Notulen Jaarvergadering 6 maart 2015
Feriening foar Doarps- en Streekbelang It Heidenskip
1. Opening
Voorzitter Ype de Boer opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen, in het bijzonder de
raadsleden. De politie heeft zich afgemeld. De voorzitter hoopt op succesvolle vergadering.
2. Notulen 14 maart 2014
Jeanetta Morreau leest het verslag voor.
Er zijn geen vragen of opmerkingen op het verslag. Jeanetta wordt bedankt voor het opstellen.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
De koffie en het eerste drankje zijn voor rekening van Dorpsbelang.
Binnengekomen is het jaarverslag van de Molenstichting. Verder zijn geen stukken ontvangen die van
belang zijn voor de jaarvergadering.
4.Jaarverslag DB
Het Jaarverslag 2014 wordt voorgelezen door Arjen Kampen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Arjen wordt bedankt voor het opstellen en voorlezen.
5. Financiën
Financieel verslag Dorpsbelang
Penningmeester Hendrikes geeft uitleg over de cijfers.
Kascommissieleden zijn Mellius Kramer en Ytsen Renema. Het verslag is goedgekeurd. Ytsen is
aftredend en Ale Dijkstra neemt het stokje over.
Financieel verslag Feestcommissie
Het verslag is intussen veranderd. De cijfers worden uitgelegd door Ytsen Renema.
In het overzicht van de kasgelden staat een ingekomen bedrag bij de Bingo. Dat bleek bij controle
€ 70 minder te zijn. Na gedegen onderzoek kwam boven tafel dat het een telfout was.
Vraag: Bij de spaarrekening staat "contanten komen er aan". Deze 'code' kan niet worden verklaard.
Vraag: Het saldo verleden jaar was negatief en nu positief. Waar komt dat door? Dat heeft te maken
met de dubbele contributie (verkeerde rekening vorig jaar).
Kascontrole is uitgevoerd door Janke Kampen en Folkert Twijnstra en het verslag is goedgekeurd.
Janke is aftredend en wordt opgevolgd door Klaas de Vries.
Financieel verslag Buurtsboade
Het verslag is al besproken en goedgekeurd.
6. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Jeanetta Morreau en Ype de Boer. Er zijn nieuwe kandidaten: Antsje Groenhof en
Johannes de Boer. De aftredende leden worden bedankt voor hun inzet en ontvangen een attentie.
7. Verslag beheerscommissie
Afgelopen jaar is een goed jaar geweest. Veel activiteiten: NFM, een toneelstuk, een bruiloft, al met al
een positief resultaat. Er is nog wel een maar... Er zit nog subsidie van de school bij en er is een
stukje bedrag van Nijegaast vanwege het wegvallen van de gymactiviteit.
Energie heeft minder gekost. Andries Feenstra heeft een nieuw dakkapel geplaatst en vrijwilligers
hebben het tegelpad opnieuw aangelegd.
De Beheerscommissie blijft wel bezig met besparingen te onderzoeken. Energiebesparing is de eerste
stap. De kosten voor personeel worden verminderd. Er zal meer met vrijwilligers moeten worden
gedaan.
Plannen voor dit jaar. Er moeten nieuwe stoelen worden aangeschaft. De zolder moet worden
aangepakt. Het wordt door iedereen gebruikt en moet netter worden. Er wordt gezocht naar fondsen
en subsidies. Dat duurt even.
Vraag: waarom is de zaalhuur zo weinig? Dat wordt gerekend bij kleine activiteiten. Gaat de huurprijs
wel omhoog? Waarom is de ligplaatsverhuur zo laag? Waarschijnlijk een boot vergeten.
Kascontrole is uitgevoerd door Hans Hettinga en Siebe Tjalma en het verslag is goedgekeurd.
Het gaat hier om serieuze bedragen en daarom wordt ook een rol van Dorpsbelang gevraagd. De
personen voor de kascommissie worden niet nu gevraagd, maar krijgen binnenkort bericht.

8. Lopende zaken en plannen gemeente
Ype meldt dat er met de gemeente regelmatig overleg is in de persoon van Jaap Wittermans. Zijn er
klachten, moet je die zelf bij de gemeente melden. Maar meldt het ook bij de Dorpsbelang. Komen er
meer klachten over hetzelfde binnen, kan Dorpsbelang er achter aan gaan.
Fietspad.
Dat blijft gelijk. We wachten op een potje
Klimrek.
Omdat de school is gesloten, is het klimrek naar het fierljepterrein gebracht. Maar de eigenaar van het
terrein is verantwoordelijk. De gemeente is komen kijken en heeft het klimrek afgekeurd. Niet getreurd,
de gemeente betaalt een nieuw klimrek. De jeugd heeft mogen kiezen welk klimrek het wordt. De
ondergrond wordt niet door de gemeente vergoed. Daarom wordt gekozen voor een zandbed als
ondergrond. Dat kan dan gelijk gebruikt worden als zandbak. Het geld dat het oude klimrek na
verkoop heeft opgebracht wordt voor dit zandbed gebruikt.
Sociaal Domein
Onderdelen van de gemeente worden geclusterd, bijvoorbeeld WMO.
School
De school stond sinds januari te koop. Inmiddels is de school verkocht onder voorbehoud en daarom
zijn naam van de koper en de bestemming niet bekend gemaakt.
Toiletten
Voor de toiletten zou een vergoeding zijn voor het onderhoud en schoonmaken. Maar deze
vergoeding is sinds dit jaar afgeschaft. Dan is het ook niet verplicht om de toiletten open te houden.
Hier moet nog over worden gesproken.
AED
De AED is een kostenpost. Dorpsbelang is een contract aangegaan met het Ziekenhuis in Sneek voor
vijf jaar. Dat contract loopt nog een jaar. Dan kan naar een andere partij worden gekeken.
Zo'n AED is eigenlijk een must. Hotse Haanstra legt uit dat de kosten die het ziekenhuis doorberekent
niet te hoog zijn. Het gaat omgerekend om 60 cent per persoon en als daarmee een leven kan worden
gered, dan is dat nooit te veel. Uitgelegd wordt hoe het werkt. Wanneer 112 wordt gewaarschuwd,
krijgen de mensen via de telefoon bericht. Er is afgesproken dat degene die het dichtst bij de AED is,
deze ophaalt. Er moet wel duidelijk worden aangegeven dat het om een hartaanval of reanimatie gaat.
Het addertje onder het gras is dat als je onbevoegd de AED gebruikt de kosten voor jou zijn.
Het maakt niet uit wie de AED ophaalt. De AED is zo ingesteld dat ie niet werkt als het gebruik
verkeerd is. In andere dorpen en plaatsen werkt het ook op deze manier.
Els v.d. Werff meldt hoe de kast werkt. Je moet op een knop drukken en dan valt de kast naar
beneden.
Ype vraagt aan Hotse wie de contactpersonen zijn? Dat zijn Hotse en Thea Miedema.
9. Glasvezel.
Hendrikes Adema vertelt dat in de omgeving contact is gezocht over de glasvezel. Nijhuizum is er druk
mee bezig. Er zijn al proeven met buitengebieden.
Wanneer wij hier in it Heidenskip glasvezel willen, zal het zo'n € 40 duurder zijn dan in de stad. Dan
gaan ze uit van 400 aansluitingen, zeg maar 70%. Maar dat is wel mogelijk wanneer de omliggende
dorpen met elkaar samenwerken.
Het betekent wel dat je zelf de kabel in de grond moet leggen. Het is in ontwikkeling en zal een
vervolg krijgen.
10. Rondvraag
• Vraag over Sociaal Domein, wat is de link met dorpsbelang?
Er wordt wel over gepraat met de gemeente. Over de zorg en de inwoners die dat nodig zouden
hebben. Op dit moment is dat nog niet aan de orde. Men is nog bezig met de veranderingen. Er is
bij de gemeente een potje voor mensen die extra zorg nodig hebben. Daar kan als het nodig is
een beroep op worden gedaan. De gemeente is nog zoekende. De taken die de gemeente heeft
gekregen moeten worden uitgevoerd voor minder geld. Daarom is er ook overleg met de
plaatselijke belangen en dorpsbelangen.
• Bij de brievenbus is een tegelpaadje, maar daar zit een groot gat.
Dat moet gemeld worden.
•
van het witte hek bij het dorpshuis. Het onderhoudIs dat voor de gemeente of van dorpshuis?
Het bestuur neemt het mee.
• Zelfwerkzaamheid, kunnen we dat dan zelf verdienen, wanneer de gemeente dat niet hoeft uit te
voeren?

•
•
•

•

Goed idee, maar waarschijnlijk werkt niet zo. Het moet niet zo zijn dat we alles zelf moeten gaan
doen. Het gaat om kleine dingen. Het bestuur neemt dit mee in de besprekingen met gemeente.
Ida de Boer-Hylkema legt uit hoe het werkt met de vrijwilligers die worden ingezet bij de verdeling
40% van het onderhoud voor rekening van het Dorpshuis tegenover de 60% van de gemeente.
Het nieuwe bord van it Heidenskip heeft te korte pootjes en hij ligt steeds om.
De vraag is of het bordje er nog is of niet. Ype meldt dat verwacht wordt dat er een 60-km bord
wordt geplaatst. Dan kan het bord van it Heidenskip daaraan vast worden gemaakt.
De gemeente heeft bomen weggehaald op de buurt. Dat kunnen we zelf ook als het nodig is.
Waarschijnlijk is dat uitbesteed. Ale Dijkstra meldt dat je het maar net moet zien. Dan kan je zo de
boom vragen en krijgen.
Er zijn bordjes geplaats voor de wandelroute.
Ype heeft daar al navraag naar gedaan. De bordjes zijn door gemeente geplaatst, maar niet in
overleg met dorpsbelang. De bordjes staan niet helemaal gelukkig. Hier wordt nog verder achter
aan gegaan.
Arjen Kampen meldt dat het bordje met de vaartijden niet correct is. Daar is al melding van
gemaakt en het zal worden aangepast.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit dit deel van de vergadering.
Na de pauze werd de stand van zaken en resultaten met betrekking tot de Wolvetinte worden
gepresenteerd en was er een presentatie met foto's en informatie over de molens in en om
it Heidenskip

23 maart 2015, Jeanetta Morreau-Kuijper

