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Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum - Jaarverslag 2017 

1. Samenstelling en omvang bestuur 

Vanwege ernstige langdurige ziekte van secretaris Willy Bijker vanaf eind 2016 ontstond er een vacature 
voor de functie van secretaris. In de eerste maanden van 2017 heeft Hanna Garrer een aantal secretariële 

taken waargenomen. Hiermee moest ze stoppen vanwege haar gezondheid. Leontine Bijleveld had zich in 
maart 2017 vanuit Dorpsmolen Pingjum beschikbaar gesteld voor het bestuur van Dorpsbelangen. Na 
vertrek van Hanna heeft zij de secretarisfunctie overgenomen. 
Overige bestuursleden: Cecilia Suárez Arano (voorzitter sinds medio 2016) en Edwin Klinkenberg 
(penningmeester). 
Dat betekent dat de Vereniging (net als de afgelopen jaren) minder dan het statutair vereiste minimum 
aantal bestuursleden heeft. In 2017 heeft het bestuur op allerlei manieren getracht nieuwe bestuursleden 

aan te trekken als aspirant, zonder resultaat. 
 

2. Ledenvergadering 22 maart 2017 
Ongeveer 50 leden namen deel aan de vergadering. Na een pauze hield dorpsgenoot Jan Ykema een lezing 
over zijn persoonlijke geschiedenis. Het concept verslag van de ledenvergadering is in de loop van het jaar 
op de pagina van Dorpsbelang van de dorpswebsite geplaatst. 

Alle aanwezigen hadden begrip voor het feit dat wegens de onverwachte, ernstige en langdurige ziekte 
van de secretaris geen jaarverslag 2016 kon worden vervaardigd noch een verslag van de Jaarvergadering 

in maart 2016. 
 

3. Omgevingsadviesraad Nij Hiddum Houw 
Dorpsbelang Pingjum was uitgenodigd deel te nemen in de Omgevingsadviesraad (OAR) van windpark Nij 
Hiddum Houw. Aanvankelijk was het plan dat Willy Bijker zou deelnemen, maar al snel bleek dat dit 

wegens ziekte niet zou lukken. Edwin Klinkenberg heeft het leeuwendeel van de vele vergaderingen voor 
zijn rekening genomen. Bij verhindering heeft Leontine Bijleveld als plaatsvervanger waargenomen.  
Daarbij is als vertrekpunt gehanteerd dat Dorpsbelang geen voor- of tegenstander is van de komst van 
het Windpark, maar dat nu eenmaal door de Provincie het besluit is genomen Dorpsbelang zich ervoor 
inzet dat zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden en dat de lusten 
ook daar worden genoten waar de meeste last is. Daarnaast heeft Dorpsbelang zich ingezet voor goede 
communicatie met en informatie voor de bewoners uit de omliggende dorpen. In eigen dorp ook door 

regelmatige berichten in Yn ‘e Halsbân. 
Omdat financiële participatie door inwoners en verenigingen/stichtingen van omringende dorpen een 
manier kan zijn om er voor te zorgen dat middelen terugvloeien in de omgeving heeft Dorpsbelang samen 
met Dorpsmolen overleg daarover geëntameerd. Eerst in Pingjum, waaraan ook Coöperatie Pingjum 
deelnam. Later in een breder overleg waarbij ook zoveel mogelijk vertegenwoordiging uit de andere 
dorpen was gestimuleerd. Vanuit Vereniging Noordenwind was er een informatieve presentatie. Wie 

verhinderd was kon een verslag aanvragen en ontvangen.  
De inhoud van de discussie is uiteindelijk ook gebruikt voor een notitie over uitgangspunten en hoofdlijnen 
van financiële participatie die is ingebracht in de OAR. 
 

4. Yn ’e Halsbân 
In elk nummer van de dorpskrant heeft het bestuur een bijdrage geleverd. 
Toen het bestuur signalen kreeg dat er (op zich onterechte) klachten waren over de bezorging is het in 

overleg getreden met de redactie/het bestuur van Yn ’e Halsbân. Hieruit is een verheldering van de tekst 
van de welkomstbrief voor nieuwe dorpsbewoners voortgevloeid. Afgesproken werd voorts fondsen te 
verwerven om eenmalig de dorpskrant huis aan huis te verspreiden met de uitleg daarin dat alleen leden 
van Dorpsbelang het blad elk kwartaal in de bus krijgen. Dorpsmolen Pingjum heeft de gehele oplage, 
groter dan normaal, bekostigd. 
Uit een eerste evaluatie bleek dat deze actie tot een kleine toename van het aantal leden van Dorpsbelang 
had geleid. Nader overleg lijkt wenselijk. Wellicht op de Jaarvergadering van Dorpsbelang. 

 
5. Bestuurlijk overleg wethouder Durk Stoker 

Op 24 oktober 2017 had Dorpsbelang bestuurlijk overleg met de contactwethouder en dorpencoördinator 
Theo Bouman. Door een ongeluk was de wethouder verhinderd geweest eerder om de tafel te gaan zitten. 
Dorpsbelang had via Facebook en de vorige Halsbân opgeroepen onderwerpen aan te melden. 
a. Parkeeroverlast Grote Buren 
Parkeervakken zijn niet goed herkenbaar, dat kan indien gewenst pas gerealiseerd bij nog niet gepland groot 
onderhoud, maar dan komt de belijning van straatkaatsen in de knel. Team handhaving van de gemeente zal 
strikter controleren (avond en weekend),  bewoners zullen zelf ook foutparkeerders moeten aanspreken. 
b. te hard rijden op de Grote Buren 
Er is verkeerstechnisch niet veel mogelijk. Het lijken vooral bewoners te zijn die te hard rijden. Beste remedie: 
elkaar aanspreken en op straat gaan lopen. 
c. Verlichting schelpenpad Zuid van Alde Haven 
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Gemeente ziet dit niet als haar taak, maar zal lokale initiatieven niet belemmeren. Opknappen schelpenpad 
staat op B-lijst. 
d. Bouwvoorschriften en adviezen Energiesprong 
Dorpsbelang heeft er op aangedrongen dat Energiesprong-adviseurs in hun advisering ook de 
(on)mogelijkheden en noodzakelijke vergunningen qua beschermd Dorpsgezicht Pingjum meenemen. De 
gemeente heeft dit toegezegd. 
e. Veilige fietsverbindingen 
Prioriteit van de gemeente ligt bij veilige fietsroutes naar school en zelfs daar is geen geld voor. Conclusie 
DB: als we vanuit Pingjum wat willen moet er echt actie gevoerd gaan worden. 
f. Schelpenpad kaatsveld 
Wordt voorjaar 2018 aangepakt. 
g. Onderhoud groen 
Noodzaak snoeien bomen Grote Buren 12, Lammert Scheltesstr., Nes en Riege is doorgegeven aan 
Groenvoorziening. 
h. bankjes 
Bankje bij visstek Burenlaan zit in de planning. Plaatsing (eventueel verplaatsing) bankje bij Victoriuskerk 
wordt overwogen. 
i. Onderhoud weg tegenover Rommerdalaan en doortrekken naar Pingjummer Halsbân 
Noodzaak herbestrating is doorgegeven aan Openbare Werken. Onderzocht wordt of aansluiting/doortrekken 
naar Pingjummer Halsbân gerealiseerd kan (nu particulier eigendom). 
j. Herplaatsing plaatsnaambord Pingjum + 30 km bij ingang dorp Rommerdalaan 
Gemeente pakt dit op. 
Dorpscoördinator Theo Bouma is herinnerd aan de noodzaak van voortgang op de genoemde punten. 
In het nieuwe College is Erik Faber de nieuwe contact-wethouder voor Pingjum. In oktober 2018 zal een 
gesprek plaatsvinden. 
 

6. Jeugdhonk 
In november kreeg Dorpsbelang signalen dat de overdracht aan de jongere bestuursleden niet opschoot. 

Dit ondanks het feit dat de overdracht al op de Jaarvergadering van Dorpsbelang in maart 2016 was 
aangekondigd en nogmaals bevestigd in de Jaarvergadering in maart 2017. Ook werd duidelijk dat er 
alcohol werd verkocht, maar dat tegen eerdere afspraken met het (toenmalig) bestuur van dorpsbelang de 
daarvoor benodigde vergunningen nooit waren verkregen. Het bestuur vond dit problematisch omdat het 
Jeugdhonk onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelang valt en regelgeving en handhaving van 
alcoholbeleid verscherpt is. Na gesprekken met deze en gene besloot het bestuur van Dorpsbelang in te 
grijpen door een verbod op alcohol in het Jeugdhonk uit te vaardigen en de oude garde te bedanken voor 

hun inzet in de afgelopen jaren. Het nieuwe jeugdbestuur is gevraagd gebruikersregels te ontwerpen en 

ter fiattering voor te leggen aan het bestuur van Dorpsbelang. 
Dit was voor sommige betrokkenen te snel en te kort door de bocht. Na vervolggesprekken is enige tijd en 
ruimte gecreëerd voor de vertraagde overdracht. Alles zal afgerond zijn voor de Jaarvergadering van 
Dorpsbelang 2018. 
 

7. Dorppingjum.nl 
Het bestuur heeft met de redactie van de dorpswebsite dorppingjum.nl overlegd over terugdringen van de 
webhostingkosten en verbetering van de feedback vanuit het dorp. 
 

8. Tot slot 
Voor allerlei bijeenkomsten in en buiten Pingjum ontvangt Dorpsbelang uitnodigingen, waarop naar 
agenda en capaciteit van het bestuur wel of niet wordt ingegaan – meer niet dan wel. Dat is een logisch 

gevolg van de beperkte omvang van het bestuur.  In een bijeenkomst over samenwerking georganiseerd 
door het dorpshuis heeft het bestuur dan ook gepleit voor bundeling van krachten, zowel bestuurlijk als 
financieel. Er zouden meer initiatieven onder één bestuurlijke en financiële paraplu gebracht kunnen 
worden. 
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