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Burenbieren.
Januari is de maand waarin de traditionele burenbieren op Terschelling plaatsvinden. Dit zijn de
bijeenkomsten van de verschillende buurschapsorganisaties, of wel Buren. De grenzen zijn van
oudsher bepaald door de oude waterlopen.
Hoewel de in het verre verleden aan de Buren toegekende taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn verdwenen, worden toch nog heel wat gemeenschappelijke zaken in de jaarlijkse
Burenbier bijeenkomsten aan de orde gesteld, waarna, indien opportuun, problemen bij de
gemeente worden aangekaart om hiervoor oplossingen te bewerkstelligen.
In de Terschellinger van 30 januari jl. zijn de verslagen van de burenbieravonden door de
vertegenwoordigers (immelsmannen) opgenomen.
Als aandachtspunten kunnen worden genoemd:
1. AED’s: Automatische Externe Defibrillator. In de verslagen van de Kleine Buren, ofwel
Baaiduinen, Midsland en Landerum wordt vermeld dat nieuwe AED’s zijn aangeschaft, dit na
een revival actie van de heer Hein Klarenbeek, mede in overleg met de gemeente. In de
toekomst moet er voor worden gewaakt dat deze defibrillatoren adequaat worden
onderhouden en dat er voldoende mensen in de omgeving zijn die ze kunnen bedienen.
2. Duurzaamheid: meerdere Buren willen aansluiten bij het initiatief van Lies: Kleine Buren,
Formerum (in relatie tot duurzaamheid), Hoorn en Oosterend. Wellicht kan de
verantwoordelijke wethouder de Buren op de hoogte brengen van de acties/adviezen van
B&W.
3. Handhaven: genoemd in de verslagen van de Kleine Buren, Midsland en Formerum.
4. Openbare Ruimte: Kleine Buren (asfaltschade), Midsland (straatwerk), Formerum
(oplaadplaats e-auto’s en parkeerplaats), Lies (slechte staat polderwegen)
5. Andere opmerkingen in het verslag van Formerum: 100 jaar Badweg en een alternatieve
Oerol-locatie in Formerum.
6. Gesprek met de gemeenteraad: dit aspect wordt genoemd in de verslagen van Kleine Buren,
Midsland en Oosterend.
7. De buren van Hoorn geven aan dat ze tegen een bestemmingsplan verandering zij n, doelend
op de plannen van een projectontwikkelaar een nieuwe wijk uit de grond te stampen: Hoorn Zuid Oost. Heel veel inwoners van Terschelling zullen het hiermee eens zijn: alle hens aan
dek.
De genoemde punten doen denken aan burgerinitiatieven die ook elders in den lande worden
geïnitieerd.
Zelfs zoveel dat er een promotie onderzoek naar is verricht, zoals is te lezen in het VNG=magazine
van deze week. Uit dit onderzoek wordt geconcludeerd dat burgerinitiatieven slagen als aan twee
voorwaarden wordt voldaan:
1. De mate waarin gemeenten steun bieden
2. De steun van de inwoners van het dorp
Ondanks deze kritiekpunten, zou Plaatselijk Belang het college willen vragen de genoemde punten
van de Buren aandacht te geven. O.i. hoeft er niet gewacht te worden dat er een formeel verzoek
komt vanuit de Buren. Uiteraard geldt hetzelfde voor buurtverenigingen van West-Terschelling.

