
Jaarvergadering Plaatselijk Belang 10 april 2014 

Donderdagavond 10 april 2014 vond de jaarvergadering van Plaatselijk Belang plaats in 

Wegrestaurant De Klaver. Deze keer was de jaarvergadering gecombineerd met de jaarlijkse 

Dorpenronde. 

Plaatselijk Belang voorzitter Wout Postma leidde de avond in een vlot tempo. 

Voor de pauze werden de formele agendapunten besproken.                                                             

De notulen van de jaarvergadering 2013 werden vastgesteld worden binnenkort op de site 

van Nuis-Niebert geplaatst. 

Vervolgens gaf de voorzitter een overzicht van jaarlijkse activiteiten zoals o.a.de 

garageverkoop, een kerstactiviteit en een update van de dorpsvisie. 

Namens kascommissie( Corine Streefkerk en Anneke Welling) gaf Anneke Welling hun 

goedkeuring aan de penningmeester voor het financiële verslag. 

Dit jaar waren er twee bestuursleden aftredend. Cisca Drijfhout en Jeannet Rijskamp.      

Cisca Drijfhout werd door de voorzitter bedankt voor haar inzet, met name voor het 

Dwarsdiep project. 

Jeannet Rijskamp (penningmeester) zou ook moeten aftreden na de maximale 

zittingsperiode van 6 jaar. Totdat een nieuw bestuurslid hiervoor is gevonden, zal Jeannet 

Rijskamp voorlopig de financiën blijven beheren als inactief bestuurslid. Geïnteresseerden 

voor deze positie kunnen contact opnemen met de voorzitter of mailen naar 

pb@nuisniebert.nl. 

Het bestuur stelde Sisca Veenstra en Maaike Middel voor als nieuwe bestuursleden.             

De voorzitter heette de beide dames van harte welkom. 

Hierna volgde de Dorpenronde (notulist Gemeente: Hissy Brouwer) 

De actielijst 2013 werd doorgenomen op nog openstaande punten. Daarna konden de 

aanwezigen hun vragen en opmerkingen stellen, die werden beantwoord door wethouder 

Jan Vos. Aansluitend was het de beurt aan burgemeester Henk Kosmeijer om te spreken 

over de gemeentelijk herindeling. 

Bij het laatste onderdeel ‘toekomstvisie voor Nuis-Niebert’ nam wethouder mw Janny 

Hulshoff-Oost het woord. Lag in de vorige dorpsvisie de nadruk op wonen, wegen en 

landschap. Bij de update zal menig Plaatselijk Belang in de regio de nadruk moeten gaan 

leggen op zorg, jeugd en welzijn. 

In de pauze was er gelegenheid de binnenkort te plaatsen informatieborden te bekijken.      

(Zowel in Nuis als in Niebert zijn de borden inmiddels al geplaatst door leden van Plaatselijk 

Belang) 



Na de pauze verzorgde Gerda Boonstra, verpleegkundige ambulancedienst Niebert, een zeer 

informatieve presentatie over de ambulancedienst en stichting hartveilig. Deze stichting 

heeft zich tot doel gesteld om, met behulp van gecertificeerde burgerhulpverlening, van 

Nederland één 6 minutenzone te maken. 6 minuten die van cruciaal belang zijn bij een acute 

hartstilstand. Stelt u zich eens voor: 300 slachtoffers per week die een acute hartstilstand 

krijgen. Slechts 6 minuten om te reanimeren. Kijkt u toe of helpt u mee? Voor meer 

informatie: www.hartveilig.nl 

 

  


