Concept
Verslag algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Pieterburen en Broek
30 mei 2013 in café ‘t Centrum

Aanwezig:
Bestuur: Siemon Niehof, Kees Hage, Raymond Kruyer, Anne Marie Smits, Wil Broekhuis,
Leden: Sietse Hielema, Wil Boekbinder, Annelies Borchert, Michel Sondag, Winie van Dort, Marlies
Weidinger, Mark Lester, Wiendelt Hooyer, Inge Lester, Birgit Kleiss, Reinier Kleiss, Hanny Hiddema,
Frans Bongenaar, Rita Vegter, Willem Limberger, Sietske Feitsma, Thomas Kruyer. Alice Streekstra
Adspirant-lid: Piet Venema
Afwezig met kennisgeving:
Ira Diakonoff, Gerrit Postema, Alie Postema, Gea Kuipers, Cees Schelling, Betty Schelling
1. Opening en mededelingen
Siemon Niehof opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen
van Ira Diakonoff, Gerrit en Alie Postema, Cees en Betty Schelling en Gea Kuipers.
De heer Clevering, overleden in januari 2013, heeft de vereniging € 1.500,-- nagelaten. Suggesties
voor de besteding van dit bedrag zijn welkom.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag ALV 4 februari 2013
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag (pag. 2) doet Hanny Hiddema kort verslag van de bijeenkomst over
crowdfunding: teleurstellend; in plaats van uitleg door deskundigen moesten de aanwezigen zelf met
ideeén komen. Voorbeelden kwamen alleen van Aleid Broekhuizen, die ook aan de bijeenkomst
deelnam.
Deelname aan deze eerste bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, was gratis. Tegen betaling
kan aan vervolgbijeenkomsten worden deelgenomen. Vanuit DB Pieterburen bestaat hiervoor geen
belangstelling.
De schouwers (Inge Lester, Gerrit Postema en Rienk Dijkstra) hebben een eerste ronde gemaakt en
hun bevindingen in een rapportage aan de gemeente gemeld. Een aantal zaken is door de gemeente
opgepakt. Men zoekt nog een oplossing voor het afsluiten van de oude parkeerplaats voor bussen
bijvoorbeeld d.m.v. een hoog geplaatste balk.
Dingen, die in de loop van het jaar gesignaleerd worden, worden per geval aan de gemeente
doorgegeven. Na overleg en inventarisatie met het bestuur onderhoudt Rienk Dijkstra deze contacten.
Er wordt nog een schouwer gezocht voor Wierhuizen/Broek/buitengebieden.
Naar aanleiding van de passage over het Nieuwjaarsvuur (pag. 3) stelt Frans Bongenaar met nadruk
dat hij niet heeft willen suggereren dat er rotzooi op het vuur is gegooid door de organisatoren. Zijn
bezwaar betreft met name de grootte van het vuur.
De voorzitter merkt op dat in een gesprek met de gemeente is gebleken dat er achteraf toch troep op
de vuurbult is gevonden. Het is alleen niet duidelijk wanneer dat erop gegooid is en door wie. Het
bestuur stelt zich op het standpunt dat afspraken die bij de vergunningverlening worden gemaakt,
gehandhaafd moeten worden.

4. Jaarverslag bestuur & plannen 2013/2014
Annelies Borchert stelt voor om in het jaarverslag op te nemen dat er een groep schouwers is
gevormd.
5. Financiën
De kascontrolecommissie, bestaande uit Wienie van Dort en Frans Bongenaar heeft de financiën
gecontroleerd en in orde bevonden.
Kees Hage beantwoordt vervolgens een aantal vragen, o.a. over de hoogte van de post ‘organisatie’.
Dit wordt o.m. veroorzaakt door de kosten van extra ledenvergaderingen en representatiekosten die
hierbij zijn ondergebracht.
Tegenover de kosten van de dorpsdag (ruim € 1.400,--) staat een van de gemeente ontvangen
subsidie in het vorige boekjaar.
Het omgekeerde is het geval bij de post ‘boeken Pieterburen’. Deze zijn vorig jaar ingekocht en dit jaar
verkocht, o.a. aan het hotel en aan Domies Toen. Er zijn nog 35 boekjes over, die bijvoorbeeld
verkocht kunnen worden op de reünie in oktober.
De vergadering verleent de penningmeester décharge. Kees Hage ontvangt vervolgens een fraai
boeket als dank voor het vele werk dat hij in de afgelopen 4 jaar als penningmeester heeft verzet.
De voorzitter dankt de leden van de kascontrolecommissie voor hun werkzaamheden. Wienie van Dort
treedt uit de commissie. Michel Sondag stelt zich beschikbaar om de controle volgend jaar te doen,
samen met Frans Bongenaar. Zij zullen ook de kascontrole van de speeltuincommissie op zich
nemen.
6. Speeltuincommissie: jaarverslag en financieel verslag
Hanny Hiddema geeft een korte toelichting. Er is voor de speeltuin nog € 4.300,-- in kas.
In het afgelopen jaar is veel geld uitgegeven aan hout om de kabelbaan weer op te knappen.
Het in het verslag genoemde bedrag “1 tot 2000 euro” moet zijn “1000 tot 2000 euro”.
Hanny spreekt haar zorg uit over de problemen om het onderhoud bij te houden met de huidige groep
vrijwilligers, bestaande uit een tiental dorpsgenoten die geen of nauwelijks binding hebben met de
doelgroep. De aanwezigen zijn van mening dat ouders van (school)kinderen benaderd kunnen worden
om zich voor de speeltuin actief op te stellen. Wienie van Dort zal via de school een oproep doen.
Daarnaast zal een oproep geplaatst worden in de PBC. Vanuit de vergadering wordt gesuggereerd
om te kiezen voor twee vaste vrijwilligersdagen, gekoppeld aan bijvoorbeeld de landelijke
burendagen, NL-doet en Oranjefonds.
Bij een laatste controle bleek dat er aan 19 van de 21 toestellen iets mankeerde. Dit roept de vraag
op, wat er gebeurt in geval van een ongelukje met één van de afgekeurde toestellen. Dit valt onder de
verzekering van Dorpsbelangen. Toestellen die echt afgekeurd zijn, moeten worden
verwijderd/afgesloten en mogen pas weer worden gebruikt als ze zijn hersteld.
De voorzitter dankt Hanny Hiddema voor het vele werk dat zij voor de speeltuin heeft verzet.
7. Benoeming bestuursleden
Siemon Niehof deelt mee dat het ondanks verwoede pogingen niet is gelukt nieuwe bestuursleden te
vinden. Raymond Kruyer en Kees Hage hebben in de vorige vergadering al laten weten dat zij zouden
aftreden, met als gevolg dat er drie bestuursleden resteren: Siemon Niehof als voorzitter, Anne Marie
Smits en Wil Broekhuis. Laatstgenoemde heeft laten weten zich nog één jaar beschikbaar te willen
stellen.
Siemon roept de aanwezigen op om mee te helpen in de zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Hij
voegt eraan toe dat men het om de hoeveelheid werk niet hoeft te laten. Het bestuur vergadert
gemiddeld 10 keer per jaar.
Het bestuur wil zich niet bezighouden met de organisatie van allerlei activiteiten, maar kiest voor een
faciliterende rol, zoals dat bijvoorbeeld met het Kroningsfeest het geval was.

8. Pieterbuurster Courant
Sietse Hielema geeft een korte toelichting op de werkwijze van de nieuwe redactie. Er is een verdeling
gemaakt naar aandachtsgebieden, zodat alle belangrijke zaken die in het dorp gebeuren aan bod
kunnen komen.
De krant is een belangrijke schakel tussen de bewoners. Er moet ruimte zijn voor kunst- en
cultuuruitingen, maar in de toekomst bijvoorbeeld ook voor informatieverstrekking over ontwikkelingen
op het gebied van de AWBZ, WMO, etc.
De redactie zou het blad graag maandelijks willen uitbrengen, met uitzondering van de
zomermaanden, dus 10 keer per jaar, ongeveer op de 20e van de maand in A3 formaat. De
redactievergadering vindt 10 dagen daaraan voorafgaand plaats.
Het budget voor dit jaar is al verhoogd, maar is nog niet toereikend. Voor de ontbrekende € 150,-kunnen wellicht giften verkregen worden, of kunnen adverteerders geworven worden. Staande de
vergadering wordt besloten om voor het komende verenigingsjaar een bedrag van € 150,-- uit de
erfenis van de heer Clevering toe te voegen aan het budget voor de PBC.
De bezorging in Pieterburen doet Alie Postema. Boukje Oudshoorn neemt Broek en Wierhuizen voor
haar rekening. Inge Lester merkt op dat zij zich in de vorige vergadering ook al heeft aangemeld voor
bezorging in de buitengebieden. Sietse sluit dit kort.
Kopij kan gestuurd worden naar pbc@dorpsbelangenpieterburen.nl.
Hanny Hiddema noemt het teleurstellend dat een berichtje over de speeltuin drie dagen voor de
sluitingsdatum niet meer geplaatst kon worden in de laatste PBC. Sietse Hielema verduidelijkt dat dit
te maken had met het feit dat de verschijningsdatum van de krant een paar dagen moest worden
vervroegd i.v.m. de uitnodiging voor de ALV.
Siemon Niehof pleit voor flexibiliteit van alle kanten.
Inge Lester doet de suggestie om data van diverse activiteiten in een apart kadertje op te nemen.
9. Website en social media
De huidige website moet op termijn vervangen worden, aangezien de webmaster heeft aangegeven
zijn activiteiten te willen beëindigen.
Inmiddels is een Facebookpagina aangemaakt, die dit in ieder geval deels kan ondervangen
(Dorpsbelangen Pieterburen). Daarnaast heeft Kars Jol zich bereid verklaard om te ondersteunen bij
het maken van een nieuwe website.
Dorpsbelangen heeft ook een twitter-account (Dorp Pieterburen).
10. “Pieterburen houdt zijn basisschool!”
Hoewel er enige tijd sprake van is geweest dat scholen met minder dan 100 leerlingen dicht zouden
gaan, is die eis weer van de baan. De sluitingsnorm blijft ongewijzigd op 23 leerlingen. Onze school
heeft er momenteel 40. Het voortbestaan van de school wordt van groot belang geacht voor de
leefbaarheid in het dorp.
Siemon Niehof heeft gesproken met Sabine Wiersema - Van der Meer(locatieleider) en Sieneke
Sietsema (directeur), die beiden hebben aangeven dat het desondanks moeilijk wordt om de school in
stand te houden met zo weinig leerlingen. Het is geen wettelijk probleem maar een financieel
probleem.
Ouders van kinderen uit omliggende dorpen kiezen vaak voor de school in Den Andel of Baflo, in
plaats van Pieterburen. Door een somber toekomstperspectief maken steeds meer ouders die keuze,
waardoor sluiting onafwendbaar lijkt.
Om het tij te keren is het van groot belang dat wij als dorp uitstralen dat wij een goede school hebben.
Het is bovendien een Montessorischool, die bij de inspectie ook goed bekend staat. Enkele ouders
hebben bewust voor dit type onderwijs gekozen.
De aanwezigen doen enkele suggesties om de school op een positieve manier voor het voetlicht te
brengen. Ouders van buiten Pieterburen, die bewust voor onze school hebben gekozen, kunnen
worden geïnterviewd voor de PBC. Daarnaast bekendheid zoeken via artikelen in De Ommelander en
Dagblad van het Noorden.

11. Rondvraag
Frans Bongenaar is benieuwd naar de mening van de vergadering over het plaatsen van
vlaggenmasten langs de straat die toegang geeft tot de zeehondencrèche. Hij vraagt zich af of het
dorp erbij gebaat is dat toeristische attracties zo prominent aanwezig zijn.
Het bestuur wil hier als vereniging neutraal in blijven. Wie bezwaren heeft, dient dit via de geëigende
kanalen kenbaar te maken.
Tegelijkertijd is het bestuur van mening dat regelgeving gehandhaafd moet worden. Wethouder
Berghuis heeft uitgesproken dat dit stringenter zal gebeuren. Aanvullende vragen/opmerkingen
kunnen aan de wethouder worden voorgelegd bij de evaluatie van het Masterplan op 5 juni a.s.
Raymond Kruyer zegt toe dat hij vanuit zijn functie als raadslid erop toe zal zien dat ongelijkheid in de
handhaving verdwijnt.
De gemeente beraadt zich op de suggestie om de glascontainer en de kledingcontainer naar de grote
parkeerplaats te verplaatsen (vraag Frans Bongenaar).
Er bestaat onduidelijkheid over de oud papiercontainer. In tegenstelling tot de afspraken die hierover
gemaakt zijn met het Dorpshuis, blijken zowel de container voor de zeehondencrèche als de container
voor het Dorpshuis permanent op het parkeerterrein te staan. Mensen van het Dorpshuis controleren
alleen op de afgesproken data, waardoor het in de rest van de tijd een troep wordt rond de container.
Sietse Hielema wijst er voorts op dat er naast deze papiercontainer al maandenlang een afgedankte
aanhanger staat.
Hanny Hiddema beklaagt zich over de troep rond de glasbak, waar mensen kennelijk dozen en plastic
zakken achterlaten.
Vanuit de vergadering wordt een positieve opmerking gemaakt over maaiwerkzaamheden aan het
Martenspad die zijn uitgevoerd door Jacco de Hoop.
Inge Lester maakt zich zorgen over hoe het centrum van het dorp zich ontwikkelt.
De voorzitter antwoordt dat Dorpsbelangen hier neutraal in staat. Hij adviseert haar om dit in te
brengen tijdens de evaluatie van het Masterplan.
Het verdient aanbeveling om deze vragen vooraf aan de gemeente te melden.
Sietse Hielema deelt mee dat op 22 juni de Nacht van de Vleermuis en de Nachtvlinder plaatsvindt. In
de dagen daarvoor zal de toren worden verlicht met ledverlichting.
12. Sluiting
De voorzitter dankt Alice Streekstra voor de gastvrijheid en sluit de vergadering.

