
Notulen jaarvergadering 2011 Plaatselijk Belang Nuis-Niebert d.d. 14-4-2011 
in “In de Klaver” te Niebert. 
 
1. Opening en welkom door voorzitter Roelf van der Meulen. 
 
2. Notulen d.d. 22-04-2010 goedgekeurd.  
    Het jaarverslag wordt voorgelezen en de bestuursleden die betrokken zijn bij de diverse  
    projecten worden voorgesteld. 
 
* Midzomerfeest (week)2011, Jeannet Rijskamp betrokken vanuit PB 
  Allerlei activiteiten staan op stapel. 
  Klompen Nuis-Niebert kunnen worden besteld via de speciale Midzomersite. 
  Er wordt een bloemenactie gehouden en er worden loten verkocht (huis-aan-huis)   
  Voor bijna alle activiteiten zijn nog vrijwilligers nodig, die zich kunnen melden bij  
  Jeannet. 
 
* Dorpenronde, gezien de grote opkomst in 2010 blijkt wel dat men geïnteresseerd is in wat  
  er in de dorpen speelt. 
  Roelf roept eenieder op om toch vooral naar de herindelings-bijeenkomst op 27 april te  
  komen. 
 
* Dwarsdiepproject, betrokken vanuit PB: Peter, Albert en Roelf. 
  Boerakker heeft men de gelden hieruit besteedt aan herindeling van de dorpskern,    
  herkenbaarheid (dmv wapen) enz. 
  Voor Nuis-Niebert zijn we bezig met Ommetjes, verbetering van de omgeving van de  
  Nieberter molen, ontwikkeling Dorpsvlag/wapen, infopanelen enz. 
  Vwb de molen: om de molen ter bezichtiging zo vaak mogelijk te kunnen openen, en de  
  huidige vrijwillig molenaar ermee stopt op den duur, zijn er 2 mensen begonnen met de  
  molenaarsopleiding, en is er een vrijwilligersgroep geformeerd om rondleidingen te kunnen 
  geven.  Het terrein rondom de molen wordt verhard, in het vooronderzoek hiervoor is   
  asbest aangetroffen in de grond en zal de grond gesaneerd moeten worden. De grond (nu  
  nog gemeente-bezit) wordt overgedragen aan Groninger Landschap. 
  Ommetjes: Er wordt aan de inventarisatie van het Kale Jonkerpad gewerkt en aan een  
  nieuw Ommetje, dat de Grouwweg met het bos achter de Borg verbindt.  
  Ook vindt er een haalbaarheidsonderzoek plaats voor een zogenaamd “Leedaanzeg-    
  gerspad”.  
  Dit zijn allemaal aanvragen vanuit de Leadergelden. 
 *  Herdenkingsbos kamp Nuis?  Deze grond zou dan moeten worden gesaneerd; hoeveel  
    kost dit en van wie is deze grond? 
    (GvdK): inzicht geven in waaraan leadergelden worden besteedt. 
    (A.K.): Is door Libelle uitgenodigd om een praatje te maken met dhr.  
    Rutte in het torentje. Hierbij heeft zij aan enige Nuis-Niebert promotie gedaan en  
    heeft zij de heer Rutte uitgenodigd eens een kijkje te komen nemen in Nuis-Niebert  
    (wellicht potentieel huwelijkskandidates?) 
*  Kunstwerk voormalig kamp Nuis: 
    Dit loopt, streefdatum is (8)oktober 2011. 
*  Website Nuis-Niebert: 
    wordt druk bezocht, Roelf onderhoudt de website en vraagt aanwezigen zaken die  
    interessant zijn voor anderen, door te geven. 
*  Kerstmarkt: 
    We zijn van plan om ook in 2011 een kerstmarkt te organiseren. Hiervoor worden weer  
    veel vrijwilligers gevraagd. 
*  Coenderslaan: 
   Aangezien de kredietcrisis ertussendoor kwam, heeft dit een poosje “stilgelegen”, er zijn 
   zorgen geuit naar de Gemeente aangezien leegstand vandalisme kan uitlokken.  De school  
   zou zsm moeten worden gesloopt. 
   Ook de bejaardenwoningen, nu nog deels verhuurd, zullen worden gesloopt.   
   Wold en Waard heeft zich teruggetrokken uit het nieuwbouwplan. De Gemeente heeft dit  
   nu bij een Projectontwikkelaar neergelegd. 



  PB heeft in 2008 een enquête gehouden, en er is toen door de Gemeente toegezegd, dat dit  
  gebied na sloop goed zou worden onderhouden. 
  PB koppelt dit terug naar de Gemeente. 
* De volgende bijeenkomsten zijn er geweest vanuit PB: 
  -maandelijkse bestuursvergaderingen, Dorpenronde, nieuwjaarsreceptie,  
   bezoek aan 100-jarige mw. van Wijk, diverse overleggen met de Gemeente. 
 
3. Financieel verslag: 
    Geen opzienbarende dingen. 
    Rondom 5 mei: Gemeente heeft voor het eerst een bedrag(je) per inwoner beschikbaar  
    gesteld om iets te kunnen organiseren. 
    Kerstmarkt: lastig te budgetteren: verlies over 2010 was € 10,95. 
    In mei gaan de bestuursleden een ledenwerf-rondje houden. 
 
4. Kascontrole/financieel verslag: 
    Luuk van Hoogen en Jos Ruigrok hebben het verslag goedgekeurd. 
    verkiezing kascommissie 2012: Jos Ruigrok en Sietse van Wijk. 
 
5. Stand van zaken Dwarsdieproject: 
    Reeds behandeld onder punt 2. 
 
6. Verkiezing bestuursleden: 
    We verwelkomen Ciska Drijfhout-Koets als nieuw bestuurslid, en nemen afscheid van de  
    bestuursleden Henk Land en Ineke van der Velde met een bloemetje. 
 
7. Stand van zaken voorstel te plaatsen monument/kunstwerk bij  
    voormalig kamp Nuis. 
    Reeds besproken onder punt 2. 
 
8. Rondvraag: 
    (GvdK): Onderhoud speeltuintje Offeringalaan? wordt nu verwaarloosd. 
    De veiligheid is nu in het geding. Hekwerk van de Coepel nu naar de speeltuin ? 
    Contact opnemen met Wold en Waard, misschien kunnen zij iets betekenen? 
    Het grote klimtoestel is van Westerwijs en is naar de Dorpel in de Wilp gegaan. 
    De Gemeente maait alleen het gras. 
    Er wordt nogal eens iets vernield door de jongeren. Vernielingen doorgeven en melden bij  
    de politie. 
    (HV): Gashokje-boompjes: ook hier worden steeds vernielingen gepleegd. 
    Dit s.v.p. op de mail zetten. Het Stichtingsbestuur en de Gemeente moeten hiervan op de 
    hoogte worden gesteld. 
    (GvdK): Kunnen we geen blikvanger voor het afval krijgen? 
    Dit wordt doorgegeven aan de gemeente. 
    Hangjongeren: er is geen hangplek  
    Ook dit zal worden doorgegeven aan de gemeente. 
    (MvdV): Het ontbijt op 5 mei was prima! (goed geregeld door PB) 
 
   Na de pauze geeft Nick Postma van Domein Wilgenhaeghe te Nuis uitleg over de wijngaard,  
   en mag er geproefd worden. 
  
 
 
 
   
 
 
 


