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NOTULEN JAARVERGADERING DORPS- EN STREEKBELANG ‘IT HEIDENSKIP’ 09-03-2012. 
 
1. Opening: Voorzitter Mellius Kramer opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. 
Speciaal de vertegenwoordigers van de politieke partijen, de heer H. Hettinga van het CDA en de heer G. Gerbrandy van de 
FNP. Verder de heer J.P. Dijkstra van de Friso en de dorpencoördinator J. Wittermans. 
In de 19e eeuw waren de boeren jaarlijks aan het 'polderdykjen' zo schrijft Speerstra in zijn boek 'De  Oerpolder'. Nu wordt 
het door het  waterschap gedaan. Dat geeft soms overlast, maar ook dynamiek en  daar zijn we blij mee.  
Dynamiek, zo zegt de voorzitter, ook in het bouwen en verbouwen van huizen, waar  een aantal inwoners  druk mee zijn. De 
leefbaarheid binnen de gemeenschap is essentieel. 
 
2 Notulen jaarvergadering 24-02-2010: worden onveranderd goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen: Er zijn géén ingekomen stukken. 
Mededelingen:  
- De politie heeft afgezegd. 
- De redactie van de website meldt dat meer verenigingen van de website gebruik kunnen maken. 
- Gemeente en woningstichting geven informatie over inbraakpreventie. 
 
4. Het jaarverslag 2011 wordt door de notuliste voorgelezen. Er zijn geen vragen of opmerkingen over. 
 
5. Financiën: 
- Financieel jaarverslag Dorpsbelang: De penningmeester licht het verslag toe. Er zijn géén vragen. 
kascommissie is akkoord.  Cronius Kramer gaat er uit, Folkert Galema komt erin. 
- Financieel jaarverslag feestcommissie: Ook hierover zijn geen vragen. 
Gerrit Twijnstra en Johannes de Boer hebben het goedgekeurd. Gerrit gaat er uit, Folkert Galema komt erin. 
- Financieel jaarverslag Buurtsboade: Dit is al goedgekeurd. 
Folkert Galema merkt op dat er nogal een groot bedrag op de rekening staat. Als er nog zoveel geld is, zo zegt hij, dan zou er 
aan een gift gedacht kunnen worden. Bijvoorbeeld aan de reüniecommissie. Er moet echter nog een hoge rekening betaald 
worden die op dat moment nog niet binnen was. 
 
6. Bestuursverkiezing: 
De voorzitter, Mellius Kramer, is aftredend en niet herkiesbaar. 
Arjen Kampen wordt voorgedragen en met applaus benoemd. 
Mellius wordt bedankt door de vice voorzitter, Ype de Boer, voor al het werk dat hij in die acht jaar verzet  heeft. Mellius geeft 
aan dat hij dat met veel 'wille' gedaan heeft en is er 'grutsk' op in It Heidenskip te wonen. 
Als dank krijgt Mellius een mand met inhoud van de 'Nylander'. 
 
7. Financieel jaarverslag beheerscommissie: 
- Toon Hoppenbrouwers licht het verslag toe. Er is een klein positief saldo. Dat is zorgelijk, want er is  weinig ruimte om 
tegenslagen op te vangen. 
- Kascommissie: Tjebbe Zeinstra en Ale Kampen hebben het verslag goedgekeurd. Tjebbe gaat eruit en Siebe Tjalma komt 
erin. 
 
8. Er is geen verslag van de Politie. 
 
9. Dorpsvisie: 
- moet elk jaar geactualiseerd. Het kernenfonds van de gemeente is er om eventuele plannen te kunnen uitvoeren. Zo zijn er nu 
reflecterende huisnummers toegezegd. 
Er komt een vraag wie er nu voor de kosten opdraait als ze er uitgehaald worden: er is ook in ons dorp meer vandalisme dan 
ons lief is. 
- Jaap Wittermans legt uit -met voorbeelden- wat er uit het kernenfonds gedaan kan worden: Zelf maken van zonnepanelen 
onder leiding van deskundigen zou een mogelijkheid zijn. 
Kosten van zonnepanelen komen dan wel voor eigen rekening, zo voegt de dorpencoördinator toe. 
Ook een wandelpad over de opgehoogde dijk langs de Fluessen zou een mogelijkheid zijn. Dit is echter niet overal mogelijk. 
Vanuit plattelandsprojecten komt hier weer wat beweging in. Lange tijd is er door intrekken van de  subsidie op dit terrein 
weinig gebeurd. 
Fouke de Vries geeft aan dat dit bij de Skar uniek zou zijn, temeer daar er een 'buitendijks' gebied komt waar veel vogels 
kunnen komen. Ook informatie over de historie van gebied en boerderijen zou een  meerwaarde kunnen hebben. 
 
10. Rondvraag: 
Gelf  Terpstra geeft aan dat op de Kooidyk gevaarlijke situaties zijn voor kinderen door de grote vrachtauto's die daar (te hard) 
rijden. 
Of bellen met het bedrijf, of op maandagochtend bij de directie langs gaan of overleggen met de politie. 
 
Ale Dykstra:  Er zitten weer flinke gaten in het wegdek van de buurt. 
Dit kan nu door iedereen gemeld worden via 'melding openbare ruimte' Jaap Wittermans neemt het mee. 
 
Gradus Miedema: Sommige dorpsbewoners dumpen hun groenafval in de berm. 
Zo mogelijk mensen hier rechtstreeks op aanspreken. 
 
Het ontwerp van de 'Heidenskipsterflage' door Amarins Bakker wordt op de site gezet, zodat belangstellenden het kunnen 
bekijken en of ze voor ± € 20 zo'n vlag willen hebben. 
 
Na de pauze vertelt ondergetekende over haar pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. 
 

22-01-2013,  P. Bonebakker-Kuipers  


