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Afmeldingen: Jos van der Veldt, Bernadette de Vries, Peter Jongsma, Arnold Bolhuis, Janco   
  van der Werf, Franciscus Koopmans (gemeente Opsterland)         
Toehoorders: Jan Wagenaar (wijkagent politie)  

1. Opening - Keimpe heet alle 18 aanwezigen van harte welkom. 
2. Vaststellen agenda – er zijn geen wijzigingen. 
3. Notulen algemene vergadering 26 oktober 2015 –  De notulen worden goedgekeurd. 
4. Mededelingen en ingekomen stukken –  

• 22 maart a.s. is er overleg tussen de gemeente, de ijsclub, de 
feestcommissie, Us Doarpshûs en plaatselijk belang over het dorpsplein. De 
plannen zijn bekend en de aanleg duurt circa 10 weken, de planning is dat er 
in mei gestart wordt en dat het plein voor de bouwvak klaar is. 

• Roerige tijden bij peuteropvang ’t Pikehokje toen bleek dat de curator de 
overname van kinderopvang Esther niet goedkeurde na het faillissement van 
Timpaan. Uiteindelijk is er een overname gerealiseerd door kinderopvang de 
Torteltuin uit Heerenveen. We hopen dat er nu rust komt en dat onze peuters 
lekker kunnen blijven spelen en leren op onze peuteropvang. 

• Op 5 april a.s. is er een overleg met het gemeentebedrijf. 
• Eind mei is er een overleg met het college van B&W 
• Website draait, geef activiteiten door zodat we de website actueel kunnen 

houden. 
• Glasvezel – Arnold Bolhuis en Nico de Vries houden de actualiteiten rondom 

glasvezel in de kleine dorpen in de gaten. 
• 9 maart j.l. was er in het dorpshuis een bijeenkomst over snippergroen. De 

gemeente heeft mensen aangeschreven waarvan is gebleken dat zij stukken 
grond in hun bezit hebben dat eigenlijk van de gemeente is. De bewoners 
kunnen deze grond kopen of het afstaan aan de gemeente. Wanneer de 
bewoners kunnen aantonen, dat zij deze grond al 20 jaar onderhouden of in 
gebruik hebben, dan is er sprake van verjaring en komt deze grond in 
eigendom van de bewoner (met notariële akte en/of  opmeting door Kadaster 
of brief van gemeente goed bewaren tot verkoop van je huis). Iedereen die dit 
aangaat, krijgt van de gemeente een persoonlijke brief en dan kunnen zij een 
gesprek aanvragen. 

• KH 2018 - er is een presentatie geweest en er zijn verschillende initiatieven in 
de gemeente; de gemeente coördineert, financiert niet. Bedoeling is dat er 
een aantal dagen per week 3 verschillende activiteiten zijn in de provincie. 

5. Jaarverslag – Wim Buding geeft aan dat in het stukje over het bezoek van het college 
van B&W over de 3 decentralisaties ook het dorpssteunpunt  genoemd moet worden 
in de samenwerking. Dit wordt toegevoegd aan het verslag. Het verslag wordt 
goedgekeurd. 



6. Financieel verslag – de kas is gecontroleerd door Janco v/d Werf en Wim Buding, zij 
hebben geen onregelmatigheden gevonden, de penningmeester wordt decharge 
verleend.  
Een punt van aandacht is de contributie van de contant betalende leden, die is niet 
duidelijk te controleren, dit komt op de volgende werkagenda van de 
bestuursvergadering. 
Wim Buding wordt (na de algemene vergadering) vervangen als kascommissielid 
door Linda de Beer. 

7. Verslag speeltuincommissie en financieel verslag speeltuinen – de kascommissie 
heeft de kas van de speeltuincommissie gecontroleerd en geen onregelmatigheden 
gevonden, de penningmeester wordt decharge verleend. 

8. Bestuursverkiezing – Yldau de Boer is aftredend en wordt bedankt voor haar inzet de 
afgelopen 4 jaar. Over 4 jaar mogen we haar weer vragen maar nu neemt zij even 
afstand. Omdat de voorzitter in oktober aftreedt, zijn wij nu op zoek naar 2 nieuwe 
bestuursleden. Wanneer u interesse hebt, meld u bij één van de bestuursleden.  

9. Pauze  
10. Presentaties van de 4 binnengekomen ideeën voor de besteding van het 

dorpsbudget. 
1. Vorig jaar heeft Zwanet Reijn een idee ingediend om in de maand december 

verlichting aan het begin en het eind van het dorp op te hangen, het is helaas 
duidelijk geworden dat dit een te grote kostenpost is en zij stelt voor de € 1000,00 
die beschikbaar was te gebruiken om te speeltuin in de Visserwei op te knappen. 

2. Het dorpshuis vraagt € 1500,00 aan voor een schuifwand om de boulezaal af te 
kunnen sluiten, waardoor het een waardige vergaderruimte wordt. 

3. De volleybalvereniging vraagt € 800,00 aan om een buitenvolleybalveld te 
creëren waar de vereniging zelf haar trainingen kan geven maar waar ook 
anderen kunnen volleyballen. 

4. De koster van de kerk vraagt, in samenwerking met plaatselijk belang € 450,00 
aan voor een informatiebord met het historische verhaal over Santa Barbara, 
beschermheilige van de artillerie. Haar beeld zou in een kerk op de hoek van de 
Alde Dyk en de Mouwewei hebben gestaan. De bedoeling is dan ook dat dit bord 
op die hoek komt te staan.  De bedoeling is uiteindelijk dat er rond Terwispel 
meerdere van dit soort wetenswaardigheden komen te staan. 

Alle ideeën zijn goedgekeurd. 

11. Rondvraag –  
• Wim Buding vraagt zich af wanneer Spaltenbrêge (de weg) opgeknapt gaat 

worden, er zitten gaten in het asfalt maar ook de walbeschoeiing lijkt minder te 
worden. Deze vraag wordt meegenomen naar het overleg met het 
gemeentebedrijf. 

• Jan Wagenaar is de nieuwe wijkagent en hij stelt zich aan ons voor. Hij geeft 
aan dat hij bereikbaar is voor kleine calamiteiten zoals bemiddelen bij 
bijvoorbeeld een burenruzie. Ook kan hij kan de weg wijzen naar het 
gebiedsteam. 

12. Sluiting – om 21.15 uur sluit Keimpe de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

 


