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1. Opening 

Voorzitter Roelf van der Meulen opent de vergadering om ca. 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. Notulen jaarvergadering 14 april 2012 en jaarverslag 2012/2013. 

Naar aanleiding van een vraag aangaande de situatie van 't pad deelt Roelf  mee dat dit is besproken in de 

dorpenronde. Hierin is toegezegd dat het pad over de gehele lijn voorzien zal worden van nieuwe schelpen met een 

padbreedte van 80 cm. 

Met betrekking tot de Coendersborg wordt meegedeeld dat er aan de voorkant twee stijlkamers zullen worden 

ingericht en dat het achterste gedeelte zal worden ingericht voor een bezoekerscentrum. Er zal een huurder, tevens 

toezichthouder, worden gezocht voor de bovenverdieping. Het coepeltje zal recht achter het Rieuw worden nieuw 

gebouwd in een geheel nieuwe stijl. De activiteiten evenals de financiering moeten nog nader worden uitgewerkt. 

 

De gerealiseerde en/of besproken punten zoals vermeld in het jaarverslag worden kort voorzien van een toelichting 

door de voorzitter, te weten: 

 

Uitleg Wold en Waard over de vastgoedvisie Nuis/Niebert: Tijdens een maandelijks vergadering van Plaatselijk Belang 

hebben twee heren van Wold en Waard uitleg gegeven over de vastgoedvisie. Hierin staat onder andere hoeveel 

huur woningen er in Nuis en Niebert zijn en door welke doelgroepen deze bewoond worden. Daarnaast hebben zij 

inzichtelijk gemaakt hoeveel mensen en vooral in welke doelgroepen zich personen hebben ingeschreven voor Nuis 

en/of Niebert. Dit bleek erg laag c.q. nihil te zijn en sloot niet aan op de verhalen die Plaatselijk Belang bereiken over 

te weinig (lage) huurwoningen voor gezinnen en starters! 

 

Kalender Nuis en Niebert: Tot stand gekomen door ingezonden foto's en in een beperkte oplage laten maken. De 

oplage was in een mum van tijd verkocht! 

 

Dwarsdiepproject – Molenterrein: Met behulp van veel vrijwilligers en Pieter Brandsma Grondverzet is het gebied 

geüpgraded. Bestrating, beplanting, zitelementen en stallingsplaatsen zijn vervangen. Er is tevens verlichting 

gerealiseerd aan het pad richting de molen. 

  

Dwarsdiepproject – terrein nabij brandweerkazerne: Met behulp van vrijwilligers en Pieter Brandsma Grondverzet 

heeft het gebied enkele aanpassingen gehad. Zo zijn er onder andere parkeerplaatsen gemaakt, is er zitgelegenheid 

rondom de boom gekomen en is er een vlaggenmast geplaatst. Tevens heeft er herstraatwerk en aanpassing van 

groenvoorzieningen plaatsgevonden. 

  

Dwarsdiepproject – Informatieborden:  Dit onderdeel is het langstlopende project binnen het dwarsdiep. Dit komt 

doordat we afhankelijk zijn van de (vrijwillige) bijdrage van derden. Het vinden van de juiste historische informatie 

met daarbij behorend de juiste kaarten is tijdrovend en dient goed gecontroleerd te worden. Het project is daarom 

nog niet afgerond. Naar verwachting zal het eind 2014 pas gereed zijn! 

  

Dwarsdiepproject – Websites: Met behulp van Riemer Venema  is de prachtige website Nuis-Niebert tot stand 

gekomen, met o.a. linken naar de websites van de verschillende verenigingen in Nuis en Niebert.  

 Dwarsdiepproject – Inrichting speeltuin Nuis:  Gedurende het dwarsdiepproject is nog geprobeerd om geld vrij te 

krijgen voor de inrichting van de speeltuin in Nuis. Helaas is dit niet goedgekeurd! 

 

 Dwarsdiepproject – Straatnaambordjes: Gedurende het dwarsdiepproject is nog geprobeerd om geld vrij te krijgen 

om duidelijke straatnaambordjes aan de hoofdwegen te krijgen naar achteraf gelegen woningen. Helaas is dit niet 

goedgekeurd! 
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 Dwarsdiepproject – Afsluiting: Eind december 2012 heeft de afsluiting van het project plaatsgevonden. Met een 

heerlijk ontbijt, verzorgd door het Molenhuis, een presentatie van de gerealiseerde projecten en afsluitend de 

bezichtiging hiervan per fiets! 

 

 Spokentocht: Plaatselijk Belang heeft hier enkele hand- en spandiensten verricht. De organisatie was dit jaar voor het 

eerst in andere handen. Terugkijkend een geslaagd evenement; opgezet door een enthousiast team! 

 

 Inrichting Coenderslaan: Vanaf het begin heeft de gemeente Plaatselijk Belang en de bewoners van Nuis en Niebert 

betrokken bij de toekomstige inrichting van het gebied. Zij zijn met voorstellen gekomen en deze zijn voorgelegd, 

besproken en aangepast voor zover mogelijk. 

 

 Kerstmarkt: Op vrijdag 14 december 2012 vond de kerstmarkt rondom de molen in Niebert plaats. Helaas troffen we 

het ook dit jaar niet met het weer. Geplaagd door regen en harde wind hebben we de markt vroegtijdig moeten 

afbreken! In verband met de omvang van de organisatie heeft Plaatselijk Belang besloten om de markt niet meer 

jaarlijks, maar om het jaar te organiseren. Dit komt erop neer dat er in het jaar waarin het midzomerfeest gehouden 

wordt er geen kerstmarkt georganiseerd zal worden. Gekeken zal worden naar een andere activiteit in die periode. 

 

 Lampionnenkeuring Sint-Maarten: Zoals elk jaar vindt er een keuring plaats in de Wieken en in de brede school 't 

Sterrenpad. Gekeken wordt naar de lampion en het gezongen liedje. Nadien ontvangen de winnaars (in verschillende 

leeftijdscategorieën) een kleinigheidje. 

 

 Sinterklaasfeest: Dit jaar geen intocht door het dorp. Door teruglopende sponsor bedragen en toenemende kosten 

voor het huren van de koets en de muziekwagen heeft Plaatselijk Belang geprobeerd om de viering op een andere 

manier te organiseren. De reacties achteraf verschilden, maar het merendeel heeft de Sint en zijn Pieten door de 

straten gemist. De mogelijkheden zullen volgend jaar opnieuw bekeken worden. 

 

 Knutselavond voor de kerstmarkt: Voor het eerst dit jaar heeft er een knutselavond voorafgaand aan de kerstmarkt 

plaatsgevonden. Door middel van een oproep zijn er veel spullen beschikbaar gesteld, waardoor Plaatselijk Belang 

tegen een hele lage kostprijs het gemaakte waar goedkoop heeft kunnen aanbieden op de kerstmarkt. De 

knutselavond vond plaats in het Molenhuis en was een groot succes! 

 

 Cultura Marum: Op 19 juni vond Cultura plaats in Marum. Plaatselijk Belang was hierbij aanwezig met een stand. 

 

 Midzomerfeest 2013: Dit jaar zal het midzomerfeest wederom plaatsvinden. Met behulp van de verenigingen zal er 

een programma tot stand komen. 

 

 Dorpenronde: Op donderdag 4 april heeft de dorpenronde in Niebert plaatsgevonden. De opkomst van bewoners was 

aan de lage kant, wat kan betekenen dat de inwoners tevreden zijn. 

 

 Reanimatie AED – herhalingscursus:  Op 18 en 25 maart en op 8 april hebben de (herhalings) lessen reanimatie 

plaatsgevonden onder leiding van Judith Pos. 

 

 Garageverkoop: Op zaterdag 27 april zal er voor het eerst een garageverkoop worden georganiseerd. De opgave 

hiervoor verloopt goed. (Noot: een zeer succesvol en geslaagd evenement!). 

 

 Contributie PB: Plaatselijk Belang stelt een prijsverhoging voor de contributie 2013 voor. Zie ook punt 5 van dit 

verslag. 

Vanuit de zaal wordt er opgemerkt dat de prullenbak uit de speeltuin Nuis voor oud en nieuw is weggehaald, maar 

nog niet is teruggeplaatst. PB zal hierover contact opnemen met de gemeente. (Noot: deze is kort na de 

jaarvergadering teruggeplaatst). 
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3. Financieel verslag  

De Penningmeester, Jeannet Rijskamp, geeft een toelichting. 

 

4. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 2014  

Jantje Dijk en Corine Streefkerk hebben de controle gedaan en daarbij geen bijzonderheden aangetroffen. Beide 

dames worden bedankt voor hun beschikbaarheid.  Corine Streefkerk en Anneke Welling zijn bereid om de 

kascontrole 2013/2014 uit te voeren; waarvoor dank! 

 

5. Verhoging contributie Plaatselijk Belang  

In 2005 is de laatste contributieverhoging doorgevoerd. In verband met stijgende kosten en teruglopende 

subsidiegelden stelt Plaatselijk Belang voor om de contributie 2013 met € 1,-te verhogen. Hiermee wordt de 

jaarcontributie via de automatische incasso € 6,- en inning via een acceptgiro € 7,-.  

De aanwezigen gaan akkoord. De voorzitter licht toe dat er met inning per acceptgiro kosten zijn gemoeid. De bank 

brengt kosten voor inning in rekening, maar ook de acceptgiro zelf en de verzending hiervan per post kosten geld. De 

voorzitter  benadrukt nogmaals dat inning per automatische incasso niet alleen goedkoper is, het kost de 

penningmeester veel minder tijd. Roelf  stelt voor om via de website een ontwerp te maken voor automatische 

incasso. Deze zou dan, na invulling, doorgestuurd kunnen worden naar de penningmeester. Anneke Welling merkt 

een prijsverschil op tussen leden die de contributie per acceptgiro voor 2012/2013 betalen en de leden die dit via de 

incasso doen. Jeannet zal hier naar kijken. 

 

6. Verkiezing bestuursleden  

Ineke Hoeksma en Roelf van der Meulen treden af en zijn niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Tita Beerlings en Wout 

Postma voor als nieuwe bestuursleden. Willem Ensink zal het voorlopige voorzitterschap op zich nemen. De 

definitieve taakverdeling zal na de vakantie, in de eerst volgende PB vergadering besproken worden. Roelf en Ineke 

worden ontzettend bedankt voor hun inzet en de nieuwe bestuursleden worden van harte welkom geheten! 

 

7. Rondvraag  

Dhr. Meines uit zijn genoegen over de upgrading van het molengebied, en dankt hiervoor Ciska met een boeket 

bloemen (waarvoor dank!). 

Anneke Welling vraagt of er grotere dorpsvlaggen verkrijgbaar zijn. Roelf laat weten dat deze eenmalig zijn gemaakt 

(voor de destijds belangstellenden) en niet voorradig zijn. Dit in verband met de kosten. De exacte prijzen zijn zo niet 

bekend en moet worden opgezocht. Er zal een bericht op de site komen waarin de prijzen worden vermeld. 

Vanuit de zaal wordt er gevraagd of Nuis-Niebert wederom tot mooiste dorp van Groningen wordt aangemeld. Roelf 

laat weten dat dit inmiddels gedaan is. 

 

8. Pauze 

 

9. Gastspreker Marten-Jan Dijkhuizen  

In een presentatie van een klein uurtje worden de ins- en outs van onder andere zonnepanelen en energiebesparing 

verteld en gedemonstreerd. 

 

10. Sluiting 

De jaarvergadering sluit om ongeveer 22.30 uur. 

 

 


