
Meedenkavond over
dorpshuis Pieterburen
PIETERBUREN - Voor de be-
woners van Pieterburen, Broek
en Wierhuizen is vrijdag een
avond georganiseerd waarop in-
formatie is gegeven over de re-
novaties, de verduurzaming en
de positie van het dorpshuis in
Pieterburen. Ook konden de in-
woners meedenken over de ont-
wikkeling van deze belangrijke
voorziening.

De belangstellenden die op deze
avond af waren gekomen, kregen
in eerste instantie informatie over
de noodzakelijke onderhouds-
maatregelen die ik de komende
periode aan de orde zullen zijn. Zo
moet het dak gerenoveerd worden,
de goten en ander zinkwerk en de
ventilatie moeten aangepakt wor-
den. Daarnaast is het bestuur bezig

met het verduurzamen van het
dorpshuis. Er wordt nagedacht
over het plaatsen van een warmte-
pomp, zodat de verwarmingsketel
van het gas kan, waardoor het
energieverbruik naar beneden kan
en de C02-uitstoot gereduceerd
wordt. Om de extra energie die

. hiervoor nodig zal zijn te kunnen
genereren, moeten er meer zon-
nepanelen geïnstalleerd worden.
Ook zal aandacht besteed moeten
worden aan de spouwmuurisolatie.
Deze zaken zijn onder één noemer .
weer te geven als het project Duur-
zaam (Onder) Dak.

Om deze zaken te kunnen bekosti-
gen, heeft het bestuur een project-
plan geschreven dat komende
week ingediend zal worden bij een
aantal fondsverstrekkers. Vanaf
september zal men aan de' slag
gaan met de aanpak van de ge-
noemde zaken, waarbij de fond-
senverstrekking bepalend is voor
de uitgebreidheid hiervan.

Vorig jaar is er van het dorpshuis
een WMO-scan gemaakt. Dat wil
zeggen dat er bekeken is welke be-
hoeftes en welke mogelijkhe-
denJkansen er in Pieterburen en
omgeving liggen op gebied van
maatschappelijk ondersteuning.
Het was de bedoeling dat de uit-
komst van deze scan vrijdagavond
ook besproken zou worden, maar
door een aantal technische proble-
men bij de verwerker van de scan
(Vereniging Groninger Dorpen),
waren de uitkomsten nog niet be-
schikbaar.
Het tweede gedeelte van de avond
is besteed aan het peilen bij de
aanwezigen hoe het nu met de
functies van het dorpshuis is ge-
steld en hoe het dorpshuis verder
ontwikkeld kan worden. De aan-
wezigen hebben goed meegedacht
en ideeën geponeerd over welke
zaken vooral niet moeten verande-
ren en zijn ook met nieuwe voor- .
stellen gekomen. Daarnaast zijn er
'tips and tools' gegeven waar het
bestuur, en natuurlijk ook de vrij-
willigers/medewerkers, de komen-
de periode mee aan de slag kun-
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