NOTULEN JAARVERGADERING DORPS- EN STREEKBELANG ‘IT HEIDENSKIP’
01-03-2013.
1. Opening: Voorzitter Ype de Boer opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen.
Speciaal de vertegenwoordigers van de politieke partijen en de dorpencoördinator J.
Wittermans.
De voorzitter geeft aan hoe snel de tijd gaat: al weer 2013, terwijl de eeuwwisseling nog
maar zo kort geleden lijkt.
Bezuinigen is het kernwoord, alles moet groter. Onze nieuwe gemeente zou volgens de
laatste berichten in de krant nu al weer te klein zijn. 'Gemeentes van 100 000 inwoners'
wordt nu genoemd. De kosten van de nieuwe gemeente SW Fryslân worden steeds hoger,
terwijl het doel was dat een grotere gemeente kostenbesparend zou werken.
Daarnaast komt er steeds minder geld van de overheid.
2. Notulen jaarvergadering 09-03-2012: Hier zijn géén opmerkingen over.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
Een brief van de feestcommissie:
De feestcommissie vraagt of er een publicatiepaneel voor evenementen geplaatst kan
worden bij het begin en eind van de bebouwde kom van het dorp. Hoewel evenementen óók
op de site staan en toeristen dit eenvoudig op hun i-pad kunnen opzoeken heeft een
publicatiebord toch voordelen.
Wèl op de borden van It Heidenskip de site vermelden.
Actie 'Himmeldei':
Voorstel van Roelof Klaas Schraa. De school neemt het op, dit is ook een landelijk project en
past in het educatieprogramma over milieu. De voorzitter geeft aan dat er misschien ook wat
weinig afvalbakken zijn.
Roelof Klaas stelt voor het wat breder te doen, niet alleen met de kinderen langs de weg,
maar ook langs de oevers van het meer en in de sloten: ook daar ligt veel afval.
Met name na grotere evenementen die door de jeugd zijn bezocht liggen er veel bier- en
frisdrankblikjes e.d. Jong leren je eigen rotzooi op te ruimen is belangrijk.
Mededelingen:
- Afmelding van de de politie met de belofte dat hij er volgend jaar echt zal zijn.
- Dorps- woonvisie:
Een aantal punten uit de dorps- en woonvisie zijn uitgevoerd. Binnen vier weken krijgt
iedereen een uitnodiging om nieuwe projecten op poten te zetten.
- Het jaarverslag van de molenstichting zou binnen gekomen moeten zijn. Dit is echter niet
het geval, géén van de bestuursleden heeft dit met de post of op de mail ontvangen.
4. Jaarverslag:
Het jaarverslag wordt door de notuliste voorgelezen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
5. Financiën:
- Financieel jaarverslag Dorpsbelang: De penningmeester licht het verslag toe.
Er zijn géén vragen en de kascommissie Gradus Miedema en Folkert Galema hebben het
goed gekeurd. Gradus gaat uit de kascommissie en Ytsen Renema komt erin.
- Financieel jaarverslag feestcommissie: Nico Plantinga ligt het verslag toe. Er zijn géén
vragen. De kascommissie Johannes de Boer en Cronius Kramer hebben hun goedkeuring
gegeven. Johannes gaat uit de kascommissie en Janke Kampen komt er in.
- Financieel jaarverslag Buurtsboade:
Het financieel jaarverslag van de Buurtsboade is al goedgekeurd.
Kascommissie volgend jaar Syke Kampen en Evert Ettema.
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6. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Peek Bonebakker-Kuipers.
Ondanks de inspanning van de voorzitter zijn er nog geen kandidaten voor de vacature
gevonden.
7. Financieel jaarverslag beheerscommissie:
- Toon Hoppenbrouwers licht het verslag toe en antwoordt op de vraag hoe lang de
hypotheek nog loopt, dat die met vijf jaar afgelost kan zijn.
De verwachting voor volgende jaar hangt af van wat voor activiteiten er plaats zullen vinden.
De subsidie voor groot onderhoud wordt één keer in de vijf jaar gegeven: 60% van de kosten
met een maximum van van Є 10 000. Volgens de wethouder kan 40% uit fondsen komen.
Fondsen geven echter geen subsidie voor onderhoud, aldus Hotse Haanstra.
Als de raad dit voorstel goedkeurt is dat een tegenvaller voor dorpshuizen.
Controle van de kas door Folkert Galema en Alle Kampen.
Volgend jaar komt Ale Dykstra er in en gaat Alle Kampen er uit.
Hotse Haanstra voegt er nog aan toe dat wanneer de school hier sluit, het dorpshuis Є 8000
aan inkomsten verliest. Over dit probleem zullen we met zijn allen moeten nadenken.
8. Verslag van de Politie.
Schriftelijk kregen we de volgende informatie: er waren 37 geregistreerde meldingen, o.a.
overtreding van de visserijwet, een uitgebrande mobiele hoogwerker van de gemeente en
een inbraak in een loods.
9. Rondvraag:
- Michiel Galema en later ook Dieuwke Jorritsma vragen of er (weer) witte plaatsnaamborden
kunnen komen bij de spoorwegovergang en de Koudumersyl: Daar begint It Heidenskip.
- Verder vraagt Galema of we eventueel glasvezelnetwerk in eigen beheer kunnen
aanleggen. Via de telefoonkabel, zoals nu bij de meesten het geval is, is erg traag.
Met een analoge lijn zou het beter gaan aldus één van de aanwezigen.
- Johannes de Boer doet voorstel op de borden van It Heidenskip te verwijzen naar de site
en er voor te zorgen dat op de site de evenementen up to date zijn.
Daarnaast gaat men kijken of het mogelijk is na te gaan hoe vaak de site bezocht wordt.
- Toon Hoppenbrouwers: "Het trottoir langs de Heidenskipsterdyk is slecht: losse
stoeptegels. Ook op de buurt van de kerk naar de 'opslag' geldt dit."
Dit wordt doorgegeven aan de gemeente.
Na de Pauze vertelde Fouke de Vries over het stuk buitendijks land bij de Skar en de
plannen daarmee.
Auke Bult vertelde over zijn vondsten in dat gebied: de plek waar 'De Wolvetinte' gestaan
heeft en over alle scherven e.d. die hij daar gevonden heeft.

6 maart 2013, P. Bonebakker-Kuipers
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