
Notulen algemene vergadering 28 oktober 2013 

Afmeldingen: Arnold Bolhuis, Zwanet Reijn, Sietze en Bartsje v/d Heide, bestuur Doarpshûs. 

  

1. Keimpe heet de 20 aanwezigen van harte welkom. 
2. Vaststellen agenda. Er zijn geen wijzigingen. 
3. Notulen ledenvergadering van 2 april 2013. 

• Keimpe geeft aan dat de website nog steeds niet actueel is, Yldau is hier mee bezig 
maar geeft aan dat het een moeilijk programma is. Hier wordt verder aan gewerkt. 

• Er zijn graskeien geplaatst langs de Alde Dyk, dit is echter zeer willekeurig gebeurd. 
Bij navraag bleek dat het geld op is. 

• Tijdens de rondvraag werd er door Bernadet de Vries gemeld dat de rotonde bij de 
Koaibosk erg gevaarlijk en onoverzichtelijk is voor vooral jonge fietsers. Verkeer 
komende vanaf de benzinepomp richting de rotonde is slecht te zien vanaf de Alde 
Dyk. De gemeente heeft ter plekke gekeken en is van mening dat de intensiteit en de 
snelheid van het verkeer te laag is om een aanpassing te doen. 

• Ook werd er aangegeven dat het een stukje verder bij het landbouwpad onduidelijk is 
wie daar voorrang heeft. De gemeente geeft aan dat al het verkeer dat van het 
landbouwpad komt, voorrang moet verlenen. Er staat een bord op het landbouwpad. 

4. Mededelingen en ingekomen stukken. 

• In juni heeft PB overleg gehad over de vervanging van de brug, zie verder punt 9 op 
de agenda. 

• In september heeft PB overleg gehad over de situatie rondom de Smidte, zie verder 
punt 8 op de agenda. 

• 12 september is het gemeentebedrijf langs geweest voor hun jaarlijks overleg met 
PB. De gemeente is in 3 gebieden onderverdeeld en ieder gebied heeft een eigen 
contactpersoon, voor ons is dit AnnaSophie Vaartjes. Het gemeentebedrijf gaf aan 
dat zij graag direct op de hoogte willen worden gebracht van zaken die er spelen in 
het dorp, zodat zij sneller actie kunnen ondernemen. Geef dus de zaken waar u 
tegen aanloopt door aan PB en wij geven dit door aan het gemeentebedrijf. 

• In oktober kwam het college B&W langs in Terwispel, wij hebben de lopende zaken 
met hen besproken en vooral onze zorg uitgesproken over de situatie rondom de 
Smidte. 

• Ook hebben we in oktober stamppot gegeten met de wethouder en de andere 
plaatselijk belangen uit de gemeente. Op deze avond werd gemeld dat binnenkort de 
dorpsspiegels er weer aankomen, zo kan de gemeente de tevredenheid in het dorp in 
kaart brengen. De resultaten verschijnen t.z.t. op internet. Ook kregen wij die avond 
een evaluatie van de pilot over dorpsbudgetten die gedaan is in 3 dorpen. Binnenkort 
volgt er meer informatie. 

• Keimpe vertelt over het welkomst- en informatiepakket waar PB mee bezig is. We 
willen voor de nieuwe inwoners een leuk pakket samen stellen met informatie over de 
verenigingen die hier zijn, over de peuterspeelzaal en de school. Samen met de 
wispelweagen hebben we tassen laten drukken. 

• In september is de jaarlijkse inspectie geweest in de speeltuinen, helaas is toen de 
constructie waar het vogelnest in hangt (speeltuin de Smidte) afgekeurd. We willen 
dit graag herstellen maar dit kost veel geld en dit heeft de speeltuincommissie niet. 
Nu wil de speeltuincommissie fondsen gaan werven om geld binnen te krijgen en hier 
kunnen we wel hulp bij krijgen. Dus wil je helpen, geef een berichtje naar plaatselijk 
belang. 



5. Financieel verslag wispelweagen. De kascommissie bestaande uit Roel Veenstra en 
Maria van Ginneken heeft de kas gecontroleerd en heeft geen verschillen gevonden. 
De penningmeester wordt decharge verleend. 

6. Bestuursverkiezing. Er heeft zich niemand gemeld dus Zwanet Reijn wordt gekozen 
tot bestuurslid. 

7. Pauze 
8. Situatie rondom Us Doarpshûs. Zoals een ieder wel bekend is zijn de plannen 

rondom de herinrichting van de Smidte gewijzigd doordat de sloop van de huizen niet 
doorging. Na overleg met de gemeente, het dorpshuis en PB is er besloten dat er wel 
doorgegaan wordt met de aanleg van parkeergelegenheid/evenemententerrein naast 
het nieuw gebouwde stuk aan het dorpshuis. Om alles te realiseren moeten er wel 2 
woningen aan de Smidte gesloopt worden, deze bewoners zijn inmiddels 
geïnformeerd en hebben een gesprek gehad met Elkien. Later heeft plaatselijk 
belang nog contact gehad met beide bewoners, zij snappen de situatie en zijn 
tevreden over hoe zij zijn geïnformeerd. Wij houden de situatie goed in de gaten. 
Binnenkort is er overleg met Elkien, de gemeente, de ijsclub, de feestcommissie, het 
dorpshuis en plaatselijk belang over de tekeningen en de verdere stappen. Daarna 
worden de omwonenden geïnformeerd. 

Foppe Terpstra vraagt zich af waarom het huis dat leeg kwam op de Smidte dan niet 
naar 1 van de betrokken personen is gegaan. Dit huis was al verzegd op het moment 
dat er toch besloten werd tot het slopen van die 2 woningen. Beide personen staan 
nu bovenaan op de lijst en krijgen voorrang op alle huurhuizen in Terwispel die nu 
leegkomen. 

9. Renovatie brug. De Spaltenbrêge moet vervangen worden en dan niet alleen het stuk 
dat boven water te zien is maar met name het stuk dat onder water zit. De nieuwe 
brug wordt qua uitstraling hetzelfde als de brug nu, alleen krijgt het rijgedeelte aan 
beide kanten een verhoogd stukje voor voetgangers. Auto’s kunnen daardoor elkaar 
niet meer passeren, de brug krijgt daardoor een snelheid remmende werking. Tijdens 
de werkzaamheden wordt er een noodbrug geplaatst voor voetgangers en fietsers, 
auto’s zullen moeten omrijden. Binnenkort hopen we meer informatie te hebben en 
wordt er een presentatie gegeven voor de dorpsgenoten en is er de mogelijkheid om 
vragen te stellen. Willem Vlietstra merkt op dat hij blij is met de voorziening voor 
fietsers en voetgangers op de brug ivm de veiligheid voor de schoolgaande jeugd.  

10. Rondvraag. Manja Nieuwland vraagt wanneer de Streek opnieuw bestraat wordt, zij 
had begrepen dat dit in 2013 zou gebeuren. Tijdens het overleg met het 
gemeentebedrijf is dit aan de orde geweest en de Streek staat nog niet op de 
planning. 

11. Sluiting. Om 21.00 uur sluit Keimpe de vergadering. 
	  


