Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang Nuis&Niebert, op donderdag 22 april 2010.
1. Opening en welkom door de voorzitter, Roelf van der Meulen.
Er is een afmelding gekomen van Luc van Hoogen, hij kan helaas niet aanwezig zijn
vanavond.
Punt 7. van de vergadering (uitleg te plaatsen monument/kunstwerk) wordt op verzoek van
Gert Sennema als tweede agendapunt behandeld, in verband met andere verplichtingen van
Gert later op deze avond.
2. Uitleg voorstel te plaatsen monument/kunstwerk bij voormalig kamp Nuis door
Gert Sennema.
Naar aanleiding van het beeld dat in Nuis stond ten tijde van de SWET-voorstelling
in oktober 2009, is er een verzoek gekomen vanuit de bevolking om hier een blijvend
kunstwerk te plaatsen. Vanuit Plaatselijk Belang is er een werkgroep opgericht, die door
middel van een Burgerinitiatief een aanvraag zal doen bij de Gemeente.
Gert Sennema is door de werkgroep benaderd om een ontwerp te maken.
Gert heeft de maquette meegenomen, en een aantal schetsen. Deze kunnen in de pauze
worden bekeken.
Het kunstwerk verbeeldt de geschiedenis van het kamp, en de diverse bewoners die hier
hebben gewoond. Omdat de Molukse gemeenschap hier het langst heeft gewoond, wordt de
mansfiguur verbeeldt als een jonge Molukse man, met een legerpet in zijn hand. Hij loopt
over een pad van tegels in Belgisch hardsteen (met inscriptie) naar het kamp.
vragen:
- Loopt deze figuur dan niet de verkeerde kant uit, gezien de jaartallen? (GvdK)
ja, dat zou inderdaad zo zijn, maar in verband met veiligheid (mensen kunnen rond perkje
rijden om beter te kijken) is ervoor gekozen de man naar het kamp toe te laten lopen en
aan het eind van het pad te plaatsen.
- Klopt de geschiedenis qua jaartallen? (GH) De Heemkundekring gaat de exacte jaartallen
uitzoeken en deze worden in de tegels gezet.
- Wat is het financiële plaatje? (CC) Er is een begroting van 22.000 euro ingediend bij de
Gemeente. Er kan evt. bespaard worden op materiaal (sponsoren/lokaal aankopen),
en door zelfwerkzaamheid van de inwoners.
- Belgisch hardstenen tegels zijn bij Postmus verkrijgbaar (AP) Is rekening mee gehouden.
3. Notulen vorige vergadering (07-05-2009): uitgedeeld ter inzage. Goedgekeurd.
Jaarverslag 2009/2010:
Roelf geeft een kort overzicht van de activiteiten, waar Plaatselijk Belang zich mee heeft
beziggehouden het afgelopen jaar.
- Dorpsvisie.
- Midzomerfeest 2009, en inmiddels voorbereidingen voor midzomerfeest 2011: er is een
voorstel om hier een feestweek van te maken, dit kan Plaatselijk Belang niet alleen
regelen. Hiervoor is veel steun en medewerking nodig van verenigingen en inwoners.
Er is een eerste bijeenkomst geweest met de diverse verenigingen uit Nuis en
Niebert. Op 17 mei) is er een vervolgbijeenkomst, waar een sponsorencommissie en een
evenementencommissie zullen worden opgericht. Iedereen is van harte welkom
- Dorpenronde door college B&W in oktober 2009: er is naar aanleiding van deze
bijeenkomst een aktielijst opgesteld, de stand van zaken is te bekijken op de website
Nuis&Niebert. Indien iemand niet beschikt over internet is het natuurlijk mogelijk dit op
papier aangeleverd te krijgen, dit graag even aangeven bij een van de bestuursleden.
Op 5 oktober 2010 is de volgende Dorpenronde in de Wieken te Niebert.

- Dwarsdiepproject: Wonen aan de rand van de Ecologische HoogStructuur.
Vanuit de dorpsvisie zijn er een aantal zaken ingediend bij de Leader Advies Groep.
(Er is een pot van maximaal 200.000 euro te gebruiken voor sociaal-economische
vitalisering van de ecologische hoogstructuur).
Hierop is een positieve reactie gekomen. Op 19 mei aanstaande is er een presentatie in de
Vrijborg. U bent van harte welkom deze avond bij te wonen!
- Nuusmer Ommetje: Op 1 mei zal het Nuusmer Ommetje officieel worden geopend. Aukje
Pilat-Venema heeft dit, in samenwerking met Tj. de Boer en Landschapsbeheer Groningen,
geregeld. Applaus voor Aukje.
- Sintmaarten
- Spokenspeurtocht
- Contributie-inning: inventarisatie van de leden en werving nieuwe leden.
- 5 mei: Bevrijdingsfeest Ochtendprogramma: begint met ontbijt in Niebert, waarna er allerlei
activiteiten zijn voor groot en klein in en om de Vrijborg. Het Noaberkoor zingt, en heeft
’s avonds om 19.30 in de kerk te Nuis nog een concert.
- Website Nuis&Niebert: deze wordt regelmatig bezocht. Ook in de dorpskrant worden de
diverse activiteiten genoemd.
- Nieuwjaarsvisite 2010: dit jaar hebben we dit in samenwerking gedaan met Amicitia.
Dit was gezellig, maar het nadeel was, dat men niet kon praten, omdat Amicitia concert gaf.
we beraden ons over een volgende nieuwjaarsvisite.
3. Verslag penningmeester:
172 leden betalen per automatische incasso.
138 + 95 leden doen dit formeel per acceptgiro of bank. Omdat dit zeer veel tijd en geld
kost, het verzoek om via automatische incasso te betalen.
Iemand die perse per acceptgiro wil betalen, betaalt 6 euro contributie, omdat
acceptgirokaart 1 euro extra kost.
Voorstel om per 5 jaar te betalen?
4. Verslag kascommissie
In verband met afwezigheid van Luc van Hoogen, geeft Jan de Jong verslag van de
gehouden controle. De cake was lekker en het financieel jaarverslag is goedgekeurd.
Jan en Luc bedankt voor de controle. Volgend jaar zal Jos …. samen met Luc van Hoogen
de kas controleren. Het jaar daarop zal Sietske…… dit doen.
5. Verkiezing voorzitter
Roelf heeft besloten nog een periode als voorzitter aan te blijven, waarop applaus.
6. Rondvraag
Dorpskrant: men is druk bezig de Dorpskrant te kunnen blijven maken. (subsidie?)
Na de pauze is er een presentatie over de Brandweer van Leek en Marum, door de
heer J. Winter.

