Verslag algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Pieterburen en Broek
4 februari 2013 in de Theeschenkerij
Aanwezig:
Bestuur: Siemon Niehof, Wil Broekhuis, Raymond Kruyer, Anne Marie Smits
Leden: Sietse Hielema, Immy Joling, Bart Frieling, Wil Boekbinder, Gerrit Postema, Alie Postema,
Annelies Borchert, Michel Sondag, Winie van Dort, Marlies Weidinger, Pieter Kluit, Ira Diakonoff, Mark
Lester, Wiendelt Hooyer, Inge Lester, Catrien Seite, Birgit Kleiss, Hanny Hiddema, Tjaart van Hoorn,
Rienk Dijkstra, Frans Bongenaar, Edith de Gooijer, Annemarie van de Ven, Margreet Bakker
Afwezig met kennisgeving:
Kees Hage, penningmeester, Gea Kuipers, Cees Schelling, Betty Schelling
1. Opening
Siemon Niehof opent de vergadering.
Aangezien er nog geen nieuw verkozen bestuur is, is hij – als kandidaat-voorzitter - bereid de
vergadering te leiden. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
Bericht van verhindering is ontvangen van Kees Hage (wegens familiebezoek in Zeeland), Gea
Kuipers, Cees Schelling en Betty Schelling.
2. Vaststelling agenda
De ter vergadering uitgereikte agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verkiezing nieuw bestuur en taakverdeling
De volgende personen zijn kandidaat voor het bestuur:
Siemon Niehof, voorzitter, Wil Broekhuis, secretaris, Kees Hage, penningmeester en Raymond Kruyer
en Anne Marie Smits, leden.
Kees Hage heeft laten weten dat hij zich in mei niet opnieuw kandidaat zal stellen voor een volgende
bestuursperiode. Raymond Kruyer zal het bestuur in april 2013 weer verlaten i.v.m. andere
verplichtingen. Dit betekent dat er behoefte is aan aanvulling van het bestuur met minimaal twee
nieuwe leden.
Vervolgens worden de voorgestelde kandidaten voor het bestuur unaniem verkozen.
4. Notulen vergadering 29 oktober 2012
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
5. Taakstelling van het nieuwe bestuur
De voorzitter roept in herinnering hoe in de vorige ALV is gediscussieerd over de onderlinge
verhoudingen in het dorp en de problematiek die hiermee samenhangt. Hij stelt met nadruk, dat het
nieuwe bestuur een bestuur wil zijn voor het hele dorp, alle inwoners, bedrijven en andere
organisaties.
Het bestuur betreurt het dan ook dat de eigenaar van het café kort geleden heeft besloten om geen
onderdak meer te bieden aan Dorpsbelangen voor het houden van vergaderingen. Het streven van
het bestuur blijft erop gericht om activiteiten van en voor iedereen in het dorp bij elkaar te houden
onder Dorpsbelangen. Op die manier kan een veelheid aan activiteiten geboden worden, omdat
bepaalde dingen geld opleveren, terwijl andere geld kosten. Daarnaast spelen praktische punten,
zoals het aanvragen van vergunningen, WA-verzekering, etc. Bestuur Dorpsbelangen gaat hierover
contact opnemen met de gemeente als vergunningverlener.
De technische ondersteuning voor de huidige website van Dorpsbelangen wordt binnenkort beëindigd.
Het bestuur wil daarom op korte termijn een nieuwe website lanceren in de vorm van een facebookpagina. Zo’n facebook pagina is erg toegankelijk, ook voor mensen die zelf niet op facebook zitten,
heeft een groot gebruiksgemak en het kost niets.

Sietse Hielema zal Raymond Kruyer van informatie voorzien over de mogelijkheid om met subsidie
een website te bouwen via het loket ‘levende dorpen’.
De domeinnaam www.dorpsbelangenpieterburen.nl blijft behouden.
Het bestuur heeft behoefte aan schouwers, die vanuit het dorp dingen willen signaleren. Voor
Pieterburen-Oost meldt Gerrit Postema zich aan. Rienk Dijkstra doet Pieterburen-West en Inge Lester
neemt de regio Frederiksoordweg/Wilgenpad/Centrum voor haar rekening. Zij geven hun meldingen
door aan Kees Hage, die contactpersoon is voor de gemeente.
Op 20 februari a.s., 19.45 uur houdt de gemeente in het gemeentehuis een bijeenkomst over de
dorpsschouw. Kees Hage, Gerrit Postema en Rienk Dijkstra gaan hier naartoe.
Het bestuur stelt zich ten doel om voortdurend alert te zijn en te reageren op actualiteiten. Voorbeeld
op dit moment is de plaatsing van een UMTS mast van Vodafone. Over dergelijke zaken bestaat in het
dorp vaak geen eensluidende mening.
Hierop wordt kort gediscussieerd over de vraag hoe het bestuur in dergelijke gevallen dient te
handelen. Afgesproken wordt dat het bestuur zal komen met een voorstel hierover, met name als het
gaat om meer ‘politieke items’ zoals UMTS, opslag aardgas en kernafval.
Het bestuur zal in ieder geval bewerkstelligen dat de inwoners goed en zo objectief mogelijk worden
geïnformeerd, b.v. via de PBC, de website of door het (laten) organiseren van een
informatiebijeenkomst.
Pauze
6. Mededelingen
Opslag kernafval
De Europese Raad van Ministers heeft een richtlijn opgesteld voor de opslag van kernafval, die het
uiteindelijk mogelijk moet maken om in ieder land kernafval van het eigen land maar ook van andere
landen op te slaan. Hierbij is de zoutkoepel van Pieterburen ook weer in beeld. Het ministerie zegt bij
de discussie hierover burgers, bedrijven en lokale overheden te willen betrekken. Siemon is hierover
in contact met Roelof Heida van de Stichting Noordelijke Ondergrond Afvalvrij en zal op korte termijn
ook de gemeente benaderen.
Crowdfunding
In vervolg op het project Vitale Dorpen organiseert de gemeente op woensdag 6 februari een
bijeenkomst over crowdfunding. Hanny Hiddema gaat hier naartoe.
UMTS zendmast
Op woens 6 februari bijeenkomst over de geplande zendmast in het Dorpshuis.
7. Pieterbuurster Courant
De nieuwe redactie bestaat uit: Sietse Hielema, Lies Vedder, Poul de Haan en Nicolien van den Brink
Enige jaren geleden is een redactiestatuut opgesteld, dat nu ter bekrachtiging is voorgelegd aan het
bestuur. De bedoeling is om een aantal keren per jaar op een objectieve, journalistiek verantwoorde
wijze een krant te maken op A3-formaat. Het bestuur zal in de redactie vertegenwoordigd zijn.
De bezorging in het dorp doet Alie Postema. Inge Lester wil de bezorging in het buitengebied voor
haar rekening nemen.
8. W.v.t.t.k. / rondvraag
Inge Lester stelt opnieuw de afsluiting van de oude parkeerplaats aan de orde, waartoe al enige jaren
geleden werd besloten. Intussen is het standpunt hierover gewijzigd, omdat bijvoorbeeld bezoekers
van het dorpshuis er ook moeten kunnen parkeren. Door de parkeerplaats open te houden, maar de
toegang voor bussen, die daar vaak langdurig staan met draaiende motor, maar ook campers en
vrachtwagens te verhinderen door b.v. een hoge dwarsbalk, zouden alle problemen uit de wereld zijn.
Siemon Niehof neemt hierover contact op met de gemeente. Er wordt opgemerkt dat de glasbak en de
kledingbak wel leeggehaald moeten kunnen worden.

Marlies Weidinger vraagt naar de evaluatie van het Masterplan. Antwoord: wethouder Kor Berghuis
heeft toegezegd dat in het voorjaar van 2013 een evaluatie/afronding zal plaatsvinden. Er zijn ook
vragen over gesteld in de raad.
Op verzoek van Marlies Weidinger geeft Anne Marie Smits een korte toelichting op de stand van
zaken rond het Dorpshuis. De werving van de fondsen is nog niet helemaal rond. Goed nieuws is dat
een tekening in principe is goedgekeurd door de Welstandscommissie.
Frans Bongenaar vraagt aandacht voor het Nieuwjaarsvuur, dat ieder jaar groter en hoger lijkt te
worden, met bovendien enorm hard vuurwerk. Omwonenden melden dat de vlammen ’s morgens om
6 uur nog 3 meter hoog waren. Bovendien lijkt er steeds meer ander brandbaar materiaal dan hout te
worden verbrand, wat uit milieutechnisch oogpunt ongewenst is. De gemeente verleent weliswaar
vergunning en de brandweer controleert vooraf, maar er wordt vervolgens niet gehandhaafd op
uitvoering volgens de gestelde eisen.
Annelies Borchert complimenteert het bestuur met de uitnodiging voor de vergadering, waarin ook een
toelichting is gegeven op de voorgenomen aanpak en een opsomming van bestuurstaken. Zij vraagt
aandacht voor de speeltuin, die ook eigendom is van Dorpsbelangen en waarvan Hanny Hiddema en
Henk Bolman het beheer nog steeds voor hun rekening nemen.
Wil Boekbinder heeft nog kaarten beschikbaar voor de voorstelling van Theater te Water in het
Dorpshuis op 7 maart a.s.
Wiendelt Hooijer vraagt aandacht voor het onderhoud van het wegdek van de Oosterweg.
9. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

