
Notulen jaarvergadering dorps- en streekbelang It Heidenskip 

18 maart 2008 in dorpshuis It Swaeigat 
 

1. Opening 

Net 20.00 uur geweest en voorzitter Mellius Kramer opent de vergadering met een aanhaling van de nieuwe bar en de 

wereldkampioenen. We hebben een zaal vol mensen, welgeteld 57 personen. Speciaal welkom voor de wethouders en 

raadsleden, Siebe v/d Meer die één en ander zal uitleggen over het fierljepterrein project, welkom voor de pers. Al met al een 

goede opkomst. Wijkagent Swieringa is nog niet aanwezig 

 

2. Vorige notulen 

De notulen van de vorige jaarvergadering, 20 maart 2007, gemaakt door Geert Jan Fekken zijn voorgelezen door de notulist 

en onveranderd goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

De voorzitter heeft de mededeling dat er vanavond een agendapunt ingelast wordt betreffende een theatervoorstelling op de 

Hofmar. Dit zal +/- 5 min. duren. 

 

4. Jaarverslag notulist 

Het jaarverslag is voorgelezen en er waren geen op- of aanmerkingen over tekst en inhoud. Is goedgekeurd. 

 

5. Financiën 

Penningmeester Siebe Brandsma begint met het toelichten van het financiële verslag dat al afgedrukt stond op de achterkant 

van de uitnodiging voor deze avond. Er gaven een paar mensen te kennen geen uitnodiging te hebben gehad in de Wijd en 

Zijd. We zullen uitzoeken hoe dit komt. Ale Kampen vraagt of het boekjaar 31 januari 2008 is afgelopen i.p.v. 31 december 

2007. Siebe antwoord hierop dat de afschriften van afgelopen jaar tot deze datum tellen en de bank hierna met het nieuwe 

boekjaar begint. 

Folkert Galema en Dine Bouma van de kascommissie zijn nog afwezig om de goedkeuring van de boeken door te geven. Dit 

wordt dus een zware last voor Siebe meldt een aanwezige. 

Financiën van de feestcommissie worden in het kort toegelicht door Yvonne Visser. De grootste post uitgaven heeft 

betrekking met de activiteiten die georganiseerd worden. Afgetreden in het bestuur zijn Johannes Oenema en Johanna 

Bakker. Nieuwe bestuursleden zijn Siebe Tjalma, Ysbrand Galama en Geeske Kampen. Etty Kramer vraagt of er dit jaar ook 

een dorpsfeest zal zijn. Antwoord luidt ja, nl. 21, 22 en 23 juni 2008. Marten v/d Wal merkt op dat de uitgaven 

fjouwerhusterpleats vrij hoog zijn. Yvonne antwoord dat dit komt door afscheidsfeestje. Maar er is ook weer geld binnen 

gekomen, zoals te zien is op het overzicht wat betreft die uitgave. Yvonne wordt bedankt voor haar uitleg. 

Een overzicht van de financiën van de buurtsboade wordt getoond op de beamer en kort toegelicht door Thea Miedema. Dit 

jaar is er geen onbegrepen verschil. Dit jaar is er wat geld overgehouden en naar de spaarrekening overgeboekt. 

 

Gerard Wezenberg, landschapsarchitect Doarpswurk, komt binnen en wordt welkom geheten door de voorzitter. 

 

Dine Bouma is ondertussen ook binnengekomen en kan alsnog verslag doen van de kascommissie finaciën dorps- en 

streekbelang. Goedgekeurd luidt het bericht. Ze wordt bedankt en opgevolgd door Marjon Dijkstra. 

Beitske Kampen en Marjon Dijkstra gaven goedkeuring aan de financiën feestcommissie. Marjon wordt opgevolgd door Dine 

Bouma. 

In de jaarvergadering van de buurtsboade wordt al goedkeuring gegeven wat betreft dit punt. 

 

6. Bestuursverkiezing 

Ype de Boer neemt nu het woord over van Mellius Kramer die dit jaar aftredend en herkiesbaar is voor het bestuur. Er zijn 

geen nieuwe tegenkandidaten gemeld en Mellius wordt hiermee opnieuw aangenomen. 

 

7. Verslag politie 

Wijkagent J. Swieringa komt binnen op de valreep en is gelijk aan de beurt volgens de agenda. Hij wordt welkom geheten. 

Hij begint met een stukje uit de geschiedenis van It Heidenskip en vervolgt hierna met zijn verslag: In 2007 was 1 aangifte 

vernieling (fierljephokje)  en 1 aangifte vernieling opgelost. Er wordt gevraagd of de daders nog vast zitten, maar nee, dat is 

niet zo. Swieringa licht nog één en ander toe en vertelt dat ze een lasergun in beheer hebben en van plan zijn om op snelheid 

te controleren op de Heidenskipsterdyk. Dit speciaal voor hardrijdende motors, maar ook voor ons inwoners is het oppassen. 

Politie doet controle voor wapens voor de jacht. En er zijn in ons dorps geen gevallen met drugs, maar Swieringa wijst ons er 

wel op dat er in Workum wel onrust met drugs is en dat het plaatsje dichtbij ligt. Dus ogen open houden. 

 

8. Gemeentelijk herindeling 

Voorzitter vertelt in het kort wat de stand van zaken is en waarom dit punt op de agenda is gezet. Er was onrust onder de 

plaatselijke belangen van Nijefurd hierover en door de lage opkomst van 2% op een infoavond voelden ze niet dat bewoners 

bij zo’n belangrijk punt betrokken werden. Door middel van jaarvergaderingen wordt nog getracht bewoners op de hoogte te 

stellen en zo informatie te krijgen wat de wens van de bewoner is. Er is een SWOT analyse gedaan bij de gemeente en daaruit 

kwam wel naar voren dat een grotere gemeente door fusie wenselijk is. Het definitieve besluit wordt gedaan in april 2008. 

 

20.45 uur. Tijd voor pauze. In deze pauze is er gelegenheid tot vragen stellen wat betreft het vorige punt aan de aanwezige 

raadsleden. 

 

21.05 uur hervatten we de vergadering en behandelen we het ingelast punt. Dhr. Bonne Bruinsma van Friese Meren project 

en dhr. Klaas Toering vertellen kort over het plan om volgende zomer een theatervoorstelling neer te zetten in samenwerking 

met Fries Festival. Dit als viering van het realiseren van ongeveer de helft van het Friese Meren project. De voorstelling zal 

op de Hofmar plaats vinden komend augustus, in 5 avonden. Ze hopen op medewerking van ons, inwoners van It Heidenskip, 

van het dorpshuis, op vrijwilligers, kortom op allerlei gebieden. 

 

9. Project Fierljep-/evenemententerrein 



Korte inleiding door voorzitter. Plan fierljep-/ evenemententerrein was voorheen niet gelukt, maar vorige zomer kwam de 

gemeente ermee om geldpotjes te verdelen en te besteden. Dus toen plan weer opgepakt.  

Hendrik Haanstra krijgt het woord en vertelt over de plannen fierljepterrein. Zandbed verbreden, tribune plaatsen zijn o.a. 

onderdeel van het plan. Een tribune zou ook functioneel kunnen zijn voor andere activiteiten zoals bv. een theaterstuk. 

Johannes de Boer heeft zorgen om de boom, waaronder het prettig vertoeven is tijdens wedstrijden. Eelco v/d Werff vraagt of 

de tribune een goede afscheiding zal zijn tussen fierljepterrein en openbaar terrein. Antwoord positief: Hele fierljepterrein 

kan worden afgesloten. Ook Rients v/d Wal vindt dit een belangrijk punt en Hendrik geeft aan dat dit een voorwaarde is, als 

het plan er door heen komt. 

Mellius geeft info over plannen openbaar terrein. We willen er een schopveldje van maken met picknicktafels erbij. Dit voor 

de gasten in ons dorp. 

Hotze Haanstra geeft uitleg over het hokje dat vernieuwd zal worden. Dit door middel van de beamer. Johannes de Boer 

vraagt of de fierljepwagen nog op plaats van bestemming kan komen. Antwoord: ja. Acronius Kramer vraagt of het niet 

handiger is een groter damestoilet i.p.v een herentoilet. Froukje Wiersma vraagt waar de keuken in het hokje komt. Hotze 

antwoord dat er geen keuken komt, maar een frituurruimte. Hij legt uit waar. Rients v/d Wal vraagt of je in het gebouwtje 

zitten kunt. Nee, onder de luifel zal met activiteiten zitplaatsen gecreëerd worden. 

Siebe v/d Meer (gemeente) krijgt het woord en legt één en ander uit wat betreft de plannen parkeren voor dorpshuis, langs 

weg Branburren, voor kerkje. Richtsje Noordenbosch wil graag meer informatie over parkeren voor het kerkje. Oane Galama 

vraagt of de watergang gedempt wordt. Siebe geeft aan dat dit in overleg is geweest met het waterschap. Sietse Jorritsma 

geeft aan dat minder bomen langs de weg Branburren mooier staan. Klaas Bakker vraagt zich af of er wel daadwerkelijk meer 

auto’s kunnen worden geparkeerd langs weg Branburren volgens nieuw plan. Dit is wel zo, omdat de auto’s dan dwars 

kunnen worden geparkeerd. Jouke Kampen is het niet eens met doorgroeistenen te plaatsen, maar wil laten bestraten, vooral 

onder bomen. Rienst vult dit aan met aan te geven dat doorgroeistenen geen succes zijn. Dit punt zal Siebe mee nemen. 

Mellius geeft tot slot aan dat het tot nu toe nog plannen zijn, dus we kunnen beter niet te voorbarig zijn. Maar suggesties zijn 

altijd welkom, want we proberen wel door te zetten met dit plan binnen afzienbare tijd. Tevens vraagt Mellius of er 

liefhebbers zijn om informatieborden mee te ontwerpen. 

 

10. Presentatie rapport Wenje yn It Heidenskip 

Geert Jan Fekken, voorzitter van de projectgroep wenje is nu aan de beurt om zijn presentatie te houden. Het concept was 

onlangs uitgedeeld en Geert Jan zei geluiden te hebben opgevangen dat mensen een slot missen. Welnu, die is ons vanavond 

uitgedeeld, zodat we eerst het hele concept lazen en niet alleen het slot. Handig gedaan. Geert Jan geeft ons nog duidelijke 

uitleg en toelichting op het complete verhaal dat geaamd is: Moai sa, en no fierder. Als afsluiting heeft de werkgroep bedacht 

om een symposium met als thema wonen op de pleatsen, te houden, op 12 april, bij fam. Jeanetta Morreau thuis, in hun 

voormalige boerderij, nu als woonhuis verbouwt en ingericht. 

Geert Jan sluit de presentatie met het resultaat in de vorm van een mooi boekwerkje aan te bieden aan dorps- en streekbelang. 

De werkgroep krijgt een welverdiend applaus en Mellius bedankt hen voor hun inzet. De leden, Richtsje Noordenbosch, 

Lieuwe Kampen, Gradus Miedema, Klaasje Ylstra, Jeanetta Morreau en Gerard Wezenberg, komen naar voren en krijgen een 

attentie in de vorm van een flesje wijn. Gerard Wezenberg meldt dat het complete verhaal op de website geplaatst zal 

worden. Helaas is het niet mogelijk om iedere Heidenskipster een exemplaar aan te bieden i.v.m. de kosten. Dan neemt 

Jeanetta het woord en biedt namens dorps- en streekbelang een exemplaar aan de gemeente, Albert Kitsch en wethouder 

Rodenberg aan. Rodenberg neemt hierop het woord en zegt dat het de bedoeling is er zeker wat mee te doen. Het zal een 

uitdaging zijn. Hij geeft complimenten aan dorp en werkgroep. 

 

22.05 uur. We houden een korte pauze voor een drankje. Geert Jan meldt dat het mogelijk is om in te tekenen om een 

exemplaar te kopen. 

 

11. Vragen/discussie over gemeentelijke herindeling 

Dit agendapunt begint rustig. Mellius vraagt de aanwezigen wat hun mening is wat betreft de herindeling. Dhr. Maurits 

Hettinga krijgt het woord en legt uit waarom zijn partij een kleine gemeente wil behouden, een fusie onder 4 gemeenten 

maximaal. Tevens krijgt Hans Hettinga het woord en legt uit waarom zijn gemeente voorstander is van een fusie onder 

meerdere gemeenten, nl. 6-8. 

Hier wordt op gereageerd en de meningen zijn verschillend.  

Argumenten die naar voren komen voor een grotere gemeente zijn: Minder kwetsbaar, rijk brengt steeds meer taken bij de 

gemeente, meer bevoegdheden in de gemeente krijgen, grotere gemeente functioneler, w.s. wordt in de toekomst weer groter 

verwacht, dan nu maar gelijk een grote fusie.  

Argumenten die naar voren komen voor een kleinere gemeente zijn: Gevoel dat bewoners een kleinere gemeente willen 

behouden, zelfde cultuur en werkbare sfeer behouden, met een kleine gemeente is het het beste werken, afstand groter tussen 

de gemeente en de bewoner (dit is ervaren door eerdere fusie van scholen en in de zorg), belangrijk dat de burgemeester zich 

laat zien en dat kan beter in een kleinere gemeente, te groot verschil in ontwikkelingen stad en platteland. 

Andere opmerkingen: Kwaliteit ligt niet aan de grote van de gemeente, maar aan de samenwerking onderling. Aanleiding 

hieruit de vraag of er überhaupt al overleg is geweest tussen de besturen van de gemeente. De gemeenten zullen in april hun 

persoonlijke voorkeur uitspreken, hierna zal dan verder gehandeld worden. Een vraag was: “hoe zit het financieel voor de 

burger?” Eén van de voorwaarden is dat de belastingnorm niet omhoog gaat. Andere opmerking: Wat wordt er gedaan met 

deze inspraak, het lijkt nl. op een farce. Er wordt een stemming voorgesteld. Voorzitter Mellius sluit de discussie, want 

iedereen heeft haar of zijn mening kunnen geven. Deze lopen uiteen. Eén raadslid begrijpt zijn aanwezigheid niet als dit alles 

was. 

 

12. Rondvraag en sluiting 

Johannes de Boer: Wie is verantwoordelijk als de kliko op de weg waait? Het is nl. zo dat de kliko’s aan de rechterkant van 

de weg moeten staan en in zijn geval is dit een lastige plaats, omdat hij dan in een binnenbocht staat. Hij kan zo omwaaien en 

op de weg terecht komen. 

Rienst v/d Wal merkt op dat dit in zijn geval ook zo is. 

 

Klaas Bakker: Hoe zit het met de Koaidyk? Op dit moment is het opknappen van de Koaidyk niet urgent. 

 



Richtsje Noordenbosch: Kadersverbredingswerken. Hierdoor zullen er vele vrachtwagens met modder over de weg moeten 

Wat voor consequenties heeft dit voor de verkeersveiligheid en de veiligheid voor de kinderen? 

 

Lolke Kampen: Wat is het beleid van het onderhoud en netjes houden van de bermen? Mellius merkt op dat er wettelijk ook 

regels aan vast zitten. Hij vindt zelf ook dat het netter kan. Misschien een werkgroepje op zetten. 

 

Jolle v/d Wal: Het klepelen moet verbeterd worden, tot het water toe klepelen. Hierdoor heb je minder hekkelspacie. 

 

Dit was de rondvraag. Uiteindelijk is het 23.00 uur en sluit voorzitter Mellius de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn 

of haar aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen wel thuis.  


