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Afmeldingen: Joukje Idzerda                    
Toehoorders: Jan Wagenaar (wijkagent politie)  

1. Opening - Keimpe heet alle 22 aanwezigen van harte welkom. 
2. Vaststellen agenda – er zijn geen wijzigingen. 
3. Notulen algemene vergadering 21 maart 2016 – De notulen worden goedgekeurd. 
4. Mededelingen en ingekomen stukken –  

• In het vervolg heeft plaatselijk belang geen jaarlijks overleg meer met het 
gemeentebedrijf. Er is een korte lijn met Franciscus Koopmans en dit werkt 
heel goed.  

• De schuifwand die het dorpshuis aan gaat schaffen met behulp van het 
dorpsbudget wordt in november geplaatst 

• Het informatiebord met daarop informatie over Santa Barbara is geplaatst bij 
Unwaarskamp (Mouwewei) 

• We kregen het bericht dat de wijkagent die net in onze buurt werkzaam is 
alweer moet wijken, wij vinden dit een kwalijke zaak omdat je op deze manier 
niets kunt opbouwen in een dorp. Wij gaan kijken of wij hierin iets kunnen 
ondernemen. 

• De wijkagent geeft uitleg over WhatsApp buurtpreventie, dit is een app die 
gemaakt kan worden om bijzonderheden of verdachte zaken aan 
buurtgenoten door te geven in de hoop dat het aantal inbraken vermindert. De 
gemeente Opsterland wil hier graag bij helpen, wij gaan hier tijdens een 
bestuursvergadering verder over praten. 

• Tijdens het jaarlijks overleg met het college van B&W hebben we gesproken 
over:  

- De staat van de bermen in Opsterland. Echter, zoals verwacht is er 
geen geld beschikbaar om de bermen goed aan te pakken. We 
hebben nu alle fracties binnen Opsterland aangeschreven om onze 
zorg te uiten en om te kijken of zij iets kunnen betekenen. We hebben 
al wat reacties terug en men deelt onze zorg maar geven ook aan dat 
het een lastig verhaal gaat worden.  

- Het buitenspelen van de peuters wat ieder jaar opnieuw gedoogd moet 
worden na controle van het GGZ. Dit wordt geregeld. 

- Het toewijzen van huurhuizen en de binding van de mensen die in 
Terwispel komen wonen. We merken dat de huurhuizen lukraak 
worden toegewezen en dat daardoor er minder binding is binnen het 
dorp. Wij zouden graag zien dat er huizen worden toegewezen aan 
mensen die graag binnen Terwispel willen wonen. Binnenkort volgt 
hierover een gesprek met Elkien en iemand van de gemeente. 



- Openingstijden turfroute, we hebben aangegeven bij de gemeente dat 
er eens gekeken moet worden naar wanneer de turfroute open gaat. 
Dit jaar was de route nog niet open tijdens de meivakantie en dit terwijl 
het prachtig weer was. Het college gaat hier verder naar kijken. 

• De buurtbus wordt afgestoten door de gemeente en daardoor is er overleg 
geweest over hoe het nu verder moet met de buurtbus. Inmiddels is bekend 
dat het verder gaat als een vereniging met een bestuur. Op de langere termijn 
is het nog de bedoeling dat er met meerdere plaatselijk belangen wordt 
gesproken over de toekomst van de buurtbus. 

• Terwispel heeft meegedaan aan de voorrondes van de quiz “het slimste dorp 
van Friesland”. Onder leiding van Bert Jansma, Nico de Vries en Rinus 
Verschoor was dit een zeer geslaagde avond. Op 28 januari 2017 wordt de 
regiofinale gehouden in ûs doarpshûs met daarbij ook de winnaars uit 
Terwispel. 

• De wijkagent geeft aan dat er al meldingen zijn van vuurwerkoverlast en 
vraagt aan de dorpsgenoten om namen en mogelijk foto’s van de afstekers 
door te geven aan hem, alleen dan kan er iets gebeuren. 

5. Financieel verslag van de Wispelweagen – de kas is gecontroleerd door Janco v/d 
Werf en Wim Buding, zij hebben geen onregelmatigheden gevonden, de 
penningmeester wordt decharge verleend.  
Er wordt een compliment gegeven aan de penningmeester, het zag er perfect uit. 
Wim Buding wordt vervangen als kascommissielid door Linda de Beer, met als 
kanttekening dat Linda bestuurslid is van de wispelweagen en dus niet die kas kan 
controleren, Annegien Smit neemt dan haar plaats in. 

6. Bestuursverkiezing – Keimpe Vlietstra is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet 
de afgelopen 4 jaar. Helaas hebben wij geen kandidaat. Heeft u interesse, kom 
gerust eens langs. 

7. Rondvraag –  
• Hettie Visser geeft aan dat de gemeente geen geld beschikbaar heeft voor de 

bermen maar dat er wel overal bomen worden gekapt, wie bepaalt dat er 
bomen om moeten? In het bos moesten een aantal bomen gekapt worden 
omdat deze te groot werden en dus een gevaar vormden voor de huizen die 
daar staan. Wij gaan Franciscus Koopmans vragen waarom wij hier niet in 
gemoeid worden. Jos van der Veldt haakt hierop in dat dit juist iets is wat een 
gemeente zou moeten melden aan plaatselijk belang. 

8. Pauze 
9. Presentatie van de denktank – De denktank bestaat uit Gerard Varela Put, Jos van 

der Veldt, Hettie Visser, Wim Buding en Michiel Brouwer. Zij gaan zich bezig houden 
met 4 denklijnen, te weten; mobiliteit en vervoer, zorg en welzijn, sport en recreatie, 
wonen en duurzaamheid. Samen met andere dorpsbewoners willen zij deze 
onderwerpen uitwerken om Terwispel leefbaar te houden voor iedereen. De denktank 
is een onderdeel van plaatselijk belang en alles wordt gekoppeld met plaatselijk 
belang, de Wispelweagen zal gebruikt gaan worden als medium om mensen in te 
lichten en warm te maken voor de ideeën. 
Een belangrijk geluid uit de zaal is; “zorg ervoor dat je niet teveel dingen tegelijk wil 
aanpakken omdat je dan het overzicht verliest.  

10. Sluiting – om 21.40 uur sluit Keimpe de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

 


