Notulen Ledenvergadering Plaatselijk Belang
22 mei 2018

Afmeldingen: Fedde en Jikke Kortstra, Roelf Grasmeijer (Ambyld)
1.
2.
3.
4.

Opening – Ilse heet ongeveer 33 aanwezigen van harte welkom.
Vaststellen agenda – er zijn geen wijzigingen.
Notulen algemene vergadering 31 oktober 2016 – De notulen worden goedgekeurd.
Mededelingen en ingekomen stukken –
• Resultaten overleg gemeentebedrijf 2017: er is inmiddels een afvalbak bij de
brug geplaatst en op aanvraag van het Ambyld is het trottoir rond de school
doorgetrokken zodat deze nu aansluit op de Streek.
• In september 2018 staat het volgend ambtelijk overleg met gemeentebedrijf
gepland.
• In september 2017 stond het overleg met B&W gepland maar deze is niet
door gegaan omdat er geen relevante gesprekspunten waren. Dit jaar staat
het bestuurlijk overleg gepland voor oktober.
• Verkeerssituatie De Streek: dit is een terugkerend probleem. Het te snel rijden
speelt op meerdere plekken in het dorp. Ook liggen de klinkers verkeerd wat
zorgt voor geluidsoverlast. In de planning van de gemeente staat het opnieuw
bestraten vanaf de brug tot aan Loonbedrijf Jonker. Onbekend is wanneer dit
precies gaat gebeuren. Dit punt wordt meegenomen naar het overleg met het
gemeentebedrijf. Verder willen we vanuit Plaatselijk Belang meedenken over
verkeersremmende maatregelen maar het blijft een lastig vraagstuk. Zo is De
Streek niet ingericht als 30km zone waardoor er ook niet op die snelheid
gecontroleerd kan worden. In een korte discussie komt naar voren dat de
gemeente wel verplicht is om wegen zodanig in te richten wanneer zij de
snelheidsbeperking van 30 km per uur bepalen. Maar feit is ook dat we
rekening moeten houden met Loonbedrijf Jonker en ander groot verkeer. We
willen dit vraagstuk meenemen naar de algemene vergadering van Plaatselijk
Belang in oktober. Dan staat het thema “Veiligheid” op de agenda.
• In september 2017 is er een groot jubileumfeest georganiseerd door
verschillende jubilerende verenigingen/stichtingen waaronder Plaatselijk
Belang. Dit feest was een groot succes.
• Vanuit Plaatselijk Belang komt er het volgende voorstel: Voortaan op de
jaarlijkse ledenvergadering in mei alle zakelijke stukken bespreken zoals
financiën en het benoemen van bestuursleden. De algemene vergadering in
oktober wijden aan een thema. Dit voorstel wordt aangenomen.

5. Jaarverslag – het jaarverslag wordt goedgekeurd.
6. Financieel verslag – de kas is gecontroleerd door Janco v/d Werf en Leonard Smit, zij
hebben geen onregelmatigheden gevonden, de penningmeester wordt decharge
verleend. Henk de Vries neemt volgend jaar de plek in van Janco van der Werf.
Verslag speeltuincommissie en financieel verslag speeltuinen – de kascommissie
heeft de kas van de speeltuincommissie gecontroleerd en geen onregelmatigheden
gevonden, de penningmeester wordt decharge verleend. Er is geen jaarverslag van
de speeltuinen omdat er momenteel geen speeltuincommissie is. Wel is de
schoolspeelpleincommissie op dit moment hard bezig met een plan waarin, naast het
schoolplein, ook alle speeltuinen in meegenomen worden. Financieel gezien is er ook
niet veel gewijzigd. Er is alleen sprake van bankkosten en rente.
Financieel verslag Wispelweagen – voorheen werd dit verslag besproken in de
algemene vergadering in oktober maar omdat we voortaan alle zakelijke stukken
willen afhandelen in de ledenvergadering komt de Wispelweagen voortaan in mei op
de agenda te staan. Het boekjaar van de Wispelweagen loopt echter van oktober tot
oktober. Om die reden is er nu nog geen financieel verslag. In mei 2019 wordt het
jaarverslag, dat loopt tot oktober 2018, besproken en dan zo jaarlijks verder.
7. Bestuursverkiezing – binnen het bestuur is nog steeds een vacature. Op korte termijn
ontstaat nog een vacature waardoor het bestuur straks 2 vacatures telt. Plaatselijk
Belang is dan behoorlijk onderbezet. Zij spreekt hierover haar zorgen uit. Er hebben
zich nog geen kandidaten gemeld.
8. Presentaties van de verschillende ideeën voor de besteding van het dorpsbudget:
1. Nico de Vries doet een aanvraag van €1000,00 in het kader van de te realiseren
historische route door het dorp. Er zijn inmiddels al een paar historische
informatieborden geplaatst en er zijn nieuwe in ontwikkeling. Er wordt gewerkt
aan een fiets/wandeltocht langs alle borden. Het budget dat nu wordt
aangevraagd zal gebruikt worden voor het digitaliseren van de routes, het
onderhoud van de borden en een stukje pr op deskundige wijze.
2. De denktank vraagt een budget aan van €1500,00 voor het organiseren van
bijeenkomsten in het kader van “wonen”.
3. Yldau vraagt, namens de schoolspeelpleincommissie, een bedrag aan van
€1750,00 voor herinrichten van de speeltuin aan de Smidte. Deze speeltuin is
onderdeel van een groter plan en het is de bedoeling om deze speeltuin
onderhoudsvrij in te richten met openbare fitness-toestellen.
4. Namens de ijsclub vraagt Henk de Vries €1000,00 aan voor het plaatsen van 3
vlaggenmasten. Iedere vereniging die iets organiseert, kan dan gebruik maken
van deze masten.
In totaal wordt er dit jaar een bedrag aangevraagd van €5250,00. Dit is een behoorlijke
overschrijding van het budget. Dit jaar is €3323,20 toegekend. Er is nog wel geld over van
eerdere dorpsbudgetten maar het is onduidelijk hoeveel hiervan nog precies vrij besteedbaar
is en welk deel gereserveerd is voor eerdere toezeggingen. In het volgend financieel verslag
zal dit gespecificeerd worden.
Het volgende voorstel wordt aangenomen:
- Historische route: €700,00
- Denktank: €900,00
- Schoolspeelplein: €1100,00
- Ijsclub: €600,00

9. Rondvraag –
• Hetty vraagt naar de stand van zaken rond het informatiebord bij de brug. We
zijn het er met elkaar over eens dat het bord op deze manier niet werkt. Het
bord zelf is niet stabiel en het is kostbaar om de informatie erop te laten zetten
omdat er steeds nieuwe bordjes gemaakt moeten worden. Optie is een groot
nieuw bord in de vorm van een krijtbord. Met speciale stift kan dan alle
informatie op het bord geschreven worden. Er wordt ook aangegeven eens te
kijken naar het bord in de Tijnje. Han Teakema geeft aan hier wel iets in te
willen betekenen. Plaatselijk Belang pakt dit verder op en zal kijken naar
mogelijkheden.
• De picknickbank bij de brug zit steeds vol vogelpoep. De vraag is of deze
bank verplaatst kan worden. De picknickbank is van Plaatselijk Belang. Dit
punt nemen we mee naar het overleg met het gemeentebedrijf.
• Brigitte Eekhout geeft aan dat er op dit moment 1 AED is in het dorp. Dit is te
weinig om in het hele dorp binnen 6 minuten een AED ter plaatse te krijgen.
Er zouden nog 2 bij moeten om het dekkend te maken. Brigitte geeft hierbij
aan dat de Wispelweagen hier een geldelijke bijdrage voor beschikbaar wil
stellen. Iedereen die BHV’er is, kan zich aanmelden bij www.hartslag.nu en
krijgt dan een melding in geval van een reanimatie in de buurt.
• Jan Idzerda vraagt of de brug in Terwispel straks automatisch bediend gaat
worden. De brug is er namelijk wel voor ingericht. Het gebruik van
automatische slagbomen brengt veel geluid met zich mee. Zo wordt ook een
harde bel gebruikt als alarm. Is dit voor Terwispel ook aan de orde? Dit is
onduidelijk. Plaatselijk Belang is hiervan in ieder geval nog niet op de hoogte
gebracht en gaat navraag doen bij de gemeente.
• Oene Bosma geeft aan dat de vlag van Terwispel nog steeds spoorloos is.
Deze is weg sinds het jubileumfeest van september vorig jaar.
• Siep Bijstra benoemd dat het volleybalnet niet veel gebruikt wordt. De
aanwezigen van de volleybalvereniging geven aan dat het ook niet de
bedoeling is dat dit net het hele jaar door gebruikt wordt maar alleen
gedurende de zomerperiode. Het net moet opnieuw afgesteld worden en dat
heeft de aandacht van de vereniging.
10. Sluiting – om 22.00 uur sluit Ilse de vergadering.

