Concept
Verslag algemene ledenvergadering
Dorpsbelangen Pieterburen, Broek en Wierhuizen
7 mei 2014 in de Elize Catharina Hoeve
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1. Opening en mededelingen
Voorzitter Siemon Niehof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van de hierboven vermelde personen.
2. Vaststelling agenda
Enkele punten ter aanvulling op de agenda worden ingevoegd als punt 10, Wat verder ter tafel komt.
3. Verslag ALV 30 mei 2013
Pagina 1, punt 3: De voornaam van mevrouw Broekhuizen is niet Aleid maar Annette.
Met deze wijziging wordt het verslag goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag deelt de voorzitter mee dat vanochtend een brief is ontvangen van de
gemeente met daarbij het verslag van de bijeenkomst die in juni 2013 werd gehouden over de
evaluatie van het Masterplan en de nog uit te voeren werkzaamheden in het dorp. Zo is er nog geen
hoge balk aangebracht waarmee de oude parkeerplaats ontoegankelijk wordt voor bussen en
campers. Dit is echter wel toegezegd door de wethouder Kor Berghuis.
De volledige tekst van brief en verslag zal op de website worden geplaatst.
4. Jaarverslag bestuur 2013/2014
Bij het kopje ‘contacten gemeente’ is een fout in het verslag geslopen. De schouwers zijn Rienk
Dijkstra, Inge van Dijk en Gerrit Postema (en dus niet Frans Bongenaar).
De voorzitter merkt op dat de contacten met de gemeente over het schouwen wel goed lopen. De
schouwers maken één keer per jaar een verslag; tussentijds worden ad hoc zaken doorgegeven. Over
het algemeen worden zaken snel opgelost. Leden die problemen signaleren kunnen dit, zo mogelijk
met foto, mailen aan Rienk, die het doorspeelt naar de gemeente. Ook voor wegen die geen
gemeentelijk eigendom zijn, is de gemeente wel verantwoordelijk voor het onderhoud.
Bij het onderwerp ‘diverse activiteiten’ stelt de voorzitter dat het bestuur zo nodig bereid is een
ondersteunende rol te spelen voor alle activiteiten, bijvoorbeeld door het aanvragen van
vergunningen. Er wordt redelijk veel georganiseerd door het Dorpshuis, het Café, Domies Toen en
Actief Pieterburen. Laatstgenoemde Stichting heeft kort geleden echter besloten haar activiteiten te
beëindigen. Dit betekent dat een aantal jaarlijkse evenementen geen doorgang meer zullen vinden,
tenzij anderen dit oppakken. Het bestuur informeert bij de Stichting om welke activiteiten het gaat.
Informatie hierover volgt via website en/of PBC.

5. Financiën
Financieel verslag
Anne Marie Smits geeft een korte toelichting op het financiële jaarverslag. Het lagere kas- en
banksaldo (dit jaar € 1.521,62 tegen € 3.827,46 vorig jaar) wordt o.a. veroorzaakt door het feit dat 90
van de 133 leden hun contributie nog niet hebben betaald. Het ontbreekt haar echter aan tijd om deze
leden persoonlijk te bezoeken. Mogelijk kunnen de rekeningen en herinneringen in het vervolg per email verstuurd worden.
Daarnaast is een eenmalige uitgave gedaan van € 353,68 voor de bouw van een nieuwe website,
terwijl de maandelijkse verschijning van de PBC (10 keer per jaar) neerkomt op een post van ruim €
700,-- per jaar structureel. Dit was voorheen € 450 voor 6 nummers.
De jaarlijkse subsidie van de gemeente is nog niet ontvangen.
De uitgave van € 1.000,-- aan de speeltuin komt ten laste van het spaarsaldo van de speeltuin, dat
hiermee per 1-4-2014 € 3.289,09 bedraagt. Dit bedrag is opgenomen in het totale saldo op de
spaarrekening van de vereniging (€ 5.762,55 per 1-4-2014), waarmee het spaarsaldo van de
vereniging uitkomt op € 2.473,46.
De kosten van het frequenter uitbrengen van de PBC zijn gefinancierd uit de vorig jaar ontvangen
erfenis van de heer Clevering. Na enige discussie komt de vergadering tot de conclusie dat de PBC
een waardevol communicatiemiddel is, dat door velen wordt gewaardeerd. Bovendien biedt de
ontvangen erfenis voldoende financiële armslag om dit nog een aantal jaren te bekostigen. Een
alternatief in digitale vorm wordt door de aanwezigen afgewezen.
Verslag kascontrolecommissie
Michel Sondag en Frans Bongenaar hebben de controle uitgevoerd en de financiën in orde bevonden.
Penningmeester Anne Marie Smits wordt décharge verleend.
Wil Broekhuis en Sietske Feitsma worden benoemd in de kascontrolecommissie voor volgend jaar.
6. Speeltuincommissie: jaarverslag en financieel verslag
Henk Bolhuis geeft desgevraagd een korte toelichting op het ontstaan van het spaarsaldo van de
speeltuin. Dit geld is enkele jaren geleden bij elkaar gebracht door dorpsgenoten en wordt beheerd
door de penningmeester van Dorpsbelangen. In het verslag van de penningmeester zal volgend jaar
duidelijk worden aangegeven welk bedrag is geoormerkt voor de speeltuin.
In het afgelopen verenigingsjaar hebben herstelwerkzaamheden plaatsgevonden na de schade die
werd aangericht door de storm en door vandalisme.
7. Benoeming bestuursleden
Wil Broekhuis treedt af na drie jaar bestuurslidmaatschap als secretaris. Als dank overhandigt de
voorzitter haar een fraai boeket bloemen.
Siemon Niehof is herkiesbaar als voorzitter; Anne Marie Smits is herkiesbaar als lid.
Nieuwe kandidaten zijn Willem Limberger en Michel Sondag.
Er zijn geen tegenkandidaten of extra kandidaten aangemeld.
De vier kandidaten worden bij acclamatie gekozen.
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om opnieuw een oproep te doen voor extra
kandidaat-bestuursleden. Het is niet erg veel werk, zeker als het bestuur nog wat zou kunnen
uitbreiden. Vooral jongeren en bijvoorbeeld ouders van de school worden van harte uitgenodigd om
zich te melden. Hij zal in de volgende PBC een omschrijving plaatsen van de werkzaamheden van het
bestuur.
8. Pieterbuurster Courant
Aangezien Sietse Hielema wegens ziekte afwezig is, geven Poul de Haan en Catrien Seite een kort
overzicht van de werkzaamheden van de redactie. Nu men op elkaar is ingespeeld, verloopt het
proces vrij goed. Er wordt gestreefd naar het vullen van een aantal vaste rubrieken, bijvoorbeeld een
interview met dorpsgenoten. Er is voldoende kopij, zodat het niet moeilijk is om het blad te vullen. De
redactie streeft ernaar om de inhoud van de krant neutraal te houden.

9. Website en social media
Wil Broekhuis geeft een korte toelichting op de nieuwe website, waarin bijvoorbeeld een online
agenda is opgenomen waarin evenementen in Pieterburen en directe omgeving kunnen worden
vermeld. De website is zodanig ingericht, dat lezers ook op alle berichten kunnen reageren.
Zij doet een beroep op de aanwezigen om de webredactie toch vooral te voorzien van zoveel mogelijk
informatie, zodat de website up-to-date kan worden gehouden.
Tot nu toe heeft Wil de website bijgehouden vanuit haar functie als secretaris. Zij is bereid om de
webredactie nog één jaar voor haar rekening te nemen, maar wil daarbij wel graag ondersteuning van
iemand die dit werk daarna van haar kan overnemen. Het is voor één persoon een te grote belasting
om dit te doen zonder de mogelijkheid van vervanging. Om dezelfde reden wordt er ook nog
nauwelijks gebruik gemaakt van het twitter-account en de facebookpagina van de vereniging.
Een woord van dank gaat naar Kars Jol voor het bouwen van de website, naar Gea Kuipers voor haar
hulp bij het overzetten van de gegevens van de oude naar de nieuwe site en naar Henk Roelfsema
die ook na zijn verhuizing uit Pieterburen de technische ondersteuning van de oude website nog een
aantal jaren heeft verzorgd.
10. Wat verder ter tafel komt
Sietske Feitsma brengt de Landloop, die dit jaar 15 jaar bestaat, onder de aandacht (achter de
boerderij van Tjaart van Hoorn). Er worden nieuwe gewassen verbouwd en er zijn nieuwe infopanelen
geplaatst. Zij zal hierover een artikeltje schrijven voor de PBC.
Sietske heeft zich bij de gemeente aangemeld voor het adoptieplan groen, wat inhoudt dat zij een
klein stukje gemeentelijk groen in beheer heeft gekregen, grenzend aan haar tuin. Geïnteresseerden
kunnen hierover informatie krijgen bij de gemeente, die deelnemers hierin ook coacht.
Tenslotte doet Sietske het voorstel om gebruik te maken van de mogelijkheid om met steun van de
provincie een bijenweide in te richten bij het Martenspad. Dit zou naar haar mening een mooi project
zijn voor Dorpsbelangen. Het bestuur zal nagaan wat de mogelijkheden zijn.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. het asfalteren van de
Hoofdstraat. De voorzitter antwoordt dat dit één van de punten is, waar de gemeente in haar brief van
vandaag op ingaat. B&W willen hierover (opnieuw) overleggen met de aanwonenden, waarna het
werk in 2015 zou kunnen worden uitgevoerd. Hij uit zijn teleurstelling over het feit dat de gemeente
vele dingen toezegt, maar het vervolgens bij de uitvoering laat afweten. Dit geldt niet alleen voor de
Hoofdstraat, maar bijvoorbeeld ook voor de afsluiting van de oude parkeerplaats, de maquette op de
grote parkeerplaats, de bebording Dijksterpad, het uitdiepen van de haven, etc. Dat financiële
problemen hierbij een rol spelen, is wel duidelijk, maar er moet dan wel over gecommuniceerd
worden. Hij herhaalt dat de gemeente over het algemeen wel adequaat reageert op de meldingen van
de schouwers.
Vanuit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor de parkeerproblemen in de Hoofdstraat en de
Frederiksoordweg. Anne Marie Smits heeft begrepen dat de organisator van evenementen niet
verantwoordelijk is voor het parkeren. Om die reden is de gemeente voornemens daarvoor nu BOA’s
in te schakelen.
Een andere bron van ergernis zijn spullen van particulieren, die op parkeerplaatsen in de wijk worden
achtergelaten (caravan, aanhanger, etc.). Dit is niet toegestaan. Dit is doorgegeven aan de gemeente,
die heeft aangekondigd deze spullen weg te zullen halen.
De voorzitter doet vervolgens verslag van de werkzaamheden van de mediator, Wim Meijer, die mede
op initiatief van Dorpsbelangen door de gemeente aangesteld. De eerste twee gesprekken, met Anita
Klont en Jeroen van der Laan enerzijds en Willem Limberger en Siemon Niehof anderzijds, verliepen
vrij aardig. Vervolgens heeft hij gesproken met 14 dorpsgenoten die zich daarvoor hadden
aangemeld. Resultaten van deze gesprekken en het vervolg zijn nog niet bekend.

11. Rondvraag
Willem Limberger trekt uit de voorgaande discussie de conclusie dat Dorpsbelangen niet altijd even
serieus wordt genomen door de gemeente. Hij is van mening dat dit een harder optreden
rechtvaardigt. Dit zal in het bestuur besproken worden.
Henk Bolhuis vraagt vrijwilligers om te helpen bij het in orde brengen van de speeltoestellen. Dit moet
voor 15 mei gebeuren. Anne Marie Smits en Sietske Feitsma melden zich aan.
12. Sluiting
De voorzitter dankt Alice voor de gastvrijheid en de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de
vergadering.

