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27 oktober 2014 

Afmeldingen:	  Arnold	  Bolhuis,	  Yldau	  de	  Boer,	  Oene	  Bosma,	  Bernadet	  de	  Vries 
  

1. Opening	  –	  Keimpe	  heet	  alle	  17	  aanwezigen	  van	  harte	  welkom. 
2. Vaststellen	  agenda	  –	  Er	  zijn	  geen	  wijzigingen. 
3. Concept	  notulen	  ledenvergadering	  31	  maart	  2014	  –	  Er	  staat	  een	  foutje	  op	  de	  agenda,	  

het	  jaartal	  moet	  2014	  zijn	  i.p.v.	  2013.	  Op	  de	  website	  staan	  inmiddels	  de	  notulen	  van	  
de	  4	  afgelopen	  vergaderingen,	  het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  er	  iedere	  keer	  van	  4	  
vergaderingen	  notulen	  op	  de	  website	  staan.	  Een	  vraag	  van	  Henk	  de	  Vries	  is	  of	  het	  
jaarverslag	  wat	  tijdens	  de	  ledenvergadering	  wordt	  getoond	  ook	  op	  de	  website	  komt,	  
dit	  gaan	  we	  doen.	  Rein	  Reitzema	  vraagt	  zich	  af	  wat	  de	  dorpsspiegels	  zijn,	  dit	  zijn	  
vragenlijsten	  die	  1	  x	  per	  4	  jaar	  onder	  150	  willekeurige	  inwoners	  van	  Terwispel	  wordt	  
verstrekt	  met	  de	  vraag	  deze	  in	  te	  vullen	  om	  een	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  leefbaarheid	  
binnen	  ons	  dorp.De	  notulen	  worden	  ongewijzigd	  vastgesteld. 

4. Mededelingen	  en	  ingekomen	  stukken	  –	   

• 30	  juni	  2014	  hebben	  we	  de	  opening	  van	  de	  brug	  gehad,	  het	  tijdstip	  was	  wat	  
ongelukkig	  gepland	  maar	  dit	  kon	  niet	  anders.	  Het	  was	  een	  sfeervolle	  bijeenkomst	  
met	  een	  leuke	  invulling	  door	  het	  skûtsje	  met	  muziek	  en	  de	  kinderen	  van	  school	  die	  
een	  lied	  zongen. 

• Op	  26	  augustus	  2014	  hebben	  we	  een	  overleg	  gehad	  met	  het	  gemeentebedrijf.	  In	  
tegenstelling	  tot	  vorig	  jaar	  hebben	  we	  nu	  een	  nieuw	  contactpersoon,	  Franciscus	  
Koopmans.	  Zijn	  er	  zaken	  die	  mogelijk	  verbeterd	  moeten	  worden,	  meld	  dit	  en	  wij	  
geven	  dit	  door	  aan	  hem.	  Tijdens	  dit	  gesprek	  hebben	  we	  de	  verkeerssituatie	  
aangaande	  de	  brug	  aangekaart,	  er	  zijn	  meldingen	  vanuit	  het	  dorp	  gekomen	  dat	  de	  
smallere	  brug	  gevaarlijke	  situaties	  oplevert.	  Het	  uitgangspunt	  van	  de	  nieuwe	  brug	  is	  
shared	  space	  maar	  op	  ons	  verzoek	  wordt	  het	  neergelegd	  bij	  de	  verkeersdeskundige.	  
Wij	  houden	  u	  op	  de	  hoogte. 

• Dit	  jaar	  zijn	  ook	  de	  dorpsspiegels	  weer	  uitgereikt	  en	  opgehaald,	  wij	  verwachten	  
binnenkort	  een	  uitnodiging	  om	  dit	  te	  bespreken. 

• Kernafval	  onder	  Terwispel,	  er	  kwamen	  verontruste	  artikelen	  in	  de	  krant	  over	  de	  
mogelijke	  opslag	  van	  kernafval	  onder	  Terwispel.	  Wij,	  de	  inwoners,	  maar	  ook	  de	  
provincie	  en	  de	  gemeente	  zijn	  het	  hier	  niet	  mee	  eens.	  Wij	  gaan	  dit	  op	  de	  agenda	  
zetten	  voor	  het	  overleg	  met	  het	  college	  van	  B&W. 

• Friesland	  op	  glas,	  de	  provincie	  Fryslân	  wil	  graag	  inventariseren	  of	  er	  binnen	  de	  
provincie	  en	  dan	  met	  name	  de	  buitengebieden	  interesse	  is	  voor	  internet	  via	  een	  
glasvezel	  kabel.	  Wij	  hangen	  de	  flyer	  op	  in	  het	  dorpshuis	  en	  plaatsen	  een	  flyer	  in	  de	  
wispelweagen.	  Geef	  je	  op,	  maak	  kenbaar	  dat	  wij	  dit	  willen. 

• Wij	  hebben	  een	  uitnodiging	  gekregen	  voor	  het	  150	  jarig	  jubileum	  van	  de	  kerk,	  helaas	  
konden	  wij	  niet	  aanwezig	  zijn. 

	  	  	  	  	  7.	  	  	  	  	  	  	  Financieel	  verslag	  wispelweagen	  –	  Het	  verslag	  is	  bekeken	  door	  de	  kascommissie,	  
bestaande	  uit	  	  	  	  	  	  Roel	  Veenstra	  en	  Beke	  Hendriksma,	  en	  is	  goedgekeurd.	  De	  penningmeester	  
wordt	  decharge	  verleend.	  Roel	  en	  Beke	  worden	  bedankt. 



	  	  	  	  	  6.	  	  	  	  	  	  	  Bestuursverkiezing	  -‐	  	  er	  hebben	  zich	  geen	  kandidaten	  gemeld	  dus	  het	  bestuur	  blijft	  
ongewijzigd.	  Wij	  hebben	  echter	  wel	  vacatures	  dus	  lijkt	  het	  u	  leuk,	  meldt	  u	  aan. 

7.	  Pauze 
  
8.	  Stand	  van	  zaken	  inrichting	  dorpsplein	  –	  	  Van	  begin	  juni	  tot	  half	  juli	  lag	  het	  
voorontwerp	  bestemmingsplan	  "	  Smidte,	  dorpshuis	  en	  plein"	  ter	  inzage.	  Daar	  zijn	  
drie	  reacties	  op	  gekomen.	  De	  gemeente	  werkt	  aan	  een	  passend	  antwoord	  op	  deze	  
reacties.	  De	  bewoners	  van	  Smidte	  22	  en	  24,	  de	  huizen	  	  die	  op	  de	  sloopnominatie	  
staan,	  	  hebben	  inmiddels	  een	  nieuw	  onderkomen.	  Het	  	  zal	  u	  niet	  ontgaan	  zijn	  dat	  er	  
weer	  mensen	  wonen	  in	  deze	  huizen.	  Dit	  betreft	  een	  antikraak	  regeling,	  de	  huizen	  zijn	  
niet	  verhuurd	  aan	  deze	  mensen	  maar	  zijn	  in	  bruikleen	  om	  te	  voorkomen	  dat	  er	  
ongewenste	  dingen	  gebeuren.	  Wanneer	  het	  bestemmingsplan	  rond	  is	  worden	  deze	  
huizen	  gesloopt.	  	  Wordt	  vervolgd. 
  
9.	  Rondvraag	  –	   

• Henk	  Frans	  vraagt	  waarom	  er	  zoveel	  licht	  is	  rondom	  het	  dorpshuis	  wanneer	  er	  
niemand	  aanwezig	  is,	  dit	  weten	  wij	  niet	  en	  stellen	  dat	  dit	  meer	  een	  vraag	  is	  voor	  het	  
dorpshuis	  bestuur. 

• Henk	  Frans	  vraagt	  ook	  of	  wij	  weten	  waarom	  de	  straatverlichting	  laatst	  een	  avond	  en	  
nacht	  uit	  was,	  dit	  is	  ons	  niet	  bekend. 

• Jan	  Rinsma	  geeft	  aan	  dat	  hij	  het	  jammer	  vond	  dat	  er	  niemand	  van	  ons	  aanwezig	  was	  
bij	  het	  150	  jarig	  jubileum	  van	  de	  kerk.	  Wij	  beamen	  dit	  maar	  er	  was	  helaas	  niemand	  
beschikbaar,	  we	  zijn	  maar	  met	  weinig	  mensen. 

• Roel	  Veenstra	  geeft	  aan	  dat	  het	  erg	  moeilijk	  is	  om	  vrijwilligers	  te	  krijgen	  voor	  kleine	  
klusjes	  bij	  mensen	  die	  hulp	  nodig	  hebben.	  Voor	  de	  vakantie	  is	  er	  een	  oproep	  gedaan	  
in	  de	  wispelweagen	  en	  hier	  is	  geen	  enkele	  reactie	  op	  geweest.	  Het	  is	  een	  bekend	  
probleem	  waar	  meerdere	  instanties	  tegenaan	  lopen.	  De	  WMO	  werkgroep	  is	  zich	  over	  
dit	  probleem	  aan	  het	  beraden,	  wij	  horen	  graag	  de	  uitkomsten. 

• Bartsje	  van	  der	  Heide	  geeft	  aan	  dat	  de	  agenda	  voor	  deze	  vergadering	  erg	  laat	  in	  huis	  
was. 

• Jan	  Idzerda	  geeft	  aan	  dat	  er	  mogelijk	  een	  fout	  staat	  in	  de	  knooppunten	  fietsroute	  
door	  het	  dorp.	  	  Keimpe	  zal	  	  hier	  naar	  kijken	  en	  indien	  nodig	  	  een	  contactpersoon	  
informeren. 

10.	  Om	  20.55	  uur	  sluit	  de	  voorzitter	  de	  vergadering	  en	  wordt	  eenieder	  bedankt	  voor	  
hun	  komst. 

	  


