Dit is ongewenst.
Plaatsing in het bosje tussen Pieterburen en Westernieland zou beter zijn.
Lies heeft contact met een deskundige die bereid is hierover een informatieavond te verzorgen voor
bewoners. De aanwezigen zijn hier sterk voor.
Raymond Kruijer vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de vervanging van de windmolen
bij de zeehondencrèche.
Jacco de Hoop informeert naar de plannen voor het opnieuw asfalteren van de Hoofdstraat. Hij vindt
dit geldverspilling. Omwonenden zijn echter heel blij met het plan, omdat zij door de trillingen van de
klinkers veel overlast en schade ondervinden.
Het bestuur zal de ingebrachte punten meenemen in de bespreking met het college van B&W,
dinsdag 30 oktober a.s.
8. Sluiting
Theo Leijdekkers dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.

