Notulen algemene vergadering plaatselijk belang
26 oktober 2015

1. Opening – Keimpe heet alle 33 aanwezigen van harte welkom. Bericht van verhindering is
binnengekomen van: Gerard Varela Put, Joukje Idzerda, Luuk Westerhof, Willem Vlietstra,
Bernadet de Vries, Jelte Postma, Peter Jongsma
2. Vaststellen agenda – Er zijn geen wijzigingen.
3. Notulen ledenvergadering 30 maart 2015 – Tekstueel zijn er geen op of aanmerkingen; de
notulen worden onveranderd vastgesteld.
Een aantal punten uit de vorige notulen worden door de voorzitter nog even aangehaald om
de stand van zaken door te geven:
• Dorpsplein – op het oorspronkelijke herinrichtingsplan zijn 3 bezwaren gekomen, het
plan is aangepast aan de wensen van de 3 omwonenden. Het aangepaste is op 21
september door de raad vastgesteld. Half november ’15 wordt het plan
onherroepelijk en begint de aanbesteding. De bedoeling is dat er in januari 2016
begonnen wordt met de aanleg van het dorpsplein en dat dit voor de bouwvak klaar.
• Verkeer Streek – een aantal dorpsgenoten had het idee dat er meer verkeer over de
Streek reed nu er op de Stationsweg in Gorredijk hoge drempels zijn geplaatst. Na
een meting bleek dit niet het geval te zijn. Er is een gesprek geweest met meneer
Willemse van de gemeente Opsterland over de verkeerssituatie binnen Terwispel. Er
is afgesproken dat er in het vervolg in visgraat verband wordt bestraat, dit geeft
minder geluidsoverlast en dat we mee mogen kijken en beslissen over
verkeersremmende maatregelen binnen het dorp als ze de volgende wegdelen gaan
aanpakken. Helaas hebben wij laat te horen gekregen dat het stuk Streek vanaf de
ingang Visserwei naar de brug aangepakt werd, dus daar hebben we geen inspraak
meer gehad.
• Uitgang Visserwei naar Spaltenbrêge – een aantal keren is er bij ons het verzoek
binnen gekomen of er nog eens gekeken kon worden naar de uitgang Visserwei –
Spaltenbrêge, er is daar weinig zicht en het is daar al meerdere keren bijna tot een
botsing gekomen. We hebben dit probleem neergelegd bij meneer Koopmans van de
gemeente Opsterland en hij heeft, samen met de bewoners, dit probleem prachtig
opgelost. Het is hier nu zeer overzichtelijk.
• Website – de vernieuwde website is online. www.terwispel.info neem een kijkje
want het is zeer de moeite waard!
4. Mededelingen en ingekomen stukken –
• Er is een nieuw bestemmingsplan voor de kom van Terwispel, het bestemmingsplan
voor de situatie rondom het dorpshuis/dorpsplein is hier uit gehouden. Er is weinig
veranderd, het ligt ter inzage bij de gemeente.
• Er is goed nieuws voor peuteropvang ’t Pikehokje. Er is iemand gevonden die de 7
locaties, die Timpaan dreigde te sluiten, wil overnemen. Per 15 december valt de
peuteropvang niet meer onder Timpaan maar onder kinderopvang Esther. We zijn
blij dat deze voorziening blijft bestaan binnen ons dorp.

Op 13 oktober is er een bijeenkomst geweest over glasvezel internet in de gemeente
Opsterland. De gemeente Opsterland is verdeeld in 2 gebieden, grijs en wit. In de
grijze gebieden is er goed internet en is glasvezel niet interessant maar in de witte
gebieden, daar is het internet slecht en is glasvezel een interessant verhaal. Het
centrum van Terwispel is een grijs gebied, het buitengebied is een wit gebied. Arnold
Bolhuis en Nico de Vries gaan binnen het dorp kijken of er voldoende draagkracht is
om een dorpsinitiatief op poten te krijgen. Voor alleen Terwispel zal dit moeilijk
worden dus zullen zij ook met andere dorpen gaan kijken of er samengewerkt kan
worden.
• Er is een mogelijkheid om, met je bedrijf, te adverteren op de website
www.terwispel.info Voor ons is dit om de website kostendekkend te krijgen en voor
bedrijven kan dit extra klanten opleveren. Wij zullen samenwerken met de
Wispelweagen en het zal gaan om een klein bedrag extra per jaar. De bedrijven die
in de Wispelweagen adverteren schrijven wij aan maar heb je zelf een bedrijf en wil
je een advertentie op de website, neem contact met ons op.
• Er is post gekomen vanuit de buurtbus, zij zoeken vrijwilligers maar zeer zeker ook
mensen die gebruik willen maken van de buurtbus!
Er zitten vele gaten in de Spaltenbrêge. De gemeente heeft gemeld dat de weg opgeknapt
gaat worden, maar wij weten nog niet wanneer. Er zijn al strepen en tekens gezet ; de
voorbereidingen zijn begonnen.
Financieel verslag Wispelweagen – Het verslag is bekeken door de kascommissie, bestaande
uit Wim Buding en Beke Hendriksma, en is goedgekeurd. De penningmeester wordt decharge
verleend. Wim en Beke worden bedankt.
Bestuursverkiezing - Gerard Varela Put en Joukje Idzerda hebben aangegeven zich in te
willen zetten voor Plaatselijk Belang. Er zijn geen tegenkandidaten dus worden Gerard en
Joukje benoemd tot bestuurslid. Hiermee zijn wij compleet.
Informatie over het project Subsidieregeling Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude –
We geven het woord aan Andries Idzerda, gemeente Opsterland en Floris van Dijk,
adviesbureau INVENT uit Beilen. Er is verteld dat er een subsidieregeling is om
energiezuiniger te wonen in Terwispel, deze regeling is geldig van 1 oktober 2015 t/m 1
oktober 2017. Deze regeling geldt alleen voor particuliere huiseigenaren met een woning die
een WOZ waarde heeft die niet boven de € 250.000 ligt en de woning moet binnen stedelijk
bestaand gebied staan. Het energielabel van de woning dient lager te zijn dan C (dus
D,E,F,G), het streven is om het energielabel te verbeteren met minimaal 2 labels. Voor de
subsidie geldt dat er 75% van de gemaakte kosten vergoed wordt met een maximum van €
5.000 per woning. Er is een subsidieplafond voor Terwispel van € 60.000.
Daarna is er een presentatie gehouden over de verschillende maatregelen die kunnen
bijdragen aan energiezuiniger wonen, bijvoorbeeld gevelisolatie, dakisolatie, vloer en
bodemisolatie, HR 107 ketel, HR++ beglazing, zonneboiler met collector.
Meer informatie en een aanvraagformulier kunt u vinden op www.opsterland.nl of u kunt
contact opnemen met Jan Rene van der Hoek tel. 0512 386340. In Us Doarpshûs liggen
folders.
Pauze
Presentatie Springth, een bedrijf voor werk en dagbesteding in Terwispel en Nij Beets.
Anneke Berga en Hammie Marinus komen vertellen over hun bedrijf Springth. Dit bedrijf
helpt mensen die graag willen werken maar (nog) geen gewone baan aankunnen. De mensen
van Springth werken voor het plezier van zichzelf en anderen, zij staan midden in de
samenleving en meedoen is het motto. Springth verzorgt onder andere de gemeenteperkjes
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in Terwispel en Nij Beets, wieden tuintjes, doen klusjes of boodschappen voor mensen die
zelf niet meer kunnen en assisteren in dorpshuizen. Op dit moment is er ruimte voor nieuwe
cliënten en staan zij zeer open voor nog meer werk. Heeft u een klusje waar u zelf tegenop
ziet, neem contact op met Springth via www.springth.nl of bel Anneke, 06 2682 2854.
11. Rondvraag –
• Jikke Kortstra vraagt of er geen bord kan komen bij de brug met “wegversmalling”,
de brug is erg smal geworden en nu rijden er soms auto’s over de stoep wat
gevaarlijk is voor de kinderen. Reactie Keimpe: er mag maar 30 gereden worden in
het dorp, dit geeft genoeg ruimte om elkaar te passeren. De verkeerssituatie bij de
brug is een “shared space” principe.
• Ook vraagt Jikke of de uitnodiging voor deze vergaderingen in het vervolg ook op de
website www.terwispel.info komen? Dit zal zeker het geval zijn.
• Hetty Visser geeft aan dat Wim Buding afscheid neemt van de stuurgroep WMO. Dit
was ons ter ore gekomen en om Wim te bedanken voor zijn inzet krijgt hij een
bloemetje. Zijn vervanger wordt Ilse Koetsier.
• Douwe Knol vraagt of er ruimte op de website is om de toneelvereniging Sizze en
Dwaan te koppelen aan www.terwispel.info Reactie Keimpe: neem contact op met
Yme Jan vd Draai, hij is 1 van de technische mannen achter de website en kan hier
vast meer over vertellen.
12. Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en wordt eenieder bedankt voor zijn/haar
komst.

