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Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang 23-03-2016 

 

Aanwezig: 39 leden en 5 bestuursleden. 

Afwezig: Hans de Jong, Rienk en Pietje vd Meer en Egbert Heida van Elkien 

 

Opening: 

Niels Grendel opent de vergadering om 20.05 en heet iedereen van harte welkom. Henk zal 
later het stokje overnemen, door omstandigheden kon hij iet op tijd aanwezig zijn. 

 

Mededelingen: 

- Iedereen heeft een muntje ontvangen, waarmee de eerste consumptie na de vergadering 
voor rekening van Plaatselijk Belang komt. 

 

Mededelingen van het dorpshuis door Henk Sietzema: 

Het dorpshuis bestaat nu 6 jaar in de vorm van een stichting  en graag willen zij via deze 
vergadering uitleg geven over de stand van zaken. 

Gerrit Arends is per direct gestopt als voorzitter van het dorpshuisbestuur. Dit is het gevolg 
van een conflict in het overleg om het voorraadbeheer van de sportvereniging en het 
dorpshuis te bundelen. 

Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen de prijzen voor de consumpties laag blijven. De 
vaste lasten liggen op € 15.000,= per jaar en er wordt een reserve aangelegd voor 
onderhoud van gebouw en inventaris. De sponsoring aan activiteiten wordt betaald uit de 
winst. 

 

Mededelingen fitheidstest door Henk de Vries: 

Op woensdag 30 maart vindt er een fitheidstest met beweegmarkt plaats in het 
sportcomplex. Deze wordt georganiseerd door de gemeente en de sportvereniging. 
Bewoners kunnen zich opgeven voor een fitheidstest waarna ze een advies meekrijgen. De 
vertegenwoordigers van de verschillende sportafdelingen zijn aanwezig op de beweegmarkt 
om hun sport te promoten en eventueel nieuwe leden in te schrijven. Misschien blijkt er wel 
behoefte aan een nieuwe sport. In de schoolvakanties zijn er al clinics gegeven voor de 
jeugd en in april volgen gratis proeflessen.   

 

Mededelingen van de Floralia door Bart Boersma: 

Het nieuwe doel van de Floralia is om de saamhorigheid binnen de buurten te bevorderen. 
Dit willen zij bereiken door gedurende het weekend bij verschillende activiteiten punten uit te 
reiken aan de buurten, om zo aan het eind van het feest een winnende buurt aan te kunnen 
wijzen. De activiteiten zijn bedoeld voor bewoners vanaf 16 jaar. Uiteraard  vinden de 
kinderactiviteiten ook nog gewoon plaats. Arne de Beer komt met Terwispel als voorbeeld. 
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Verder heeft de Floralia besloten om de zondagavond te laten vervallen en het feest op 
donderdagavond te laten beginnen. 

 

Nieuwe wijkagent: 

Sinds februari 2016  hebben wij een nieuwe wijkagent. Zijn naam is Jan Wagenaar en op 
deze avond stelt hij zichzelf voor aan alle aanwezigen. 

 

Notulen 25 maart 2015: 

N.a.v. de notulen zijn er nog twee vragen/opmerkingen. De voorrangsregel voor het fietspad 
aan de Boenders/Hegedyk is in de loop van 2015 teruggedraaid, omdat het te onduidelijk 
was voor de weggebruikers en het gevaarlijke situaties voor de fietsers opleverde. Helaas is 
het probleem van de wandelpaden met crossgaten in het dorpsbos nog niet opgelost. Het 
betreft jeugd die niet meer op de basisschool zit en zij kunnen dus niet via die weg worden 
aangesproken op hun gedrag. Hierna worden de notulen  goedgekeurd. 

 

Jaarverslag 2015: 

Geen op- of aanmerkingen. 

 

Financieelverslag 2015: 

Dorpsbudget: in 2015 is een bedrag van € 3.359,20 ontvangen. Van dit budget is, aangevuld 
met het restant van voorgaande jaar,  € 3.245,50 uitgegeven aan diverse activiteiten en 
aanschaf van materiaal. 

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd  en goedgekeurd, maar geeft nog wel de 
tip mee om meerjarige projecten boekhoudkundig beter in de boeken te verwerken. Mattie 
Homsma zal volgend  jaar samen met Berend Pastoor de kascommissie vormen.  

 

Werving bestuursleden: 

Alie Bosma-Cnossen en Thijs Oud zijn in de loop van het jaar 2015 het bestuur komen 
versterken. De vergadering heeft hun benoeming met applaus goedgekeurd. 

 

Projecten: 

A: Mooi Langezwaag: Het kunstwerk is klaar en staat bij de Mannen van Staal in 
Leeuwarden. Het is gemaakt van cortènstaal en is ca. 3,5m bij 2,9m groot. Helaas loopt het 
bestuur aan tegen een zeer traag verlopende vergunningaanvraagtraject.   

 

B: Vermilion: In de krant en bij een huis aan huis actie van de SP wordt steeds gesproken 
over grote onvrede bij de bewoners over de gaswinning van Vermilion op de locatie 
Langezwaag. Bij het bestuur van PB zijn geen namen bekend van mensen die zich zorgen 
maken. Henk Klok vraagt de vergadering of er onder de aanwezigen mensen zijn die daar 
meer van weten of die zich zorgen maken. Niemand geeft aan zich grote zorgen te maken. 
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Jan Nijboer vraagt hoe hard de garanties zijn de Vermilion afgeeft. Henk Klok legt uit dat er 
ieder 5 jaar metingen plaatsvinden om de bodemdaling in kaart te brengen. Is de daling 
groter dan de prognoses en wat is afgesproken met o.a. het waterschap, dan wordt de 
boring direct stopgezet. Het veld is van een totaal andere orde van grootte dan het veld in 
Groningen en de bodemdaling zal dan ook zeer gering zijn. Spijkerharde garanties zijn er 
echter niet af te geven. Henk Klok zal in de communicatie naar de pers en de politieke 
partijen blijven aangeven dat wij niet weten wie er onvrede heeft met de boringen. 

 

C: 4G Vodafonemast: Binnen nu en een half jaar zal de 4G mast verrijzen in het dorpsbos 
aan de kant van de Boenders. Na overleg tussen PB, gemeente en Vodafone is besloten 
voor deze locatie. Er zijn meerder locaties besproken, o.a. ook de kerktoren en tuincentrum 
Bontebok, maar dit is de best mogelijke locatie. Door de mast in het bos te plaatsen is deze 
op de grond aan het oog onttrokken. Henk Klok bedankt Brûn Bruinsma en Eugène Wijffels 
voor hun bemoeienissen omtrent het al dan niet plaatsen van de mast. 

 

D:Dorpsvisie: De dorpsvisie is geschreven en zal binnenkort op de website te vinden zijn. 
Onderdelen uit de visie zullen in commissieverband met behulp van bewoners/deskundigen 
moeten worden uitgevoerd. Plaatselijk Belang heeft niet de tijd en alle kennis in huis om dat 
alleen te doen.  

 

Uitslag dorpsenquête door Wietse Bosma: 

Er zijn 433 enquêtes uitgedeeld en maar 79 terugontvangen. Dit betekent dat 15% is 
teruggekomen en de uitkomst nog net als representatief mag worden beschouwd. Hiervoor is 
een respons van 15 - 20% nodig. 

Enkele reacties om de enquête niet in te vullen zijn: "ik woon hier alleen maar en voel mij niet 
verbonden met het dorp", "er wordt toch niets mee gedaan", "ik ben georiënteerd op een 
ander dorp of plaats". 

Websites: te weinig actuele informatie. Die van de dokter wordt goed gevonden. 

Activiteiten van Plaatselijk Belang: moeten doorgaan, maar weinig mensen willen helpen. 

Suggesties: invalideparkeerplek bij de huisartsenpraktijk, een aanplakbord voor activiteiten in 
het dorp. Hielke de Vries stelt voor om het over 4 jaar weer te verspreiden en dan kijken of er 
spraken is van trends. Wietse geeft aan zich dan weer beschikbaar te stellen. Digitaal 
versturen maakt de kosten nog weer hoger. 

Wietske Lyklama á Nijeholt vraagt zich af of er een "welkomscommissie" kan worden 
opgericht om nieuwe bewoners welkom te heten en hen te wijzen op alle voorzieningen in 
het dorp. Misschien dat dit de betrokkenheid bij het dorp vergroot. 

 

Rondvraag: 

Bart Boersma: vorig jaar heeft Hans de Jong gevraagd hoe het zit met de riolering in het 
buitengebied. PB moest dat navragen en heeft  Hans de Jong later antwoord gegeven. Bart 
stelt voor om de antwoorden via de social media en het Klaverbledtsje kenbaar te maken. 
Plaatselijk Belang heeft sinds kort een facebookpagina waarop we dit soort informatie 
kunnen verstrekken. 
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Bart Boersma stelt verder nog voor of er een overleg kan worden georganiseerd met 
verschillende organisaties om te kijken of we werkzaamheden kunnen centraliseren en 
eventueel contributies kunnen koppelen. Hierdoor is het misschien mogelijk om tijd te 
besparen voor de besturen. Bv één keer lopen voor contributie. 

Er wordt aangegeven dat men graag de agenda, het jaarverslag en de notulen via de mail wil 
ontvangen. Dit is al twee jaar gedaan nar de mailadressen de bekend zijn bij PB. 

 

Einde vergadering 22.00 uur. 


