NOTULEN JAARVERGADERING DORPS- EN STREEKBELANG 12-03-2010
1. Opening: Voorzitter Mellius Kramer opent de vergadering, verwelkomt de aanwezigen, 47
personen, alsmede Hettinga en Faber van Groen Links en J. Swieringa van de politie.
Raadsleden zijn zonder afzegging afwezig. Secretaris Jeanette Morreau is verhinderd.
De voorzitter geeft aan dat dit waarschijnlijk de laatste vergadering is voor de gemeentelijke
herindeling. Hij spreekt zijn vertrouwen uit in de nieuwe gemeente, vooral als de goede mensen
op de goede plek zitten en roept iedereen op in november te gaan stemmen.
2. Notulen 20-03-2009 worden goedgekeurd. De actielijst komt in het jaarverslag aan de orde.
Vragen hierover kunnen in de rondvraag aan de orde komen.
3. Mededelingen en ingekomen stukken: Géén ingekomen stukken.
- Baanvegers krijgen voor gemaakte kosten een enveloppe met inhoud.
- De basisschool heeft mogelijk in 2016 te weinig leerlingen. Er komt overleg met alle
betrokkenen.
- ‘Talinten yn ‘e tún’ op 20-06-2010 met kunstenaars, schrijvers, muziek en mooie tuinen.
- ‘Kern van het dorp’: De kiosk en tribune wordt gebouwd door aannemersbedrijf A.
Feenstra. Het grondwerk is uitbesteed aan de Grontmij, mits een deel wordt uitgevoerd
door de firma Buma.
4. Jaarverslag: Dit wordt voorgelezen door de notuliste. Géén vragen of opmerkingen.
5. Financiën:
- Financieel jaarverslag Dorpsbelang: S. Brandsma licht het verslag toe. Géén vragen.
Kascommissie heeft het goedgekeurd. Cronius Kramer volgt Marion Dijkstra op.
- Financiën feestcommissie: Mellius Kramer stelt dat de post ‘wisselgeld spultsjesjoun’ bij
de uitgaven, ook bij de inkomsten terug te vinden zou moeten zijn. Jeltsje Riem gaat eruit,
Dina Bouma komt erin.
- Financieel verslag Buurdsboade: Dit verslag van Thea Miedema is goedgekeurd in de
vergadering.
6. Bestuurswisseling: Na 12 jaar wordt Siebe Brandsma vervangen door Hendrikes Adema. De
voorzitter bedankt Siebe voor zijn inzet.
7. Financieel verslag beheerscommissie: Toon Hoppenbrouwers: Verslag wordt toegelicht. Het
was een goed jaar, men heeft vrijwel quitte gedraaid.
Vraag: “vervalt de subsidie van € 7740,-- van de gemeente, als de school dichtgaat?” Dat is het
geval. Controlecommissie 2011 Tjebbe Zeinstra en Henk Gaastra.
8. Verslag Politie: In 2009 waren er 11 meldingen, 1% van het totaal in Nijefurd, hiervan waren 5
aangiftes die allen onopgelost bleven.
9. Rondvraag:
- J. de Boer: “Kliko’s bij de weg?” Eigenaar blijft aansprakelijk! Reflecterende stikker?
- A. Dijkstra: “Nog steeds geen afvalbak bij bankje bij de brievenbus!”
- M. Hettinga: “Nieuw Links maakt zich zorgen over de betrokkenheid van de nieuwe
gemeente bij de kleine dorpen. Er zijn nu al geen raadsleden aanwezig. Leefbaarheid van
het platteland is erg belangrijk.”
- Tj. Buma: “Moet de Leeuwarder Courant niet aan huis bezorgd worden i.p.v. in de
brievenbus?”
- Fr. Wiersma: “Wat kan er gedaan worden aan de slechte bezorging van ‘Wijd en Zijd’?”
- G. Miedema: “Wat wordt er gedaan met het project ‘’wenje’? Eerst niets; er was geen
animo voor particuliere bouw. Huurwoningen zijn te duur, volgens J. Huisman van
Volkshuisvesting.
- Hotze Haanstra: “Het hoge riet belemmert het uitzicht op de buurt, zou Siebe Brandsma
het kunnen maaien? Het Wetterskip klepelt niet meer.”
- Lolke Kampen: “Waar is de tent van de ijsclub?” Bij Hotze Haanstra. Vaste plek
afspreken. En bij ijs gebruiken!
- K. Bakker pleit voor fietstunnel onder de Inthiemasloot of uitbreiding van de vaartijden van
het pontje. De Kooidijk is hard aan onderhoud toe.
- Tjebbe Hettinga merkt op dat een goede dienstverlening niet afhangt van de grootte van
de gemeente. Communicatie moet goed geregeld worden en er moet efficiënt worden
ingegaan op reële problemen van dorpen en wijken. Er moet een sterke
bewonersorganisatie zijn en een goed dorpsbelang. Evenwicht tussen groot en klein.
Na de pauze houdt Ysbrand Galama een verhaal over het wel en wee van de grutto’s in deze regio, hun
reis en verblijf in Afrika en wat er zoal gedaan wordt om ervoor te zorgen dat de grutto’s zich uitbreiden.
2-1 en 13-1-2011, P. Bonebakker-Kuipers

