
NOTULEN JAARVERGADERING PB NUIS & NIEBERT d.d. 07-05-2009 
 
 
1: Opening 
Roelf heet de aanwezige leden van harte welkom op deze ledenvergadering.  
 
2: Vaststellen agenda 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda en deze wordt hiermee vastgelegd. 
 
3: Mededelingen 
Er is van 1 lid een afmelding voor vanavond, Dhr. Peter Holsappel kon helaas niet aanwezig 
zijn. 
 
4: Jaarverslag 2008/2009 
- Jaarverslag: Bij agendapunt 7 zal dieper ingegaan worden over de activiteiten van PB. 
Vanuit de leden zijn er geen opmerkingen. 
- Verslag penningmeester: De kascommissie heeft de kas van PB gecontroleerd en in orde 
bevonden. De contributie is in 2008 niet in zijn geheel geïnd. Derhalve is er in 2009 een 
overschot door latere betalingen. PB bedankt de heren Albert Eenling en Jan de Jong voor de 
medewerking. 
 
5: Samenstelling kascommissie 
Albert Eenling heeft nu 2 jaren de kas gecontroleerd, waarvoor dank. Jan de Jong stelt zich 
beschikbaar om het  komende jaar dit nogmaals te doen. Vanuit de leden meld Luc v. Hoogen 
zich om Jan een handje te helpen. (Als er cake bij de koffie is) 
 
6: Verkiezing bestuursleden 
Aangezien er 2 bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar zijn, was PB al op zoek gegaan 
naar vervanging. Deze waren gevonden in 2 enthousiaste mensen, Albert Eenling en Henny 
Homan-Alkema. Maar voor aanvang van de vergadering heeft zich een 3e kandidaat gemeld, 
Peter Smit. PB bevindt zich in een luxe positie, aangezien bestuursleden vaak moeilijk te 
vinden zijn. Na een kort overleg wordt besloten om voor te leggen aan de leden, dat alle drie 
de kandidaten worden aangenomen en het stemrecht vervalt voor 1 van de huidige leden, die 
vanwege drukke werkzaamheden weinig aanwezig kan zijn. Zo blijft het oneven aantal intact, 
wat nodig is bij een event. stemmingsronde. Het voorstel wordt door de aanwezige leden 
goedgekeurd.  Roelf bedankt de 2 aftredende bestuursleden Coba en Renate voor hun inzet 
voor de dorpen en gezelligheid de afgelopen jaren met een bloemetje en een bonnetje.  
 
7: Stand van zaken 
- Coendersborg: Roelf legt in het kort nog even uit wat de plannen rond de borg en het 
omliggende terrein zijn. Er ligt een principe akkoord met de gebruikers en GL is bezig met de 
vergunningen/subsidies om de plannen te realiseren. Door PB is aan het GL gevraagd om ons 
op de hoogte te houden. Een vertegenwoordigster van het GL is aanwezig en kan ons helaas 
ook niet meer vertellen. De plannen voor de borg zelf zitten momenteel op slot. Er zijn geen 
plannen om de pastorie en vijver aan te pakken cq te herstellen. 
- Contributie: Gezien de moeilijkheid om mensen te vinden die de contributie kunnen innen is 
de keuze gevallen op aut. incasso. De penningmeester legt het systeem nog even uit aan de 
leden. Een acceptgiro is vanwege de kosten ( 60 eurocent extra) helaas geen optie. 
- Dorpsvisie: Inmiddels is de website draaiende en wordt goed bezocht. In de visie zelf zijn 
geen veranderingen aangebracht. Het blijft een leidraad voor de komende jaren. 



- Enquête: De woonenquête is in de dorpskrant geplaatst en we hopen op veel respons.  
- Feestelijke activiteiten: Het organiseren van o.a. Sinterklaas, St. Maarten en het 
Midzomerfeest vergt redelijk werk voor PB. Het zoeken naar mensen die ons mee kunnen 
helpen valt niet altijd mee. Dit jaar hebben we wel een nieuwe activiteit in het midzomerfeest: 
Darten. Daarnaast verlenen we hand en spandiensten aan de spokentocht. 
- Ontwikkeling EHS: Het Landschapsbeheer heeft plannen om het gebied dwarsdiep en 
omringend landschap te verbeteren. Dit verkeert nog in een pril stadium. 
- Coenderslaan: Wij als PB gaan er nog steeds vanuit dat de school en de huisjes gaan 
verdwijnen. Op een bijeenkomst zijn enkele herinrichtings voorbeelden gepresenteerd. Vanuit 
de leden wordt de opmerking geplaatst dat de aanwonende van de Coenderslaan na 1 
informatieavond niet meer op de hoogte zijn gesteld over het verloop van de plannen.  
- HW weg: Er wordt geconstateerd dat ook na de herinrichting nog ontzettend veel (vracht) 
verkeer deze route neemt. 
- Breede school: Er zal door PB naar de stand van zaken worden gevraagd bij de gemeente. 
Vanuit de leden wordt aangegeven dat er nog geen overeenstemming is bereikt over de aan te 
leggen natuur/geluidswal tussen de school en de Offringalaan. 
- Overleg gemeente: PB probeert ieder jaar een overleg te huoden met de burgemeester en 
wethouders. 
- Bijeenkomsten: Enkele bestuursleden zijn bij verschillende bijeenkomsten van de gemeente 
en verenigingen geweest. 
 
8: Rondvraag 
Hoe staat het met de wandelpaden? Vanuit de gemeente is helaas geen steun te verwachten 
ivm het onderhoud e.d. Het staat nog wel op de agenda maar het komt op vrijwilligers neer. 
Wellicht valt er in het kader van de EHS nog iets te verwachten. ( event. via een 
burgerinitiatief) 
 
Na de pauze is er een lezing door Dhr. Erik Welten van de apotheek te Marum. 
 
9: Sluiting 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid. 
 
 
 
 
 
 


