Notulen Jaarvergadering 1 april 2016
Feriening Foar Doarps- en Streekbelang It Heidenskip
1.
Opening
Voorzitter Arjen opent de vergadering en heet een ieder welkom. Een speciaal welkom aan Johan
Swieringa en consorten, Jaap Wittermans (doarpscoördinator) en Sicco Rypma, raadslid FnP.
2.
Notulen 6 maart 2015
Antje Groenhof leest het verslag voor. Toon Hoppenbrouwers geeft nog even aan dat er geen boot
vergeten is in het verslag van de beheerscommissie, maar dat er 1 boot minder heeft gelegen. Verder
zijn er geen op- en aanmerkingen op het verslag. Jeanette Mourreau heeft dit verslag nog opgemaakt
en wordt bedankt.
3.
Mededelingen en ingekomen stukken
De koffie en het eerste drankje zijn voor rekening van het Dorpsbelang.
Binnengekomen is het jaarverslag van de Molenstichting. Voor degene die dit willen lezen, ligt het
hier op tafel. Verder zijn er geen stukken ontvangen die van belang zijn voor deze vergadering.
4.
Jaarverslag Doarpsbelang
Het jaarverslag over 2015 wordt voorgelezen door Antje Groenhof. Er zijn geen op- en aanmerkingen.
Antje wordt bedankt voor het opstellen en voorlezen.
5.

Financiën

Financieel verslag Doarps- en Streekbelang
Hendrikes geeft aan dat we het dit jaar wat anders dan voorgaande jaren hebben gedaan. De verslagen
liggen op de tafel en zijn niet bij de agenda bijgevoegd. Roelof-Klaas Schraa heeft nog een vraag over
de kosten van de AED. Hendrikes geeft uitleg, de kosten voor de AED zijn dit jaar wat hoger, omdat
er in 2015 kosten zijn gemaakt voor training en onderhoud. Voorgaande jaren was dit het ene jaar
kosten voor onderhoud en het andere jaar kosten voor training. Komend jaar 2016 zullen er dus geen
kosten voor de AED zijn. Kascommissieleden Ale Kampen en Ketrinus Jorritsma keuren het verslag
goed. Dit waren beide stand inn’s. Volgend jaar zullen Ale Dijkstra en Mellius Kramer de kas
controleren
Financieel verslag Feestcommissie
Ytzen Renema legt de cijfers uit en geeft hier en daar wat toelichting. Deze is helder, want vervolgens
worden er geen vragen gesteld. Klaas de Vries en Folkert Twijnstra hebben de kascontrole uitgevoerd
en het verslag goedgekeurd. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Klaas de Vries en Siebe
Brandsma.
Financieel verslag Buurtsboade
Dit verslag is reeds besproken en goedgekeurd in de jaarvergadering van de Buurtsboade.
Financieel verslag Beheerscommissie
Ida de Boer geeft een toelichting op het verslag van de beheerscommissie. Ze geeft aan dat 2015 een
bijzonder jaar is geweest. Het dorpshuis heeft nieuwe stoelen gekocht en de zolder opgeknapt. Dit is
mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranjefonds en de Rabobank. Er is iets meer
consumptieverkoop geweest. Ook hebben de dorpsleden zelf ook nog giften gegeven.
Bij de onkosten is minder uitgegeven aan energie. Er is een zachte winter geweest, dus daardoor lager
dan anders. Op dit moment is men bezig om te proberen op de energie nog te besparen. Men gaat
hiervoor nog een energie check uitvoeren. Ook wil men gaan meedoen met het project
toekomstbestendige dorpshuizen.

Dit is een project dat de mogelijkheid biedt om met hulp van deskundigen de dorpshuizen klaar te
maken voor de toekomst. Er wordt men name gekeken naar de energiekosten, omdat deze kosten elk
jaar weer terugkomen en steeds hoger worden. Om deze te verlagen, kun je verschillende acties
ondernemen aan de bouwkundige kant, de techniek, maar ook op het gebied van gedrag. Dak
vervangen is geen optie, dan kan niet uit. Men denkt meer aan simpele dingen, bijvoorbeeld een matje
voor de deur.
De loonkosten zijn iets gedaald, omdat Els nu nog voor de helft in dienst is. Dit wordt in 2016 meer
zichtbaar. Men heeft ook nog onderzocht of het mogelijk is om bijvoorbeeld de lening bij de bank
versneld af te lossen, maar dat levert niet veel op. De verzekeringen heeft men wel aangepast, omdat
mocht er brand kopen er waarschijnlijk geen sporthal meer gebouwd gaat worden, omdat dat niet meer
noodzakelijk is. Er worden immers geen gymlessen meer gegeven.
Het jaar 2015 wordt afgesloten met een plus van € 2.000,--. In de begroting van 2016 is de
verwachting dat men hier ook ongeveer op uit zal komen.
Ale Dijkstra stelt de vraag of de lening ook middels rentemiddeling op nieuw kan worden vastgezet.
Ida geeft aan dat men de mogelijkheden heeft onderzocht, maar dat dit niet veel oplevert.
Verder zijn er geen vragen. Ida bedankt de vrijwilligers nog voor de hulp het afgelopen jaar. We zullen
het namelijk wel met z’n allen moeten doen. De kas is gecontroleerd door Johannes de Boer en Hans
Hettinga. Men keurt het verslag goed. Alles was dik in orde. Hans Hettinga verlaat de kascommissie
en volgend jaar wordt de controle uitgevoerd door Johannes de Boer en nog een nader aan te wijzen
persoon.
6.
Bestuursverkiezing
Johannes de Boer neemt het woord over. We zitten met z’n vieren in het bestuur. Zolang er niet veel
projecten zijn is dit prima te doen, maar als dit er meer worden, dan zou een 5 de persoon ook nog wel
fijn zijn. Er zijn echter geen kandidaten. Arjen wenst nog wel een termijn te blijven zitten.
7.

Lopende zaken en plannen gemeente

Onderhoud wegen:
Dit is nog steeds een punt van aandacht. De bermen zijn nog steeds niet goed, grote gaten op sommige
plaatsen. Dit levert gevaarlijke situaties op. Het is nu officieel een 60 km weg, maar is deze ook al
zondanig ingericht? Ale Dijkstra vraagt of er niet grasbeton langs de weg kan. Wittermans geeft aan
dat op dit moment niet zal gebeuren. Zodra er groot onderhoud aan de weg plaatsvindt zullen ook de
bermen mee worden genomen. We nemen dit ook weer mee met het overleg met de wethouder.
Toon Hoppenbrouwer vraagt of we op de weg aan beide kanten ook een rode fietsstrook kunnen
creëren? Dit remt ook af en is financieel niet zo duur als een fietspad. Dit zou kunnen maar we willen
graag inzetten op een fietspad, als we deze aanpassing gaan doen, zal een fietspad voor eerst helemaal
niet aan de orde zijn.
Belijning:
De belijning is slecht op de wegen. Dit is wel aan onderhoud toe. Jaap Wittermans neemt dit mee en
het dorpsbelang zal dit ook meenemen in het overleg met de gemeente.
Strooibeleid:
Wordt een aandachtspunt naar de gemeente. Jolmer vraagt wie er verantwoordelijk is voor de wegen
bij gladheid? Evert Ettema geeft aan dat er veel bedrijven afhankelijk zijn van goed berijdbare wegen.
Gemeente geeft aan dat het ook op capaciteit gaat. Men kan niet alles tegelijk strooien, maar er zijn
ook andere manieren. Plaatselijk loonbedrijf zou ook kunnen strooien, maar voor wie zijn de kosten
dan? We nemen dit ook mee in het overleg met de gemeente. Mocht het weer eens zo glad zijn als dit
jaar, dan weten we waar we aan toe zijn. Het was namelijk wel zo, toen de containers geleegd moesten
worden, was er wel een strooiauto geweest een uur voor de ophaling.
60 km bord bij Koudum:
Ale Dijkstra geeft aan dat er geen 60 km bord bij Koudum staat aan het begin van It Heidenskip. Arjen
geeft aan dat, dat er wel staat maar dat het bord staat aan de Bovenweg, misschien nog verplaatsen?

Bloembakken:
Antje Groenhof geeft aan dat er vanuit de gemeente gelden beschikbaar zijn voor het eenmalig
aankopen van bloembakken om het dorp op te fleuren.
Er is een werkgroep, Toon Hoppenbrouwers, Johanna Prins en Antje Groenhof die zich hier mee bezig
houden. Als er mensen zijn die ook ideeën hebben of mee willen helpen dan kan men zich bij een van
de werkgroepleden melden.
Informatiebord “de Hel”:
Naar aanleiding van het krantenstuk over de meest deprimerende plaatsnaam is er een helbewoner die
contact heeft opgenomen met het dorpsbelang over een mogelijk bord inzake de plaatsnaam. Vanuit
het dorpsbelang menen wij dat dit een goed idee is en we zijn er mee aan de slag om wat op papier te
krijgen. Het bord zal dan geplaatst worden bij het bankje richting de Koaidyk.
8.
Website It Heidenskip
Ida verteld iets over de Website van It Heidenskip. De Website is sinds 2000 in de lucht. It Heidenskip
was het eerste dorp dat online was. Er wordt met regelmaat op de website gekeken. Je ziet echt pieken
bij bepaalde evenementen, zoals Oerpolderloop en Playbackshow.
Er is van alles te vinden op de site, waaronder adressen, actuele zaken, verhaaltjes van de club,
dorpsplein (voor en door Heidenskipsters zelf). Sinds kort ook een eigen Facebook pagina, dit loopt
ook leuk.
Oproep richting dorpsbewoners, heb je eens wat leuks, wil je eens iets schrijven mail het naar het
mailadres van de website en het wordt geplaatst. Het leukste is om dit met een foto te doen.
9.
Politie
Johan Schwieringa komt iets vertellen over een whatsapp groep in het dorp en stelt de vraag of hier
behoefte aan is. Ze kunnen dan een avond organiseren om hierover uitleg te geven. De groepen
kunnen maximaal uit 100 personen bestaan en minimaal 15 personen. Het doel van een whatsapp
groep is het tijdig signaleren van situaties die afwijken van het normale patroon. Bij de vraag of er
mensen mee willen doen aan zo’n groep, blijkt dat er wel belangstelling voor is. Het dorpsbelang
neemt het mee. Arjen bedankt Swieringa voor zijn uitleg.
10. Fugelûntwyk
Fouke neemt ons mee in de resultaten van 2015, wat hebben de vele initiatieven ons nu opgeleverd. In
het natuurgebied zijn een groot aantal vogels actief en dus zijn er ook veel nesten. Een persoon is een
hele dag bij het gebied geweest en heeft 30 verschillende soorten vogels gespot. Er zijn dus veel
vogels actief in het natuurgebied. In de nieuwe zwaluwwal zaten 20 zwaluwen. Dat was voor een
eerste jaar ook al wel succesvol. Voor 2016 wil men bloemenzaad planten (opbrengst vanuit de CD
verkoop van Jitske Draijer (€ 1.100,--). Misschien een bioloog laten onderzoeken wat leeft er in het
natuurgebied. Wat groeit en bloeit er? Er zijn afspraken gemaakt met de Provincie over onderhoud.
Het beheer is namelijk overgedragen aan de Fugelûntwyk. Wij zullen dan ook moeten zorgen voor het
onderhoud. Dit wordt deels door de Provincie bekostigd. Qua financiën heeft de werkgroep nog een
klein plus van € 150,-11.

Rondvraag

Ytzen Renema
Is het ook een idee dat elke dorpsbewoner een klein stukje berm adopteert en dit ook schoon houdt. In
Wyckel doet men dit ook. We zullen dit meenemen in de vergadering, misschien kunnen we dit een
keer organiseren met de jeugdclub.

Jitske Draijer
Vertelt even iets over de jeugdclub en de briefjes die ze op tafel heeft gelegd, waar mensen iet op
kunnen schrijven of ze nog ideeën hebben of eventueel mee willen helpen.
Folkert Galama
Geeft aan dat er in de bebouwde kom 30 mag worden gereden en dat er verkeerbeperkende
maatregelen zijn aangelegd middels drempels, maar deze drempels zijn op het moment niet veel hoger
dan de weg. Deze moeten eigenlijk op nieuw omhoog worden gebracht. We nemen het mee in het
overleg met de wethouder.
Fouke de Vries
Vraagt zicht af wie het bord bij de Skar heeft geplaatst, toen men bezig was met het ophogen van de
dijken. Men wil daar graag borden plaatsen met een verwijzing naar de Wolvetinte. We weten niet wie
deze borden heeft geplaatst, maar geven aan dat ze er wel weggehaald mogen worden.
Johannes de Boer
Geeft nog even aan dat de politie wel op een avond ergens mag gaan zitten met een lasergun. Er zijn
op een mooie zomeravond zoveel motorrijders die even goed het gas intrappen, ze kunnen dan naar
verwachting wel een aantal bonnen uitschrijven. Dit helpt misschien tegen het snelle rijden.
Schwieringa neemt het mee naar kantoor.
12) Sluiting
Om 22.10 sluit Arjen dit gedeelte van de vergadering af en bedankt een ieder voor zijn of haar
inbreng. Na een kleine pauze praat Johan Hielkema ons bij over de ontwikkelingen van de glasvezel.

Antje Groenhof
9 april 2016

