Notulen Ledenvergadering Plaatselijk Belang
30 maart 2015

Afmeldingen: Oene Bosma, Willem Vlietstra, Gerard Varela Put.
Toehoorders: Franciscus Koopmans, gemeente Opsterland
Henk Liemburg, politie – wijkagent
1. Opening - Keimpe heet alle 21 aanwezigen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda – er zijn geen wijzigingen.
3. Notulen algemene vergadering 27 oktober 2014 – naar aanleiding van een vraag van
Jan Idzerda over de knooppunten fietsroute is er gekeken of de route goed staat
aangegeven, dit is het geval.
De notulen worden goedgekeurd.
4. Mededelingen en ingekomen stukken –
• Er is een nieuw plan gemaakt voor het dorpsplein in verband met bezwaren
vanuit het dorp. We hopen dat het nieuwe plan tot ieders tevredenheid is.
• 9 april is er een overleg tussen het dorpshuis, het pikehokje en plaatselijk
belang over de toekomst van de peuterspeelzaal. Nieuwe regel en wetgeving
maakt dat de kleinere peuterspeelzalen in zwaar weer komen. We hopen tot
een oplossing te kunnen komen om deze voorziening te behouden.
• Verkeerssituatie brug en dorp, er zijn klachten uit het dorp gekomen dat er
veel extra verkeer is op de Streek sinds het renoveren van de Stationsweg in
Gorredijk en dan met name tussen 7 uur en 9 uur en tussen 16 uur en 18 uur.
Binnenkort is er een gesprek met de verkeersdeskundige van de gemeente,
enkele dorpsgenoten en plaatselijk belang. Ook de verkeerssituatie rondom
de brug wordt dat meegenomen.
• Nadat er herhaaldelijk is geklaagd bij de gemeente over het harde rijden
binnen ons dorp, wordt er in juni een digitale snelheidsmeter geplaatst op de
Streek. De hoop is dat men zich bewust wordt van de snelheid die hij/zij rijdt.
Henk Liemburg (wijkagent) geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat het meestal
eigen dorpsbewoners zijn die te hard rijden.
• Vanuit buurtvereniging Twa yn Ien komt de vraag of er gekeken kan worden
naar de uitgang van de fietsbrug van de Visserwei naar de Spaltenbrege. Dit
is een onoverzichtelijk stukje en hier fietsen vele kinderen iedere dag van en
naar school. Wij geven dit aan bij de gemeente.
• Glasvezel internet, de gemeente wil financieel niet helpen om glasvezel
internet in het buitengebied aan te leggen maar wil helpen bij het faciliteren,
dus partijen bij elkaar brengen. Plaatselijk belang wil nu een commissie
vormen om uit te zoeken of er draagkracht is binnen Terwispel en wat er dan
moet gaan gebeuren. Nico de Vries wil zich hierin verdiepen en is op zoek
naar mensen die hem daarbij willen helpen. Heb je hier oren naar of ideeën
over, meld je bij ons of bij Nico.

Website, achter de schermen wordt er gewerkt aan het vernieuwen en
actualiseren van de website. Yme Jan vd Draai, Jorn Idzerda en Morris
Hofstra hebben aangeboden om de website een nieuw fris uiterlijk te geven.
Henk de Vries geeft als tip dat er een back-up gemaakt wordt van de oude
website zodat de informatie die erop staat niet verloren gaat.
• Er is een mail gekomen van Nynke de Visser over het vele zwerfafval in en
om Terwispel, zou er niet weer eens een himmeldei georganiseerd kunnen
worden. Franciscus Koopmans (gemeente) springt hierop in door aan te
geven dat als wij dat organiseren, de gemeente ervoor zorgt dat er een
container en grijpers komen en dat zij zorgdragen dat de volle container weer
opgehaald wordt. Wij nemen dit in beraad.
5. Jaarverslag – in het jaarverslag mist dat we 21 november naar een inspiratiedag van
doarpswurk zijn geweest, dit wordt toegevoegd in het definitieve verslag.
Naar aanleiding van de financiële verslagen wordt er door Henk de Vries opgemerkt
dat hij in het jaarverslag mist hoe het dorpsbudget is besteed en waar de inkomsten
van NL doet aan zijn besteed. Ook dit wordt toegevoegd aan het jaarverslag.
6. Financieel verslag – De penningmeester legt uit dat de contributie in 2014 te laag is,
dit komt doordat er een update moest worden aangeschaft in verband met SEPA. De
contibutie van 2014 is nu in januari 2015 geïncasseerd en de contributie van 2015
wordt in oktober geïncasseerd. Beke Hendriksma en Wim Buding (de kascommissie)
hebben de kas van plaatselijk belang gecontroleerd en hebben geen
onregelmatigheden gevonden, de penningmeester wordt decharge verleend. Beke
Hendriksma is aftredend uit de kascommissie, Janco van der Werf neemt haar plaats
in.
7. Verslag speeltuincommissie en financieel verslag speeltuinen – de
speeltuincommissie is van plan om de speeltuin in de Visserwei op te gaan knappen.
Van Henk de Vries krijgen we de tip om een groter plan te maken en middels
subsidies goede financiële middelen te verkrijgen. Ook geeft hij aan dat een Jantje
Beton een slechte subsidie verstrekker is omdat zij samenwerken met grote
leveranciers van speeltoestellen in het duurdere segment, zij willen dan dat je daar
de speeltoestellen koopt. Wij nemen dit mee in de plannen.
De kascommissie heeft de kas van de speeltuincommissie gecontroleerd en geen
onregelmatigheden gevonden, de penningmeester wordt decharge verleend.
8. Bestuursverkiezing – er is niemand aftredend maar we hebben wel een vacature.
Gerard Varela Put heeft aangegeven wel met het bestuur te willen praten over wat de
functie inhoudt, wij nodigen hem uit voor een gesprek.
9. Pauze
10. Presentaties van de verschillende ideeën van de besteding van het dorpsbudget – er
zijn 3 ideeën binnengekomen.
1. Prestatieloop Terwispel vraagt een bedrag van € 1000,00 om deze loop ook dit
jaar te kunnen organiseren.
2. De speeltuincommissie vraagt een bedrag van € 1000,00 om de speeltuin in de
Visserwei te kunnen opknappen.
3. Zwanet Reijn vraagt een bedarg van € 1000,00 voor verlichte bogen boven de
weg aan de beide ingangen van Terwispel aan de Streek. In de donkere
wintermaanden en tijdens het dorpsfeest verhogen deze bogen het welkom aan
Terwispel.
•

Alle 3 de voorstellen worden goedgekeurd en aangenomen.

11. Rondvraag –
• Anneke de Vries vraagt zich af waarom de Spaltenbrege niet is opgeknapt en
andere wegen in Terwispel wel. Franciscus Koopmans geeft aan hiernaar te
zullen kijken.
• Anneke de Vries geeft aan dat het zo zonde is dat de Pronkmuorre niet te zien
is in het donker, een spot erop richten zou mooi zijn. Wij geven aan dat dit
meer een vraag is voor het dorpshuis en vragen Sietze van der Heide dit mee
te nemen naar een bestuursvergadering van het dorpshuis.
• Klaas Helfrich vraagt zich af waarom er niets gedaan is aan al die, tijdens de
storm, omgevallen bomen in het bos, dit is een gevaarlijke situatie. Franciscus
Koopmans geeft aan dat hij in de veronderstelling was dat dit gedaan is. Hij
gaat hier achteraan.
• Henk Liemburg (wijkagent) geeft aan dat er een nieuwe gebiedsindeling is
gekomen die gelijk loopt aan de gebiedsindeling van de gemeente. Dit
betekent echter wel dat hij Terwispel kwijt raakt als dorp. Wij krijgen dus een
nieuwe wijkagent maar het is nog niet bekend wie.
• Sietze van der Heide geeft aan dat de stoep op de Streek ter hoogte van de
kerk erg slecht is. Franciscus Koopmans geeft aan ook hier naar te zullen
kijken.
12. Sluiting – om 21.20 uur sluit Keimpe de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

