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Feriening foar Doarps- en Streekbelang It Heidenski p 

 
1. Opening 
Voorzitter Ype de Boer opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. We zijn al weer 
een eindje op weg in het jaar. Het afgelopen jaar is weer omgevlogen. Welkom ook aan de 
raadsleden, Jaap Wittermans, de dorpencoördinator. Volgende week zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. We kunnen wat dichter bij huis stemmen, het gaat om onze 
omgeving zelf. De gemeente krijgt al meer taken en laat je stem niet verloren gaan. 
De nieuwe gemeente kwam er goed en positief uit, de gemeente zit aardig op de rit.  
 
2. Notulen 1 maart 2013 
Er zijn geen opmerkingen. Peek wordt bedankt voor het opstellen. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Publicatieborden 
De publicatieborden komen bij begin van het dorp. De aanvragen zijn onderweg en de 
vergunning is aangevraagd. 
Er komen nieuwe borden voor de plaatsnaam. 
Witte borden aan het begin van de grens wordt niet door de gemeente gedaan. We mogen 
het wel zelf doen. Daar is nog wel een potje voor. 
Schoolgebouw 
Het schoolgebouw wordt verkocht door de gemeente. Er is voorkeur voor bewoning of kleine 
bedrijfsactiviteit. Als een inwoner van it Heidenskip interesse heeft, heeft dat de voorkeur. 
Gegadigden kunnen die bij de gemeente informeren. 
Himmeldei 
Himmeldei is volgende week op 22 maart. Aanmelden kan bij Arjen Kampen. Wanneer er 
voldoende vrijwilligers zijn, kunnen we misschien ook langs de mar bij Wolvetinte.  
Ingekomen stukken 
Er zijn geen vermeldenswaardige stukken. 
 
4. Jaarverslag DB 
Arjen Kampen leest het jaarverslag voor. 
Er zijn geen op- of  aanmerkingen. 
 
5. Financiën 
Financieel jaarverslag Dorpsbelang: De penningmeester licht het verslag toe.  
Er is wat weinig contributie binnengekomen. Dat heeft te maken met een bestuurs- 
penningmeesterswisseling bij de buurtsboade. Dat wordt ingelopen. 
Goedgekeurd door de kaskommissie Folkert Galema en Ytsen Renema. Folkert treedt af en 
Mellius Kramer volgt hem op. 
Financieel jaarverslag Feestcommissie: Verschil in saldo van € 1,21 ten nadele. Dat is niet 
terug te vinden. Goedgekeurd door de kaskommissie Cronius Kramer en Janke Kampen. 
Cronius treedt af en Folkert Twijnstra volgt hem op . 
Financieel jaarverslag Buurtsboade: is al besproken en goedgekeurd. 
 
6. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar is Hendrikes Adema. Er zijn geen tegenkandidaten voor 
Hendrikes. Hendrikes gaat 'nog een rondje mee'. 
Er is nog een vacature voor het bestuur. Volgend jaar zijn er weer twee aftredend en dan 
komt er echt een probleem. Graag nadenken over zitting nemen in het bestuur. 
 



7.1 Verslag Beheerscommissie 
Op zich is er wel positief gedraaid. Minder consumpties vanwege minder activiteiten. Het 
fierljepseizoen begon laat vanwege het slechte weer Dit is later wel bijgetrokken. De vaste 
lasten gaan wel allemaal omhoog. Het bestuur kijkt kritisch naar de uitgaven en probeert dit 
te verlagen. Bijvoorbeeld de verzekering. Dat brengt dan wel een hoger eigen risico mee. 
De gymvergoeding gaat wegvallen. Maar ook de onkosten voor het onderhoud van de 
toestellen valt dan weg. 
Goed nieuws is dat de hypotheek nog maar paar jaar loopt. De lening wordt langzaam ook 
kleiner. 
De beheerscommissie probeert te bedenken wat aan inkomsten verhoogd kan worden. 
Voor het Iepenlofspul mag het buurthuis de catering verzorgen, er is het dorpsfeest, maar 
nieuwe activiteiten zijn wel nodig. 
Gedacht wordt bijvoorbeeld aan natuureducatie, er is hier voldoende natuur bijvoorbeeld de 
Wolvetinte. 
Vragen 
• De provincie is bezig zaken duurzamer te maken. Gaat de beheerscommissie daarin 

mee? 
Er is hiervoor een samenwerking tussen doarpswurk en provincie. De beheerscommissie 
houdt dit wel in de gaten. Er zal dan wel geïnvesteerd moeten worden. 

• In een uitzending van Omrop Fryslân werd gemeld dat gemeente Tytsjerksteradiel zorgt 
voor het onderhoud van de dorpshuizen. Geldt dat ook voor ons? 
Een keer in de vijf jaar krijgt de commissie 60% van de onderhoudskosten van de 
gemeente. Dit jaar is it Heidenskip weer aan de beurt. Dit betekent dat 40% voor rekening 
komt van het dorpshuis, maar kan opgevangen worden door zelfwerkzaamheid. 

• Hoe zit het met de paracommerciële activiteiten? 
We mogen 16 activiteiten houden die niets met dorpsactiviteiten te maken hebben: 
bijeenkomsten van bijzonder aard, bijvoorbeeld persoonlijk feestje, bruiloftsreceptie enz.  

 
Het verslag wordt goedgekeurd door de kaskommissie Folkert Galema en Siebe Tjalma. 
Folkert treedt af en Hans Hettinga volgt hem op. 
 
7.2 Voortbestaan dorpshuis.  
Er is bijeenkomst geweest. Ideeën voor activiteiten, onder andere Bowling, darttoernooi, jeu-
de-boule. Vanuit de school komt ook een vraag. 
Jitske Draaier vertelt: Wat gaan we doen met de kinderen na 2014. Ze moeten wel bij elkaar 
blijven want dan blijven wij ook bij elkaar. Niet wachten tot augustus, maar nu alvast aan de 
gang gaan. Er is een bijeenkomst geweest waar alle verenigingen voor waren uitgenodigd. 
Er waren 11 deelnemers. Er zijn goede ideeën naar voren gekomen over Hoe houden we de 
kinderen in contact met elkaar. Er is een commissie samengesteld (4 mensen) die e.e.a. 
coördineren. Elke week wordt een club georganiseerd van sept tot mei op vrijdag voor de 
groepen 3 tot en met 8. De kleuters gaan een keer in de maand wat knutselen. In de 
vakantie wordt iets georganiseerd door een vereniging, de touwlûkkers, de toneelvereniging 
enz. De kinderen blijven elkaar zien en bij elkaar buurten. In de buurtsboade komt er een 
stukje en als we dit met veel vrijwilligers doen, worden de activiteiten goed verdeeld. 
 
7.3 Contributie 
De contributie gaat nog niet omhoog maar dat is wel in de planning. Ga er alvast maar 
rekening mee houden. Het dorpshuis staat nu € 5.000 rood en het is wel de bedoeling dat 
dat niet erger wordt. Voorgesteld wordt dat iedereen wordt gevraagd voor een jaarbedrag te 
tekenen per automatisch incasso of een eenmalige (vrijwillige) bijdrage. Het is voor het 
dorpshuis maar de incasso gebeurt door de Buurtsboade. De idee is ook dat er mensen zijn 
die zich betrokken voelen door het uitvoeren van vrijwilligerswerk en anderen door het geven 
van een bijdrage. Denk na over het voortbestaan van het Dorpshuis. Het is èn èn, dus èn 
activiteiten uitbreiden èn meer geld. 



Gevraagd wordt of alle inwoners op de hoogte zijn van de situatie. Er wordt gedacht aan de 
bijzonder rijken. We kunnen het onder de aandacht brengen aan de (contactpersonen van) 
onze welgestelde medebewoners. Hier wordt nog over nagedacht en er wordt op 
teruggekomen. 
 
8. Verslag politie 
De heer J. Swieringa doet verslag van vermeldenswaardige gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar. Er waren snelheidsovertredingen van 134 km/uur en 140 km/uur. Bij die 
laatste overtreding is rijbewijs ingevorderd. Verder is er damhout en een kraan gestolen. Ook 
was iemand van huis gegaan in verwarde toestand, was er een melding van brand en van 
een verdachte situatie. 
Er waren in totaal 36 meldingen in it Heidenskip. Ter vergelijking: in Hindeloopen waren er 
260 meldingen. It Heidenskip is een redelijk veilige omgeving. 
De heer Swieringa meldt ook dat we nu 112 moeten bellen als er stropers zijn omdat het 
stroperijteam is opgedoekt. Dat is zonde in een gebied als dit. 
Politie is nationale politie geworden. De wijkagent is er nog steeds, maar dat wordt minder.  
De vraag is dan ook aan ons allen om wat alerter te zijn op verdachte situaties en dit te 
melden. De heer Swieringa besluit met de aanwezigen te bedanken voor de aandacht. 
 
9. Lopende zaken en plannen gemeente 
Het bestuur meldt dat er regelmatig overleg is met de gemeente over de stand van zaken in 
it Heidenskip.  
Wegen en bermen, blijven heikele punten dus worden die telkens onder de aandacht 
gebracht. 
Op de vraag of passeervakken een mogelijkheid is, werd geantwoord door Jaap Wittermans, 
onze dorpscoördinator. Hij meldt dat wanneer je de weg het smal houdt, dit de gang eruit 
haalt. En dit komt de veiligheid ten goede. Het zijn ook vaak de eigen bewoners die de 
snelheid erin houden. Dat is ook bij scholen zo: hoe overzichtelijker het is, des te harder er 
wordt gereden.  
Gevraagd werd of er tegels of kleinere stenen in de berm kunnen. Het zijn nu zowat keien. 
Jaap Wittermans meldt dat het meestal een geldkwestie is. Het is wel door het bestuur bij de 
gemeente aangekaart. 
Het fietspad is ook een steeds terugkerend punt in het overleg met de gemeente. Het wordt 
belangrijker nu de kinderen naar de basisschool in Workum of Koudum gaan. We moeten 
het plan klaar hebben als het geld er is. 
Het gaat om een fietspad langs de Heidenskipsterdyk. De werkgroep is langs de dyk gegaan 
om de route te bekijken, rechts of links van de dyk en zo min mogelijk over steken. Er wordt 
geopperd dat dat in delen kan worden aangepakt. Bijvoorbeeld van Ursuladyk tot de 
dorpskom als eerste. Het bestuur vindt dit een goede tip en neemt het mee in de plannen. 
Er wordt gemeld dat de provincie een potje geld beschikbaar heeft voor gevaarlijke punten. 
Als it Heidenskip kan aantonen dat fietsen op de weg gevaarlijk is, kunnen we daar 
misschien een beroep op doen. Niet geschoten is altijd mis. 
De ontwikkelingen met betrekking tot de glasvezelkabel gaan hard. Jaap Wittermans 
antwoordt dat de provincie een website heeft waar je je kunt aanmelden.  
Voor de kanoroute is een projectgroep waar Workum en Koudum ook in zitten. Er zijn 
verschillende obstakels in de route zoals vaste dammen. En er moet toestemming zijn van 
de boeren.  
 
Op het Windmolenplan langs de N359 wordt na de pauze meer informatie gegeven. Het gaat 
om vier windmolens tussen Koudum en Hindeloopen. 
Windmolens worden geclusterd. Bij een streek, dyk of sloot langs. Daarmee kan het aantal 
windmolens in het IJsselmeer worden verminderd. De gemeente heeft als opdracht een 
bepaalde hoeveelheid energie uit windmolens te halen. 



Opgemerkt wordt dat je misschien beter kan kiezen voor zonnepanelen. Het inzetten van 
panelen heeft ook de voorkeur van de overige aanwezigen. Daar staat tegenover dat het 
dorp kan participeren in de windmolens terwijl zonnepanelen meer particulier is. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
- Er is een openbare wc, maar er is geen bordje. Dat zou er moeten komen. Daarbij moet 

wel duidelijk zijn dat de openbare toiletten 's winters zijn afgesloten en dan niet gebruikt 
kunnen worden. Het bestuur neemt dit mee.  

- Waar ligt het voordeel bij de participatie in windmolens? Gaat dat rechtstreeks naar de 
gemeenschap toe? Het bestuur geeft aan dat dat wel de intentie is, maar er is nog veel 
onduidelijk. 

- Gemeld wordt dat een collega van Vlieland naar de atoomtop moet. 
- Voor de Oerpolderloop er zijn vier verkeersregelaars nodig. Er is geen cursus meer nodig 

als in het verleden. Graag aanmelden bij Johannes. 
- De kinderen blijven nu op het schoolplein. Dat is straks ook weg. Kan daar iets voor 

komen? We moeten ook een stukje speelterrein houden. Het bestuur neemt dit mee. Ook 
moet worden nagegaan hoe een en ander in elkaar steekt met plein en groen.  

 
 

6 maart 2015, Jeanetta Morreau-Kuijper 


