Notulen Jaarvergadering 24 maart 2017
Feriening foar Doarps- en Streekbelang It Heidenskip
1. Opening
Voorzitter Arjen opent de vergadering en heet een ieder welkom. Fijn dat zoveel mensen de moeite
hebben genomen om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Een speciaal welkom aan Yvonne
Sieswerda (doarpscoördinator) en Jikkie Ruiter, raadslid FnP. De politie heeft zich afgemeld.
2. Notulen 1 april 2016
De notulen zijn aan de uitnodiging van de vergadering toegevoegd. Arjen vraag of er ook op aanmerkingen zijn. Het verslag wordt goedgekeurd en Antje Groenhof wordt bedankt voor het
maken van het verslag.
3.

Mededelingen en inkomen stukken
a) Whatsapp-groep
Inmiddels is er een whatsapp-groep actief binnen It Heidenskip. Mocht je je hier ook bij aan
willen sluiten dan kun je dit melden bij een van de bestuursleden van het Dorpsbelang. Op
dit moment zijn er ongeveer 25-30 deelnemers.
b) Reünie 2018
Het is de gewoonte om eens in de zes jaar een reünie te organiseren. Laatste keer is
geweest in 2012. De opkomst was toen niet heel hoog, dit had waarschijnlijk te maken met
dat vlak daarvoor de reünie van de school was geweest. Het is de bedoeling om in 2018 ook
weer een reünie te organiseren, zodat we daar tegelijk de uitgave van het boerderijboek aan
vast kunnen plakken. Hiervoor zal een commissie worden samengesteld, lijkt dit jou leuk
om te organiseren, dan kun je dit aangeven bij een van de bestuursleden van het
Dorpsbelang
c) Himmeldei
Morgen (25 maart) is de landelijk Himmeldei. Hierover is deze week nog een mail verstuurd,
maar hierop is nog geen reactie gekomen. Het blijkt dat ook enkelen deze mail niet hebben
ontvangen. Dorpsbelang gaat achter het juiste mailbestand aan en komt met een nieuwe
datum.
d) Informatiebord over “de Hel”
Binnen het dorpsbelang zijn we bezig met het opmaken van een informatiebord over “de
Hel”. Waar komt deze naam vandaan? Intussen is er ook een werkgroep “Blomkes yn’e Hel”
ontstaan. Hinke van der Wal vertelt ons daar het een en ander over. Het gaat over de pôle
naast Jolle & Sijke van der Wal. Het plan is opgevat om dit te bewerken en in te zaaien met
bloemen. Vervolgens een terras aan te leggen met een picknicktafel, zodat toeristen maar
ook eigen mensen daar plaats kunnen nemen en kunnen genieten van de bloemen en de
insecten / vlinders die daar mogelijk op af komen. Het informatiebord zou dan mooi op/in
de picknicktafel geplaatst kunnen worden. Tenminste dat is het idee. Voor op de tafel ligt
een tekening ter inzage.

e) Informatiebord “verzetstrijder Hendrik Kuiper”
Vanuit Workum is een groep bezig om over deze verzetstrijder een bord te maken. Het is de
bedoeling dat deze wordt geplaatst nabij het pondje, omdat Hendrik Kuiper woonde op de
boerderij van Klaas en Betty Bakker.
f) Meldingen bij de gemeente
Het is het beste om dit zelf bij de gemeente aan te geven via de website in plaats van via een
van de leden van het dorpsbelang. Degene die meldt krijgt dan ook zelf een terugkoppeling.
g) Woningbouw
Tijdens het overleg met de wethouder het afgelopen jaar kwam naar voren dan het
woningcontingent eraf is, dit betekend dat er eventueel weer mogelijkheden zijn voor
nieuwbouw.
h) Verslag Molenstichting
Er is weer een verslag van de molenstichting binnen gekomen, dit ligt eventueel ter inzage,
wie hiervoor belangstelling heeft.
4. Jaarverslag Doarpsbelang
Het jaarverslag over 2016 word voorgelezen door Antje Groenhof. Als tip wordt nog meegegeven dat
het misschien leuk is om bij het voorlezen ook foto’s te tonen. Verder zijn er geen op- en of
aanmerkingen. Antje wordt bedankt voor het opstellen en voorlezen van het verslag.
5.

Financiën








Financieel verslag Doarps- en Streekbelang
Hendrikes loopt de posten in het verslag bij langs en vraagt of er op- en of aanmerkingen zijn.
Toon geeft aan dat er een verschil zit in de vrijwillige bijdrage van It Swaeigat. Hendrikes
geeft aan dat dit verschil nog gelijk getrokken wordt. Er is kascontrole uitgevoerd door
Melius Kramer en Ale Dijkstra. Zij hebben het verslag goedgekeurd. En zullen volgend jaar
opnieuw de kas controleren
Financieel verslag Feestcommissie
Roelof Klaas Schraa loopt de cijfers vanuit het financieel verslag door en geeft hier en daar
een toelichting. Vanuit de zaal zijn geen vragen. De kas is gecontroleerd door Jolle van der
Wal en Johannes Kuipers. Het verslag wordt goedgekeurd. Volgend jaar bestaat de
kascommissie uit Siebe Brandsma en Johannes Kuiper
Buurtsboade
Dit verslag is ter kennisname. Inmiddels is dit verslag besproken in de jaarvergadering van de
Buurtsboade.
Financieel verslag Beheerscommissie
Melius Kramer geeft een toelichting op het verslag van de beheerscommissie. De cijfers
worden elk jaar opgemaakt door Toon Hoppenbrouwers. Hier zijn we blij mee. Melius
bedankt Toon hiervoor. We kunnen de conclusie trekken dat het boekjaar 2016 voor het
dorpshuis een mooi jaar is geweest. Dit heeft geleid tot een extra aflossing van € 7.000,-- bij
de bank. De beheerscommissie is nog bezig om de energiebelasting terug te krijgen, dit is
mogelijk voor ANBI instellingen. Ook zullen er het komende jaar nieuwe lampen worden
aangeschaft en er zullen nog wat werkzaamheden door Siebe Tjalma worden uitgevoerd in
de keuken. Klaas Bakker vraagt of het niet eens tijd wordt voor een pinautomaat. Melius



neemt dit mee richting het bestuur. De kas is gecontroleerd door Johannes de Boer en
Jolmer de Vries. Alles was dik in orde. Johannes de Boer verlaat de kascommissie en volgend
jaar wordt de controle uitgevoerd door Jolmer de Vries en nog een nader aan te wijzen
persoon.
Verslag werkgroep Fugeluntwyk
Men heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een saldo van bijna 7.000 euro, daarnaast is er
ook nog wat geld ongeveer € 500,-- vanuit het project de Ljurk en de opbrengst van CD’s, dit
geld is en wordt gebruikt voor de aankoop van bloemenzaad.
Fouke vertelt nog wat over de stand van zaken met betrekking tot de vogels in het
natuurgebied “de Wolvetinte”. In 2015 waren er 280 broedparen en in 2016 waren er 450
broedparen. Dit is dus aanzienlijk toegenomen. Een mooie ontwikkeling. In de zwaluwenwal
zaten ook 20 oeverzwaluwen. Het komend jaar wil men silowanden van 2 meter plaatsen
met gaten en daarachter zit dan de zandwal, zodat de oeverzwaluwen zo hun nestje kunnen
maken.
Komend jaar wil men eigenlijk ook de plantjes en bloemen monitoren, wat groeit er nu
allemaal? Waarschijnlijk zal dit worden opgepakt door Freerk Kunst en Klaas Ybema. In de
kijkhut ligt een boek, waar mensen het een en ander in kunnen schrijven over wat ze voelen
en beleven bij de Wolvetinte. Hieruit leest Fouke een aantal stukjes voor. We kunnen wel
concluderen dat het een bijzondere plaats is.

6. Dorpscoördinator Yvonne Sieswerda
Jaap Wittermans is met pensioen gegaan en hiervoor is Yvonne in de plaats gekomen. Er is een
nieuwe indeling gemaakt, om het geheel ook wat aansluitend te maken. Voorheen zat Yvonne
bijvoorbeeld door de hele gemeente heen, dat hebben ze nu gewijzigd.
Wat doet een dorpscoördinator? Aanspreekpunt voor de dorpsbelangen, kan ingezet worden bij
projecten, voor het ondersteunen en helpen.
Yvonne Sieswerda geef nog even aan dat er een nieuw meldingssysteem is bij de gemeente.
Eventueel te downloaden via een App. Via dit systeem kun je zaken melden met betrekking tot de
openbare ruimten. Zijn er zaken, meld ze bij de gemeente. Alles wordt geregistreerd en er vindt een
terugkoppeling plaats. Hoe meer er wordt gemeld, hoe meer inzichtelijk het bij de gemeente wordt.
7. Verslag van de politie
Er zijn op deze avond meer dorpsbelangen die een jaarvergadering hebben gepland, dit is de reden
dat de politie op deze avond niet bij ons aanwezig is om het een en ander te vertellen over de
gebeurtenissen in het afgelopen jaar in en bij It Heidenskip. Er zijn in het afgelopen jaar 24
zoekresultaten / incidenten in It Heidenskip geweest. Antje Groenhof geeft een korte opsomming:
o
10 mei; door onbekend voertuig is de overwegboom en zijn de lampen van de overweg bij
het spoor beschadigd.
o
16 mei; snelheidsovertreder motorrijder. Deze reed 127 km per uur
o
3 juni; ingebroken in het boothuis. Er is niets meegenomen
o
26 juni; ongeval op de Heidenskipsterdyk. Er is een vrouw van het paard gevallen
o
29 juli; geluidsoverlast om 04.00 uur in de tent bij het NFM. Na aanspreken is de overlast
gestopt

o
o

19 oktober; verdachte situatie op de Heidenskipsterdyk. Dit bleek loos alarm, het was een
vleermuizenteller
19 november; brand in de Skar in een puincontainer. Dit is door de brandweer geblust.

8. Stand van zaken glasvezel
De afgelopen tijd is het glasvezel weer vaak in het nieuws geweest. Friesland Ring is er niet meer en
de provincie heeft een tender opengesteld, waarop bedrijven kunnen inschrijven die mogelijk het
glasvezel willen aanleggen. De komende maanden zal hierover meer duidelijkheid komen. Wellicht
biedt het ook de mogelijkheid om straks naast de witte adressen (adressen die geen kabel hebben)
ook de grijze adressen voorzien van glasvezel. Op dit moment heeft de provincie een tender
opengesteld en is het afwachten wat hier uitkomt. De provincie wil binnen 3 jaar heel Friesland
voorzien van glasvezel.
9. Werkgroep Pleatseboek
Michiel Galama gaat ons iets vertellen over de voortgang van het Pleatseboek It Heidenskip. Omdat
er steeds meer boerderijen in It Heidenskip verdwijnen is er een werkgroep (Ida Hylkema, Dieuwke
Jorritsma, Botte Ouderkerken, Gerrit Twijnstra, Michiel Galama en Sjoerd Huitema) opgericht met
het doel de boerderijen in It Heidenskip voor het nageslacht vast te leggen. Het boek beschrijft 74
boerderijen. Dit zijn de boerderijen die 50/60 jaar geleden de melkbus bij de weg hadden staan.
Hiervan zijn er nu nog ongeveer 32 boerderijen over. Het boek telt ongeveer 500 bladzijden en elke
boerderij wordt met foto’s en tekst in 6/7 bladzijden beschreven. Per boerderij wordt geschreven
over:
1)
De bewoners van de boerderijen
2)
Hoe oud de boerderij is, indeling, aantal koeien ed.
3)
Stukje geschiedenis, alle bewoners met mooie en minder mooie verhalen en sterke verhalen.
Op dit moment is men bezig met het zoeken naar sponsors. Het is de bedoeling om zo’n 300 boeken
te laten drukken. De totale kosten zullen 20.000 euro bedragen. Men wil echter het boek voor
ongeveer 40 euro verkopen, omdat het zo voor iedereen mogelijk is. Het is de bedoeling dat het boek
in 2018 zal gaan uitkomen. Dit zou dan eventueel op de te organiseren reünie kunnen zijn.
10. Rondvraag
Catrien
Er zijn gele stenen langs de weg geplaatst, maar deze zijn niet overal even geel en daardoor vallen ze
minder op. Arjen geeft aan dat dit al gemeld is bij de gemeente. Binnenkort als het weer het toelaat
zullen de stenen weer goed geel worden geverfd. Ook vraagt Catrien nog wat het nut is, misschien
hebben ze het wel wat te goed aangepakt. Er volgt een hele discussie over de gele stenen. Wij zullen
dit meenemen naar de gemeente en bespreken met de wethouder. Binnenkort zal hiermee weer een
overleg plaatsvinden. Er wordt door de stenen wel minder hard gereden en dit is voor onze kinderen
wel veiliger. Er liggen nog steeds bulten grond, we zullen de gemeente aansporen om dit op te
ruimen.
Rients
Vraagt nog of het geen ronde ‘bargebekjes’ kunnen worden, als je over deze punten heen rijdt, dan
heeft de auto wel flink schade.

Toon
De belijning is nog steeds niet opgefrist. Dit is vorig jaar in de jaarvergadering ook naar voren
gekomen. Dit is slecht en gevaarlijk. Ook zijn de drempels te laag in het dorp. Er wordt met gemak
60/70 km per uur door het dorp gereden. Ook dit zullen we meenemen naar de wethouder.
Ale
Geeft aan dat de politie wel vaker mag controleren op de Heidenskipsterdyk. Vooral de motorrijders
rijden vaak veel te hard. Ook dit gaan we terugkoppelen.
11. Sluiting
Om 22.00 sluit Arjen dit gedeelte van de vergadering af en bedankt een ieder voor zijn of haar
inbreng. Na een kleine pauze verteld Nikele ons het een en ander over zijn werkzaamheden bij
Miedema en zijn hobby’s. Een interessant verhaal. We kunnen terugkijken op een geslaagde
vergadering
Antje Groenhof
9 april 2017

