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NOTULEN JAARVERGADERING DORPS- EN STREEKBELANG 24-02-2011  
 
1. Opening: Voorzitter Mellius Kramer opent de vergadering, verwelkomt de aanwezigen 

- De heer Fokko Hofman, dorpencoördinator, is verhinderd en ook dhr Swieringa van de politie is niet 
aanwezig. 
- De voorzitter geeft aan dat de site van It Heidenskip toch een mooi medium is om je op de hoogte te 
stellen van activiteiten in It Heidenskip. 
- Er zijn geen toevoegingen voor de agenda. 

2. Notulen 12-03-2010:  Er was verwarring over de kascommissie van de feestcommissie. Dit heeft zich 
echter weer opgelost. 

 - Verder is er een vraag wat er met ‘bewonersorganisatie’ bedoeld wordt. Dit was een algemene 
opmerking van Maurits Hettinga, i.p.v. Tjebbe Hettinga, zoals in de notulen vermeld staat. Hij doelde met 
die opmerking op bewonersorganisaties zoals die er zijn in grotere plaatsen. In It Heidenskip zou een 
bewonersorganisatie dubbelop zijn. 

 - Nog een vraag is wat er met het riet voor de buurt gebeurt. Hiervoor is niet direct een oplossing. 
Dorpsbelang zal het nogmaals overleggen met het waterschap. 

 - Notulen verder goedgekeurd. 
3. Ingekomen stukken en Mededelingen:  
 - Amarins Bakker heeft het initiatief genomen om een eerste aanzet te geven voor het ontwerpen van de 

‘Heidenskipster Flage’. De betekenis van de kleuren en vormen heeft ze erbij aangegeven. Een leuk 
initiatief om verder iets mee te doen. 

 - Simon Groenhof heeft aangegeven dat het Skûtsje de ‘Æbelina’ in april naar Stavoren gaat. Het skûtsje 
zou dan ook een paar dagen in It Heidenskip kunnen liggen. Voor de schoolkinderen zou een les 
gegeven kunnen worden over de geschiedenis van skûtsjes in It Heidenskip en ook de bewoners zouden 
het skûtsje kunnen bezichtigen. 

 - Het plan is dat er in 2012 weer een reünie is. De commissie komt op korte termijn voor het eerst bij 
elkaar om te brainstormen. 

 Verder geen ingekomen stukken. 
4. Het jaarverslag wordt voorgelezen door de notuliste. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
Financiën:  
5. Financieel jaarverslag Dorpsbelang:  
 Hendrikes Adema licht het verslag toe. 
 - Er is een opmerking dat het bedrag van een opgeheven rekening geen inkomsten zijn. 

Dit is even op de lopende rekening geparkeerd, om daarna te kijken waarvoor het gebruikt wordt of dat 
het naar de klimspaarrekening gaat. 
- Verder wordt het verslag goedgekeurd. 
- Kascommissie: Gerlof Terpstra gaat eruit. Gradus Miedema komt erin. 
- Financieel jaarverslag feestcommissie: Yvonne Visser licht het verslag toe. Het wordt goedgekeurd. 
Jeltje Riem gaat uit de commissie, Johannes de Boer vervangt haar. 
- Financieel jaarverslag Buurtsboade: Dit is al besproken en goedgekeurd op eigen jaarvergadering. 

6/7 Financieel verslag beheerscommissie:  
 - Toon Hoppenbrouwers licht het verslag toe en geeft uitleg bij enkele vragen. 
 - Kascommissie: Tjebbe Zeinstra en Ale Kampen. 
8. Er is geen verslag van de Politie. 
9. Aftredende en herkiesbare leden:  

Dit stond per abuis niet op de agenda. Daardoor kon men ook geen tegenkandidaten inbrengen. 
Hoewel het niet volgens de regels is worden Jeanetta Moreau en Ype de Boer herkiesbaar gesteld en 
opnieuw voor vier jaar benoemd 

10. Rondvraag:  
 Gradus Miedema (namens Thea): ”Kan er een fietspad komen van de Hel naar Workum? 
 En kunnen de witte strepen beter ingekleurd worden? 
 Yvonne Visser: ”In de Luts zit weer een flinke hobbel in de weg” 

Johannes Plantinga: De ‘Wijd en Zijd’ wordt bij hem en ook bij anderen aan het doodlopende stuk van de 
Ursuladyk niet bezorgd en dus ook de info van het dorp niet. W&Z moet op deze adressen wèl bezorgd 
worden, het is openbare weg. 
Klaas Bakker: ”Boeren mogen niet meer met tractor en wagen naar de stort komen. Dat is toch erg 
onlogisch in een streek met veel boerderijen.” 
Klaas Bakker had daarnaast contact gehad met Sybe van der Meer van de gemeente over het goed 
opvullen van de erg diepe sporen tegenover de boerderij van de Haanstra’s. Behalve dat er borden gezet 
zijn is er niets gebeurd. 
Er is mogelijk een lek in de waterleiding aan de binnenkant van de bocht bij de Haanstra’s: Het is daar 
altijd nat. 
Klaas de Vries:”Is er nog een mogelijkheid voor nieuwbouw?” 
 

Na de pauze vertelt pontbaas Menno van Sappé over zijn ervaringen als pontbaas. Maar ook vertelt hij op 
enthousiaste en kleurrijke wijze over zijn werkzaamheden als havenmeester in Langweer. 

 
3-1-2012, P. Bonebakker-Kuipers  


