
Notulen Jaarvergadering 23 maart 2018 

Feriening foar Doarps- en Streekbelang It Heidenskip 
 

 

1. Opening 

Voorzitter Arjen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Fijn dat er zoveel mensen 

de moeite hebben genoem om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Een speciaal welkom 

aan Yvonne Sieswerda (doarpscoordinator) en Rowdy van der Veen (gemeenteraadslid 

Groenlinks). De raadsleden van de VVD en het CDA hebben zich afgemeld, zo ook de 

politie, maar Johan Schwieringa had een mooi stukje gemaakt, dat ook was meegestuurd 

bij de agenda. 

 

2. Notulen 24 maart 2017 

De noturlen zijn aan de uitnodigign van de vegadering teogevoegdt. Arjen vraagt of er ook 

op- en/of aanmerkingen zijn. Het verslag wordt goedgekeurd en Antje Groenhof wordt 

bedankt voor het maken van het verslag. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

a) Himmeldei 

De himmeldei wordt dit jaar opgepakt met de jeugd van de basisschool, op 13 april 

gaat het dorpsbelang samen met de kinderen van groep 5 t/m 8 langs de weg op troep 

op te ruimen. Het doel hiervan is ook de jeugd bewust te maken van de rommel die 

mensen weggooien, en dat het beter is dit in een prullemand te gooien. 

b) Expeditie Oerpolder 

Dit is een audiotour (kun je downloade op de telefoon) welke je langs verschillende 

 plaatsen in It Heidenskip leidt vanuit het boek van de Oerpolder. Het is de bedoeling 

 dat dit op 2 april uitkomt. 

c) Kluis kerk 

In de kerk zit een kluis met veel verschillende documenten van verschillende 

 verenigingen. Alles ligt nu in tassen en door elkaar. Het is de bedoeling om dit 

 binnenkort beter te archiveren 

d) Zonnewijzer 

De zonnewijzer van school stond op zolder. Siebe Tjalma gaf aan dat dit eigenlijk wel 

 zonde is. Daarom is de zonnewijzer van zolder gehaald en staat deze nu bij Siebe in de 

 tuin, zodat iedereen er van kan genieten. 

 

4. Jaarverslag 2017 

Het jaarverslag over 2017 wordt voorgelezen door Antje Groenhof. Jolmer de Vries geeft 

aan dat de nieuwe bewoners, familie Van der Logt op Heidenskipsterdyk 22 wonen. Verder 

zijn er geen op- en of aanmerkingen. Antje wordt bedankt voor het opstellen en voorlezen 

van het verslag. 

 

5. Financien 

 

* Financieel verslag Doarps-en Streekbelang 

Hendrikes loop de posten in het verslag bij langs en vraagt of er ook op- en of 

aanmerkingen zijn. Melius Kramer en Ale Dijkstra hebben voor de tweede keer de kas 

gecontroleerd en konden niet iets ongebruikelijks vinden. Na 8 jaar sluit Hendrikes zijn 



bestuursperiode af met een mooi saldo. Volgend jaar zal de kascontrole uitgevoerd worden 

door Ysbrand Galama en Jolmer de Vries 

 

* Financieel verslag Feestcommissie 

Neeltje leidt ons door de cijfers van het financieel verslag van de feestcommissie. Vanuit 

de zaal zijn geen vragen. De kas is gecontroleerd door Johannes Kuiper en Siebe Brandsma. 

Het verslag is goedgekeurd en er zijn geen op- en aanmerkingen. Volgend jaar zal dit 

uitgevoerd worden door Siebe Brandsma en Ype de Boer. 

 

*  Financieel verslag Buurtsboade 

Dit verslag ligt ter kennisname op de tafels. Dit verslag is inmiddels besproken in de 

jaarvergadering van de Buurtsboade en is goedgekeurd. 

 

* Financieel verslag Beheerscommissie 

Ida geeft een toelichting op het verslag van de beheerscommissie. We kunnen concluderen 

dat we een goed jaar (2017) hebben gehad. De NFM bestond afgelopen jaar uit 2 dagen, dit 

kostte wel de nodige energie maar heeft ook veel opgeleverd. Ook weten de mensen het 

dorpshuis te vinden, met name de inkomsten vanuit de zaalhuur zijn gestegen. Hier zijn we 

blij en tevreden mee. De energiekosten waren wel wat hoger. De verwachting was dat deze 

kosten zouden gaan dalen. Maar als het meer verhuurd wordt, zal de kachel ook vaker 

branden. Inmiddels is de lening bij de bank afgelost, en dus hebben we als dorpshuis geen 

lening meer bij de bank. Waarschijnlijk zijn we een van de weinige dorpshuizen, die geen 

leningen heeft. 

De volgende vraag is dan wat gaan we doen met de extra gelden. Het volgende staat op de 

planning: 

- WC’s opknappen 

- Zonnepanelen aanschaffen (via energiebelasting wordt dit terugverdiend) 

-  Verven buitenom (hiervoor zal subsidie worden aangevraagd) 

 

Ida bedankt vanaf deze plaats nog even alle vrijwilligers, want zonder vrijwilligers kan het 

dorpshuis niet draaien. Toon Hoppenbrouwers heeft het verslag gemaakt, dit is nog niet 

gecontroleerd, omdat hij met vakantie is. De komende week zal dit plaatsvinden. 

 

6) Bestuursverkiezing 

Na 8 jaar is Hendrikes Adema aftredend en niet herkiesbaar. Arjen bedankt hem middels 

een attentie voor zijn inzet de afgelopen jaren. We zijn heel blij dat we ook een nieuwe 

kandidaat hebben gevonden, namelijk Kees van der Beek. Er zijn geen tegenkandidaten 

gemeld en Kees wordt dan ook met applaus aan het bestuur toegevoegd. 

 

7) Verslag van de politie 

De politie heeft zich afgemeld voor de vergadering, maar nog wel een klein verslagje 

gemaakt over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. In It Heidenskip werd 39 keer de 

politie ingeschakeld voor o.a. de oprichting van een Whatsapp groep tot een 

bedrijfsongeval van een man die van het dak was gevallen. Ook werd er 2 keer geassisteerd 

bij een reanimatie, dan wel gereanimeerd door of met de politie. Dit vertoont de laatste 

jaren een stijgende lijn, omdat bij onwel wordingen, naast de ambulance ook de politie 

wordt opgeroepen. In elke opvallende politieauto zit standaard een AED. Johan 

Schwieringa gaat dit jaar met pensioen. Voor hem in de plaats komen een tweetal collega’s 

te weten Patrick Bottinga (patrick.bottinga@politie.nl) en de heer Alex Velda 

(alex.velda@politie.nl). 
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8) Lopende zaken gemeente 

* Wandelpad bij het spoor in Workum 

Op dit moment zijn we hier nog steeds mee bezig, samen met Workum zijn we bezig 

 om dt gemeente hier tot te bewegen. Het blijft een rot stukje weg, waarbij je in het 

 donker de wandelaars zonder verlichting eigenlijk niet ziet. 

* Fietspad  

Ook dit wordt elk jaar aangekaart tijdens de vergadering met de wethouder. Op dit 

 moment is of wordt er binnen de gemeente een lijst van fietspaden gemaakt. 

 Vervolgens worden deze geprioriteerd. Binnenkort hebben we weer een overleg en 

 zullen we ook dit punt weer bespreken 

* Pontje Menno 

Ook dit heeft onze aandacht, over 2 of 3 jaar gaat Menno ophouden met varen. Het zou 

 mooi zijn dat er dan weer een pontbaas opkomt die flexibel is. Het is natuurlijk 

 hartstikke mooi dat de kinderen vanuit It Heidenskip in de zomer naar Sneek op de      

 fiets kunnen. Bovendien ontstaat er zo ook een mooie verbinding tussen beide dorpen. 

 Een tunnel zou natuurlijk nog mooier zijn, dit zullen we ook bespreken tijdens het 

 gesprek met de wethouder. 

* Stand van zaken glasvezel 

Op dit moment weten we niet goed wat de stand van zaken is. De verwachting is dat 

 we in april/mei hier meer over zullen horen. 

 

9) Reuniecommissie 

Vanuit de reuniecommissie praat Melius Kramer ons even bij. Op dit moment zijn de 

brieven de deur uit voor de reunie op zaterdag 2 juni aanstaande. De toneelvereniging en 

het korps zijn druk aan het repeteren om een mooi stuk ten tonele te brengen. Ook zal op 

deze dag het eerste Pleatsenboek worden uitgereikt. Het belooft een mooi feest te worden. 

Er zal dit jaar geen grote tent opgezet worden. De reunie vindt plaats in het dorpshuis en bij 

mooi weer zal het parkeerterrein voor het dorpshuis ook optimaal worden gebruikt. 

 

10) Fugeluntwyk 

Fouke de Vries praat ons even bij over de actuele zaken van deze werkgroep en dan met 

name even over het project ‘De Wolvetinte’. Fouke noemt een groot aantal vogels op, 

welke te vinden zijn rondom de Wolvetinte en ook eieren hebben gehad. De uitschieters 

zijn de kokmeeuwen (had wel wat minder gekund) en de visdieven, maar ook waren er een 

aantal bergeenden, tafeleenden en kuifeenden. In de zwaluwenwand zaten 60 nesten. Dit 

was dus ook een succes. Ook heeft er een monitoring plaatsgevonden van bloemen en 

kruiden. In het gebied zijn 120 verschillende soorten te vinden. Er is ook nog een nieuw 

schelpeneilandje gemaakt voor de plevieren en de visdieven. De ontwikkelingen op dit 

moment zijn dat het waterpeil naar beneden wordt gebracht, waardoor sommige plaatsen 

droog komen te staan. De verwachting is dat hierdoor nog meer watervogels naar dit 

gebied zullen komen. Daarnaast loopt er nog een project met de nieuwe bewoners van de 

Skar 4, Tryntsje van der Wal en Harry van der Velde, om de scherven die gevonden zijn in 

dit gebied weer opnieuw naar It Heidenskip te halen, zodat deze tentoongesteld kunnen 

worden en bezoekers van de Wolvetinte hier ook een kijkje kunnen nemen. Deze scherven  

zijn nu in opslag in Molkwerum. Dit alles is nog in een pril stadium, maar zal ook het 

komende jaar vastere vormen krijgen. Qua financien heeft de werkgroep alles op orde, de 

uitgaven worden meestal middels subsidies weer retour ontvangen van de Provincie. 

 

 



11) Rondvraag 

* Ale Dijkstra 

Ale geeft aan dat de stenen langs de weg nog steeds een rotzooi geeft. Daar waar nu de 

gele stenen liggen, worden de bermen niet meer uitgereden. Arjen geeft aan dat de bermen 

een punt van aandacht blijft en dat we dit ook weer mee zullen nemen richting de 

wethouder. 

Ale geeft ook nog aan dat we het mooiste buurtje van Friesland zijn maar dat we de 

lelijkste lantaarnpalen hebben. Workum heeft langs de Doltewal van die mooie nieuwe 

ouderwetse lantaarnpalen gekregen. Dit zou ook wel wat voor de buurt zijn. Een mooi punt 

wij gaan dit meenemen richting het gesprek met de wethouder. 

 

* Fouke de Vries 

Fouke geeft aan dat he wellicht ook wel leuk is om een film over greidfugels te laten zien 

met als doel It Heidenskip op de kaart te zetten,. 

 

* Johannes Kuiper 

Johannes geeft aan dat de plaquette van Hendrik Kuiper bij de Koaidyk niet op zo’n mooie 

plaats staat en hierdoor niet helemaal tot zijn recht komt. We gaan hier naar kijken en 

vervolgen zien wat de mogelijkheden zijn. 

 

* Siebe van der Wal 

Siebe geeft aan dat we op de 60 km weg veel te hard wordt gereden. Het zou wel eens goed 

zijn dat de politie hier eens wat extra controles houdt. 

 

* Jolmer de Vries 

Jolmer vraagt hoe het zit met de woningbouw en of dit ook gefaciliteerd wordt. Inmiddels 

is het woningcontigent eraf, dat wil zeggen dat er mogelijkheden zijn om te bouwen.  

 

* Arjen Kampen 

Arjen geeft nog aan dat we met z’n allen de buurt netjes moeten houden en het dus niet de 

bedoeling is om tuinafval aan de overkant van de weg in de berm te gooien.  

 

* Klaas Bakker 

Klaas vraagt nog wat het beleid is met betrekking tot het maaien van de bermen. De 

bermen worden 1 - 2 keer per jaar gemaaid. De gele stenen worden vaker vrijgemaakt, 

middels maaien. Afgelopen jaar werd er wel erg laat in de Koaidyk gemaaid. Op- en 

aanmerkingen hierover kunnen het beste via de site van de gemeente  

 

12) Sluiting 

Arjen sluit om 21.45 de vergaderin en bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng. Na een 

kleine pauze vertellen Acronius en Etty Kramer ons een mooi reisverhaal over hun 

vakantie in Nieuw Zeeland. We kunnen terugkijken op een geslaagde vergadering. 

 

Antje Groenhof 

17 april 2018 


