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Inleiding
De pogingen om mensen bereid te vinden om een bestuursfunctie op zich te nemen, bleven zonder
resultaat, zodat de vereniging het gehele jaar een driehoofdig bestuur kende.
Hierdoor was een zorgvuldige afweging nodig van zaken waar aandacht aan kon worden besteed
door het bestuur. Wel is er inschakeling van derden geweest bijvoorbeeld bij het schouwen van het
dorp. Ook de PBC is door extra mensen verzorgd.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond dit jaar uit de volgende personen:
Siemon Niehof, voorzitter
Wil Broekhuis, secretaris
Anne Marie Smits, penningmeester.
Met uitzondering van de zomermaanden kwam het bestuur maandelijks bij elkaar.

Contacten gemeente
Op aandringen van het bestuur organiseerde de gemeente in juni 2013 een bijeenkomst in het
dorpshuis. Doel van de avond was de evaluatie van het Masterplan.
Tijdens de avond heeft de gemeente geïnventariseerd welke punten er nog leven in het dorp. Welke
follow-up hieraan gegeven wordt is, ondanks meerdere verzoeken van het bestuur, nog niet door de
gemeente aangegeven.
In november 2013 had het bestuur een gesprek met een afvaardiging van het college van B&W in het
kader van de jaarlijkse dorpenronde. Onderwerpen van gesprek waren het schouwen, de follow-up op
het masterplan, leefbaarheid, stand van zaken herindeling en het project vitale dorpen.
Drie schouwers (Rienk Dijkstra, Inge van Dijk en Frans Bongenaar) inventariseren jaarlijks welke
zaken in de openbare ruimte aandacht van de gemeente verdienen en brengen het bestuur hiervan op
de hoogte.
In zijn algemeenheid zou het bestuur het reactievermogen van het gemeentebestuur graag nog
effectiever zien. Diverse zaken werden meerdere malen en soms jarenlang aangekaart, zonder
resultaat. Voorbeelden zijn de aanpassing van de Hoofdstraat en de afsluiting van de oude
parkeerplaats.

Leefbaarheid
De leefbaarheid in het dorp baart momenteel veel zorgen. Reeds bestaande tegenstellingen lijken zich
te hebben verscherpt.
Deze zorg wordt gedeeld door het gemeentebestuur, wat ertoe heeft geleid dat door de gemeente de
hulp van een mediator is ingeroepen. Deze deskundige, de heer Wim Meijer, is in januari begonnen
met gesprekken in kleine kring. Inmiddels zijn dorpsgenoten uitgenodigd om desgewenst hun visie te
geven op de ontstane situatie en de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Op dit moment is
nog niet te zeggen wanneer dit proces kan worden afgerond.

Basisschool De Getijden
Vanuit de ouders is een steungroep gevormd die zich inzet voor het voortbestaan van de school.
Waar mogelijk steunt het bestuur dit. Een brief waarin het bestuur van dorpsbelangen zich uitspreekt
voor het behoud van de school is naar het bestuur en de algemene directie van o.b.s. De getijden
gestuurd.
Zeehondencrèche
Het bestuur acht het voortbestaan van de crèche essentieel voor Pieterburen.

Communicatie
De redactie van de PBC kende het afgelopen jaar een wat wisselende samenstelling. De PBC werd,
met uitzondering van de zomermaanden, maandelijks uitgebracht.
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In het 1 kwartaal van 2014 werd de nieuwe website gelanceerd. We bevinden ons in de fase van het
oplossen van kinderziektes en het vullen van de diverse items.
Belangrijk onderdeel van de website is de online agenda, waar zoveel mogelijk activiteiten in het dorp
in worden opgenomen.
De website wordt nog altijd bijgehouden door de secretaris. Na haar aftreden is Wil Broekhuis bereid
de webredactie nog gedurende een jaar voor haar rekening te nemen. Ondersteuning door een
tweede persoon, die dit op termijn kan overnemen, is echter dringend gewenst.

Diverse activiteiten
Aangezien diverse organisaties en individuen activiteiten in het dorp organiseren, ziet het bestuur hier
niet meer een primaire taak voor Dorpsbelangen. Alleen waar gaten vallen, worden initiatieven
ontplooid.
Op 4 januari 2014 organiseerde het bestuur Dorpsbelangen in samenwerking met het bestuur van het
Dorpshuis een Nieuwjaarsborrel voor dorpsgenoten.
Tijdens deze bijeenkomst werden de eerste beelden getoond van de film ‘Altied wat aan het Wad’
Hanny Hiddema en Henk Bolman namen ook dit jaar het beheer van de speeltuin voor hun rekening,
waarvoor dank. Zie separaat verslag.

Plannen komend jaar
Het bestuur ziet het als haar primaire taak om contacten te onderhouden met lokale overheden en
andere instanties, zodat de aansluiting bij diverse ontwikkelingen niet gemist wordt. Voorbeelden zijn
de aardbevingsproblematiek, krimp, gemeentelijke herindeling en de ontwikkeling van de provinciale
omgevingsvisie.
Binnen het dorp wil het bestuur ondersteuning bieden voor allen die activiteiten willen ontplooien die
de leefbaarheid in het dorp bevorderen, vanuit de gedachte ‘voor elk wat wils’. Op de nieuwe website
is volop ruimte om deze activiteiten onder de aandacht te brengen.

