
Notulen Jaarvergadering Plaatselijk Belang Nuis-Niebert 2012  

op 18-4-2012 
 

1. Opening:  

Voorzitter Roelf van der Meulen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

2. Notulen vorige jaarvergadering en jaarverslag 2011/2012 

De notulen van 14-4-2011 worden doorgelezen en goedgekeurd. 

Jaarverslag 2011/2012.  

In juli 2011 werd Plaatselijk Belang opgeschrikt door het totaal onverwachte overlijden  van 

medebestuurslid Albert Eenling. Dit is een groot verlies voor zowel PB als Nuis-Niebert. We 

missen Albert als vriend en actief bestuurslid. 

Midzomerfeest 2011 (juni): deze keer werd voor het eerst een hele week uitgetrokken voor het 

Midzomerfeest. Jeannet Rijskamp was hier vanuit PB bij betrokken en heeft hier heel veel werk 

voor verricht, samen met de commissie en sponsoren. Veel succesvolle activiteiten passeerden 

deze week de revue, met name de Braderie werd ondanks de weersomstandigheden zeer goed 

bezocht. De commissie kan dan ook terugzien op een goede week. Omdat een week zeer veel 

werk vergt, wordt er nog besproken of dit in 2013 in dezelfde vorm gaat plaatsvinden. 

Sintmaarten en Sinterklaas In verband met de financiën moeten we ons beraden over het 

Sinterklaasfeest. Met name de intocht is nogal kostbaar, zoals vergunningen en koetshuur, we 

zouden bijvoorbeeld kunnen kiezen voor het laten vervallen van de intocht. PB blijft haar uiterste 

best doen om beide evenementen te blijven organiseren maar blijft hierin afhankelijk van 

sponsoren. 

Monument voormalig kamp Nuis Inmiddels is Nuis sinds eind 2011 een mooi beeld rijker op de 

plaats waar voorheen de ingang van het kamp Nuis was gesitueerd. Henny Alkema heeft zich hier 

mee beziggehouden vanuit PB. 

Kerstmarkt 2011  Door de voorspelde slechte weersomstandigheden moest de commissie deze 

helaas aflasten, hier is veel voorbereiding in gaan zitten, we hopen in 2012 dan ook op beter 

weer! 

Reanimatiecursus en gebruik AED door Judith Pos  veel inwoners hebben aan de oproep gehoor 

gegeven en hebben deze cursus gevolgd en zijn allemaal geslaagd. Eventueel wordt er volgend 

jaar weer een cursus gegeven ook EHBO is een mogelijkheid. 

Rondleiding Noordelijk Archeologisch Depot  Ook hierbij was de opkomst goed, en vindt er 

volgend jaar wellicht een vervolg plaats. 

Website  www.nuisniebert.nl; De website wordt goed bezocht, mocht je informatie hebben die 

voor je dorpsgenoten ook van belang kan zijn, geef dit dan door via de website. 



Dorpenronde  Een lid van de Raad van de Gemeente Marum heeft op persoonlijke titel gevraagd 

of hij samen met geïnteresseerden vanuit de dorpen door Nuis en Niebert  op 1 mei kan maken. 

Voor Nuis is inmiddels een gegadigde, andere geïnteresseerden kunnen zich melden bij Roelf. 

Nieuwjaarsreceptie in In de Klaver is goed bevallen. 

Bijeenkomst Coenderslaan PB heeft aangegeven vanuit de woonenquête dat jeugd en ouderen 

belangstelling hebben voor betaalbare woonruimte. Ideeën hierover kunt u laten weten aan de 

gemeente evt . via PB. 

3. Financieel jaarverslag 

Contributie wordt geïnd via automatische incasso, een paar uitzonderingen daargelaten. De 

contributie is niet verhoogd, bedraagt nog steeds €5,- als men kiest via acceptgiro te betalen, 

brengt de bank kosten in rekening, vandaar dat men dan € 6,- betaalt. Vlaggen – de 1e lichting is 

betaald vanuit Leadergeld, de 2e lichting niet. Het Midzomerfeest is met een positief saldo 

afgesloten.  

4. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 2013: 

 Dank aan de kascommissie Jos Ruijgrok en Jantje Dijk, die de kas hebben gecontroleerd  en deze 

hebben goedgekeurd, het ziet er keurig uit! Compliment voor Jeannet Rijskamp, de 

penningmeester van PB. Corine Streefkerk en Jantje Dijk doen de kascontrole in 2013, reserve is 

Aline-Wietske Renkema. 

5. Dwarsdiepproject:  

Formeel is mei 2012 het eindpunt van dit project, en moeten de diverse projecten zijn afgerond 

(Europese gelden). Voor de volgende projecten is geld beschikbaar gesteld:  

Molen Niebert: Albert Eenling zat in de actieve werkgroep voor dit project, Ciska Drijfhout heeft 

dit later overgenomen. Aangezien dit het grootste project is binnen het dwarsdiepproject, is hier 

veel geld mee gemoeid. De bestrating wordt eind april gelegd, na offertes van een aantal 

ondernemers is deze opdracht gegund aan Pieter Brandsma. Situatieschets/tekening is in de 

pauze van deze vergadering bij Ciska te bekijken. Inmiddels is Groninger Landschap eigenaar. 

Behalve bestrating worden er lantaarns geplaatst bij de molen en komen er picknickbankjes. 

Herinrichting veldje/parkeerplaatsen bij brandweerkazerne Niebert: Peter Smit: Aangezien deze 

plaats de start is van het Kale Jonkerpad, en de parkeerplaatsen waren verdwenen door de 

verbouw van Gymnastiekzaal tot brandweerkazerne, zijn hier nieuwe parkeerplaatsen 

gerealiseerd. Ook wordt er een nieuwe bank geplaatst, rondom een van de bomen op het veldje. 

Tekening en foto is te bekijken bij Peter. 

Opleiding vrijwillige molenaars en gidsen voor de molen in Niebert. 

Kale Jonkerpad: Stichting Groninger Kerken en Staatsbosbeheer is hier nog over in 

onderhandeling. 

Groenvoorziening A7 strook braak land-landbouwgrond aangezien er geen positieve reacties zijn 

gekomen op het voorstel omtrent groen-zicht-geluid is dit project stopgezet. 



Infopanelen plaatsen bij cultuur-historische hoogtepunten zoals Steenhuus, voormalig kamp Nuis, 

Kerken. Bij vragen hierover kunt u in de pauze Roelf van der Meulen aanschieten. 

Vernieuwing  website www.nuisniebert.nl en www.museagemeentemarum.nl, hier wordt door 

een aantal vrijwilligers nog druk aan gewerkt. 

Ontwikkeling dorpsvlag Nuis Niebert en wapen voor op paaltjes. Vlaggen kunnen besteld worden. 

Ook kunnen er extra grote vlaggen voor instellingen of, bij belangstelling, door particulieren 

besteld worden.  

Haalbaarheidsonderzoek verbinding Dwarsdiep, wandel-fietsverbinding met Noordwijk over 

dwarsdiep bij de Hamrik. Onderzocht wordt van wie betreffend land is, en hoe een eventuele 

verbinding te realiseren, te denken valt aan een pontje of brug. 

Haalbaarheidsonderzoek herdenkingsbos voormalig kamp Nuis Dit onderzoek is gedaan, en is in 

te zien. Er is een uitstel van de termijn gevraagd, omdat dit niet voor mei 2012 gerealiseerd zal 

kunnen worden. Het streven is dit voor de zomervakantie af te ronden. 

6. Verkiezing bestuursleden 

Na het overlijden van Albert heeft PB besloten tot aan deze jaarvergadering met 5 leden te 

werken, omdat Henny stopt als bestuurslid, werden er 2 nieuwe bestuursleden gezocht. Deze 

vonden wij in Willem Ensink uit Nuis en Jan Sikkema uit Niebert. Er zijn geen tegenkandidaten 

aangemeld, dus heten we Willem en Jan bij deze welkom bij Plaatselijk Belang Nuis-Niebert. Van 

Henny nemen we afscheid met dank voor de werkzaamheden die zij verrichtte voor PB. 

7 . Rondvraag 

Mw. v/d Hoek : Het pad bij Arends zakt naar beneden de sloot in. Hier zelf over bellen met de 

gemeente. 

W. v/d Hoek: In de herfst worden de hopen blad bij het bladvrij maken midden op het fietspad bij 

de Coendersborg gedeponeerd. Aktie Groninger Landschap. Contact opnemen. 

Corine Streefkerk:  Op de hoek Jonkersweg-Collewijn wordt het zicht wordt belemmerd door 

struiken, dit levert gevaarlijke situaties op voor fietsers/automobilisten. 

(.?):  Maaien sloopveld school is nog niet gebeurd. 

Jos Ruijgrok:  ´t Pad paaltjes met voetjes (= Nuusmer rondje) zijn inmiddels aangepast, omdat 

Jonkersvaart ommetje hier ook langsloopt. 

Jenny de Jong – Coendersborg, wat gaat hier straks gebeuren  Er komt een informatiebord over 

boerderij Kimm en Coendersborg,  de Coendersborg wordt een bezoekerscentrum voor het 

Groninger Landschap. De verhuurster uit het voorhuis gaat hier in het voorjaar 2013 uit. Het 

voorhuis van de boerderij wordt erfgoedlogies. Tuin achter de borg wordt nu nog gebruikt voor 

Openluchtspel, het is de vraag of dit over 2 jaar weer het geval is. 

- Houten bruggetje met bankje ´t Pad 1 Oudeweg onveilig. Hier wordt naar gekeken. 

Roelf sluit de vergadering en kondigt de heer B. Dijkhuizen aan, die ons iets gaat vertellen over 

Werken met de wichelroede  


