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Inleiding
Het verenigingsjaar werd enerzijds gekenmerkt door de problemen om vacatures in het
bestuur vervuld te krijgen, anderzijds werd met enthousiasme een aantal activiteiten
georganiseerd, zoals een dorpsbarbecue en werd de PBC nieuw leven in geblazen door een
nieuwe redactie.
Bestuur
In de periode mei – oktober 2012 kende de vereniging een demissionair bestuur, bestaande
uit:
Theo Leijdekkers, voorzitter
Kees Hage, penningmeester
Wil Broekhuis, secretaris
Wiendelt Hooijer, lid
Marlies Weidinger, lid.
Aangezien zich in mei 2012 geen nieuwe bestuurskandidaten meldden, werd een volgende
ALV uitgeschreven voor oktober 2012. In deze vergadering stelden Siemon Niehof en Kars
Jol zich kandidaat. Kees Hage en Wil Broekhuis hadden al aangegeven te willen aanblijven.
Nadat Kars Jol zich wegens drukke werkzaamheden weer moest terugtrekken, bleken
Raymond Kruyer en Anne Marie Smits bereid een bestuursfunctie op zich te nemen.
Het bestuur dat uiteindelijk in een extra ALV in februari 2013 aantrad, kende de volgende
samenstelling:
Siemon Niehof, voorzitter
Kees Hage, penningmeester
Wil Broekhuis, secretaris
Raymond Kruyer, lid
Anne Marie Smits, lid.
Raymond Kruyer deelde echter al bij zijn aantreden mee dat hij naar verwachting slechts een
paar maanden in het bestuur zou kunnen zitten vanwege andere verplichtingen. Kees Hage
kondigde aan dat hij met ingang van het volgende verenigingsjaar wilde aftreden.
Contacten gemeente
Dit jaar werd drie keer overleg gevoerd met de gemeente.
Het eerste overleg betrof de reguliere dorpenronde op 30 oktober 2012. Namens het
demissionaire bestuur namen Theo Leijdekkers, Kees Hage, Wiendelt Hooijer en Wil
Broekhuis deel. Aan de orde kwamen o.a. de situatie binnen Dorpsbelangen Pieterburen, de
trillingsproblematiek in de Hoofdstraat en de afronding van het Masterplan.
Na de ALV van februari 2013 hadden Siemon Niehof en Wil Broekhuis een gesprek met een
afvaardiging van B&W over de ontwikkelingen binnen Dorpsbelangen.

Tenslotte vond op 2 mei 2013 een gesprek plaats ter voorbereiding op de evaluatie van het
Masterplan. Op verzoek van Dorpsbelangen zal de gemeente hierover in de eerste helft van
2013 een bijeenkomst voor alle inwoners van Pieterburen organiseren. (Datum inmiddels
bekend: 5 juni 2013).
Communicatie
De Pieterbuurster Courant is van start gegaan met een nieuwe redactie, bestaande uit:
Sietse Hielema, Nicolien van de Brink, Poul de Haan, Agnes van de Klooster, Alie Postema
en Lies Vedder.
De krant is in het 1e kwartaal van 2013 twee keer verschenen.
Aangezien er nog steeds geen webredacteur is gevonden, wordt de website nog altijd
noodgedwongen bijgehouden door de secretaris.
Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om een nieuwe website te ontwikkelen, aangezien de
huidige webmaster heeft aangegeven deze werkzaamheden te willen beëindigen.
Diverse activiteiten
In 2012 ontving Dorpsbelangen een stimuleringsbudget van de gemeente, te besteden aan
een activiteit of aanschaf waarmee de onderlinge solidariteit in het dorp gestimuleerd zou
worden. Op suggestie van de activiteitencommissie werd dit bedrag besteed aan een BBQ
tijdens de kermis. Door de uitstekende organisatie door de commissieleden konden 180
dorpsgenoten genieten van een gezellige avond.
In verband met de inhuldiging van Koning Willem Alexander stelde de gemeente een budget
beschikbaar voor een activiteit op 30 april. Het geld werd besteed aan een door het
Dorpshuis georganiseerde stoepkrijt-tekenwedstrijd voor kinderen en volwassenen, met een
Royal high tea voor alle inwoners. Het was gezellig en lekker. Van deze uitnodiging werd
gebruik gemaakt door 75 personen.
Hanny Hiddema en Henk Bolman namen ook dit jaar het beheer van de speeltuin voor hun
rekening, waarvoor dank. Zie separaat verslag.
Daarnaast werden diverse activiteiten georganiseerd door verschillende organisaties en
individuen, zoals: Spooktocht, Sinterklaasfeest, oudejaarsvuur, paasactiviteiten voor de
kinderen en maandelijkse spelletjesavonden. Het is belangrijk dat er altijd weer mensen zijn
die dingen op touw willen zetten!
Plannen komend jaar
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door veel bestuurswisselingen. Een eerste zorg wordt dan
ook het aanvullen en verstevigen van het bestuur.
Hopelijk zullen ook in het komend jaar veel activiteiten georganiseerd worden door
organisaties en individuen. Het bestuur kiest hierbij niet voor een organiserende rol, maar wil
ondersteunend en zo nodig regisserend optreden.
Daarnaast blijft het bestuur contactpersoon richting overheden.
Het bestuur hoopt op een grote(re) betrokkenheid van de inwoners van Pieterburen, met als
doel de leefbaarheid in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het behoud van de
basisschool ziet zij als een belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd.
Aantal leden
Het aantal leden bedroeg per einde boekjaar 155; daarnaast 4 donateurs.

