
 
Notulen Ledenvergadering Plaatselijk Belang 

 
21 mei 2019 

 
   

 

 

 

Afmeldingen: B. van der Heide          
 
  

1. Opening – Ilse heet alle aanwezigen van harte welkom. 
2. Vaststellen agenda – op de agenda staat dat de Wispelweagen een financieel 

verslag zou presenteren maar dit wordt volgend jaar. De denktank geeft aan ook 
vanavond graag het woord te willen.  

3. Voordat de agenda verder gevolgd wordt, wordt eerst het woord aan Wim Buding, 
namens de denktank, gegeven.  
Er wordt een korte uiteenzetting gegeven van de laatste stand van zaken met 
betrekking tot het nieuwbouwplan. Er zijn een aantal mensen met bezwaar tegen de 
plannen. Er is veel overleg tussen de denktank en de gemeente. Er is afgesproken 
dat de procedure wel doorgaat. Dat houdt in dat de gemeente doorgaat met het 
uitzoeken van de haalbaarheid. De procedure hoeft niet meer door de gemeenteraad 
omdat het besluit al eerder is genomen. De beslissing ligt nu bij B&W. Zij gaat ook 
kijken naar de bezwaren die er liggen. Daarnaast is de gemeente ook in overleg met 
andere gemeenten. Ze wil onderzoeken hoe andere gemeenten omgaan met onder 
andere de krimp. De gemeente wil ook meer inzicht en duidelijkheid of er inderdaad 
belangstellenden zijn voor de nieuwbouw in Terwispel en hoe serieus die 
belangstelling is. Om die reden wil de gemeente praten met belangstellenden en 
komt er een overleg. Voor de zomer moet duidelijk zijn wat de kosten zullen zijn voor 
een kavel. De gemeente gaat vooreerst zelf uit van 10 tot 12 woningen. De denktank 
doet een oproep aan iedereen die er over nadenkt om misschien te willen gaan 
wonen in het nieuwbouwplan, zich te laten registreren op de lijst van 
belangstellenden. Dit is geheel vrijblijvend. De denktank houdt alle geregistreerde 
belangstellenden rechtstreeks op de hoogte van de ontwikkelingen.  

4. Notulen ledenvergadering 22 mei 2018 – De notulen worden goedgekeurd. 
Terugkoppeling: er zou sprake zijn dat de brug automatisch bediend zou gaan 
worden wat klachten als geluidshinder met zich mee zou brengen. Dit is niet het 
geval. De brug blijft handmatig bediend.  

5. Mededelingen en ingekomen stukken –  
• Plaatselijk Belang heeft een AED aangeboden gekregen. De vraag is nu wat 

de meest ideale plek is om deze op te hangen. Voorkeur is plaatsing aan een 
woning. Plaatselijk Belang is bezig om de mogelijkheden te inventariseren. 
Duidelijk is wel dat deze AED in de buurt van de Visserwei moet komen.  

• Verkeer: er is in 2018 een bijeenkomst geweest met mensen uit het dorp. 
Daar is gesproken over het verkeersvraagstuk met betrekking tot veiligheid en 
snelheid. In januari is er een overleg geweest tussen Plaatselijk Belang en 
B&W. Daar is afgesproken dat Plaatselijk Belang betrokken zal gaan worden 
bij de inrichting van de Streek op het moment dat de herstrating van die weg 



aan de orde komt. Dat zal dit jaar zijn. Inmiddels is er een brief gekomen 
vanuit de gemeente. Daarin geven zij aan dat het gedeelte van de Streek 
vanaf de brug tot aan Streek 31 herstraat zal worden. Het voorstel van de 
gemeente is dat er een drempel geplaatst wordt vlak na de Streek 31. 
Plaatselijk Belang heeft aangegeven dat zij over dit voorstel in gesprek willen. 
Ook wil Plaatselijk Belang in gesprek over de Alde Dyk en de rest van de 
Streek in de bebouwde kom. Er is door B&W al toegezegd dat Plaatselijk 
Belang in deze kwestie mag meedenken. Buiten dit overleg om blijft het 
belangrijk om elkaar aan te spreken op het rijgedrag. Er moet bewustwording 
plaatsvinden anders is er ook geen verandering mogelijk.   

6. Jaarverslag – het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
De denktank geeft aan dat zij nu weer een volledige bezetting heeft. De huidige 
bezetting bestaat uit: Wim Buding, Jos van der Veldt, Jelle van der Meulen, Hetty 
Visser, Gauke Dam, Gerrit van der Heide. 

7. Financieel verslag – de kas is gecontroleerd door Henk de Vries en Leonard Smit, zij 
hebben geen onregelmatigheden gevonden, de penningmeester wordt decharge 
verleend. Nico de Vries neemt volgend jaar de plek in van Leonard Smit.  
Verslag speeltuincommissie en financieel verslag speeltuinen – de kascommissie 
heeft de kas van de speeltuincommissie gecontroleerd en geen onregelmatigheden 
gevonden, de penningmeester wordt decharge verleend. Op dit moment wordt de 
speeltuin in de Visserwei volledig vernieuwd. Het project schoolspeelplein loopt nog 
volop.   

8. Bestuursverkiezing – Joukje Idzerda is aftredend en niet herkiesbaar. Zij wordt 
bedankt voor haar inzet de laatste 4 jaar. Er hebben zich voor de vergadering geen 
kandidaten gemeld. Het bestuur spreekt haar ernstige zorg uit over de ontstane 
situatie. Er zijn inmiddels 2 openstaande vacatures en op korte termijn zal ook 
Zwanet Reijn haar functie neerleggen. Dat houdt in dat er na de zomervakantie 
sprake is van 3 vacatures.  
Na de uiting van zorg volgt er een discussie tussen de aanwezige leden. Deze 
discussie voert onder andere naar een voorstel tot herstructurering van de 
werkzaamheden van het bestuur. Om het bestuur te ontlasten zou gekozen kunnen 
worden voor het projectmatig vragen van mensen. In de praktijk zou dit echter alleen 
werken voor afgebakende projecten terwijl het bestuur veel meer werk verzet wat niet 
in projecten ingedeeld kan worden. Peter van der Steege meldt zich uiteindelijk en wil 
graag de impasse doorbreken. Hij geeft aan wel zitting te willen nemen in het bestuur 
met de voorwaarde dat er nog iemand, vanuit de aanwezigen, zijn voorbeeld volgt. 
Daarop geeft Roel Veenstra te kennen ook wel deel te willen gaan nemen aan het 
bestuur van Plaatselijk Belang. Er volgt waardering onder de andere aanwezige 
leden en Plaatselijk Belang. De aanwezigen gaan akkoord met de zitting van Peter 
van der Steege en Roel Veenstra in het bestuur.  

9. Presentaties van de verschillende ideeën voor de besteding van het dorpsbudget:  
1. De organisatie van de Avondvierdaagse doet een aanvraag van maximaal 

€500,00 voor het bekostigen van officiële oranje hesjes voor vrijwilligers 
(oversteekhulpen etc.).  

2. Het dorpshuis doet een aanvraag van €1500,00 voor de aanschaf van een airco.  
3. Namens de speeltuin Visserwei komt een aanvraag van €1800,00 voor plaatsing 

nestschommel aldaar. Deze schommel is overgenomen vanuit de speeltuin aan 
de Smidte maar moet welk vakkundig geplaatst worden.  

4. De denktank doet een aanvraag voor €1000,00 voor het bekostigen van 
projectmatige bezigheden zoals vergaderingen en bijeenkomsten.  



Er wordt kort gediscussieerd over de gedane aanvragen. Zwanet vult aan dat er nog 
een bedrag vrij besteedbaar is, vanuit vorige jaren. Niet ieder jaar is het dorpsbudget 
volledig opgebruikt en die bedragen staan nog op reserve. Afgesproken wordt dat alle 
aanvragen gehonoreerd worden. In totaliteit blijft er dan nog een bedrag over. Dat 
bedrag wordt, na overleg met aanwezigen, overgemaakt naar de 
schoolspeelpleincommissie voor het project speeltuinen Terwispel.  

Nico de Vries geeft nog een update over de historische route waarvoor ook een 
gedeelte van het dorpsbudget van vorige jaren is gebruikt. Er zijn nu 13 bordjes met 
historische informatie. Er is nog wat geld over dat gebruikt zal worden voor het maken 
van een digitale fiets- en wandelroute. Ook komt er nog een bord met QR-code bij het 
dorpshuis. Doel is om de route officieel te openen in mei 2020. Indien nodig, doet 
Nico volgend jaar een aanvraag voor een bedrag uit het dorpsbudget.  

10. Rondvraag –  
• Er komt een vraag rond de parkeerproblematiek Visserwei. Plaatselijk Belang 

is daar mee bezig en zal er op terugkomen. Ook wordt aangegeven dat het 
slootje tussen Visserwei en het steegje richting Spaltenbrege gevaarlijk is. Er 
spelen veel kinderen en er is geen goede omheining. Ook dit punt neemt 
Plaatselijk Belang mee naar het overleg met het gemeentebedrijf.  

• Hetty Visser geeft aan dat de boom voor haar huis aan de Streek erg ziek is. 
Deze boom zal gekapt worden. Zij vraagt zich af wat het beleid in deze is. Er 
staan veel kastanjebomen langs de Streek en dat is juist zo gezichtsbepalend. 
Als er straks meerdere kastanjebomen ziek blijken te zijn en gekapt moeten 
worden, dan raakt dat het aangezicht van het dorp. Hetty heeft navraag 
gedaan bij de gemeente: er is wel budget voor onderhoud maar er kunnen 
geen kastanjebomen geplaatst worden. De kans dat die ook ziek worden is 
erg groot. De gemeente heeft Hetty gevraagd om uit te zoeken welk type 
boom in aanmerking zou kunnen komen als vervanging van de 
kastanjebomen. Hetty heeft dit uitgezocht en komt uit op een eik of beuk. In 
principe is nu het beleid dat zieke bomen niet vervangen worden. Hetty vraag 
zich af hoe het nu verder gaat met de bomen. Plaatselijk Belang gaat 
uitzoeken hoe dat verder opgepakt kan worden.  

• Griet Bergsma geeft aan dat zij heel graag zou zien dat er een wandelbrug 
komt vanaf Kolderveen naar de Harnemoune. Nico de Vries geeft daarop aan, 
dat dit al eens eerder is besproken. Dat was destijds niet mogelijk in verband 
het vaarverkeer op de Turfroute. De provincie werkte hier niet aan mee maar 
misschien ligt dat nu anders. De meeste aanwezigen juichen het idee toe.  

• Jos van der Veldt geeft aan dat de versmallingsborden op de brug niet echt 
goed staan. Ze hangen aan de brug en zijn daardoor zeer laat zichtbaar. Hij 
had liever gezien dat er een voorrangsbord was gekomen. In ieder geval 
moeten de borden verder van de brug af zodat ze op tijd zichtbaar zijn voor 
autobestuurders. Plaatselijk Belang had ook liever andere borden gezien 
maar dit was het hoogst haalbare. Wel neemt ze mee naar het ambtelijk 
overleg dat er de wens is dat de borden verder van de brug af komen te 
staan.  
 

11. Sluiting – om 22.00 uur sluit Ilse de vergadering.  
 


