Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang 2 april 2013
Afmeldingen: Yldau de Boer, Bernard Smit
Toehoorders: Joke van der Veen, gemeente Opsterland, Jan Niemeijer, VVN
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Keimpe Vlietstra heet alle aanwezigen van harte welkom
Vaststellen agenda. Er zijn geen wijzigingen.
Notulen Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2012. Rein Reitsema merkt op dat deze niet zoals
aangekondigd op de website staan. Annegien Smit beaamt dit en zegt toe dit te herstellen. Wim
Buding vraagt of er al een taakverdeling is binnen het bestuur. Ook dit is het geval. Wim Buding vraagt
ook hoe het zit met de herinrichting van het gebied rond de brug. Annegien zegt toe in april een
vergadering te beleggen. De notulen zijn goedgekeurd.
Mededelingen en ingekomen stukken:
De sloop en herbouw van de Smidte is stopgezet. De betrokken bewoners zijn hier per
brief over geïnformeerd door Elkien. De reden is het stopzetten van alle subsidies van
rijkswege. Omdat nu ook het nieuw aan te leggen dorpsplein gevaar loopt, zal Plaatselijk
Belang verder met de gemeente en Elkien gaan praten.
De verbouw van Us Doarpshûs is in voorbereiding en gaat binnenkort van start. Er zijn
nog veel vrijwilligers nodig om de klus te klaren.
Nieuwe bewoners van Terwispel kregen voorheen een welkomstbrief. Plaatselijk
Belang is bezig om een informatiepakket samen te stellen met daarin informatie van alle
verenigingen in Terwispel.
De website is niet actueel, wij zoeken vrijwilligers om ons te helpen met het up to date
houden van de informatie.
Het adres van het secretariaat wordt een postbusnummer. Wij maken gebruik van het
nummer van de sportvereniging. Op deze manier worden oud-secretarissen niet meer tot in
lengte van dagen belast met post die niet meer voor hen bestemd is. Dit gaat in per 2 april
2013.
De klok: deze is inmiddels binnen onze dorpsgrenzen, maar het slechte weer heeft
ervoor gezorgd dat hij nog steeds niet is opgehangen. Er is inmiddels contact geweest met Stuy
en er zijn vrijwilligers bereid gevonden die deze klus gaan klaren.
Terwispel was onlangs te zien in Hea van Omrop Fryslân. De Famkes van de Pôle zijn
bezig om geld in te zamelen voor 4 fietsers die de Alpe d’Huez gaan beklimmen in het kader
van Alpe d’HuZes. Via allerlei ludieke acties gaat dit ze zeker lukken. Koop allemaal de
verjaardagskalender!
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Jaarverslag 2012. Rein Reitsema refereert aan het verslag van het Gemeentebedrijf over de slechte
bermen aan de Alde Dyk. Volgens hem is de gemeente niet consequent bezig: er is vorig jaar een
grasberm gefreesd, met als resultaat dat er nu een braakliggend stuk is ontstaan waar nog meer gaten
zijn gekomen. Plaatselijk Belang onderschrijft de zorgen van de aanwonenden en zegt toe de vinger aan
de pols te houden bij de gemeente. Er is nu ook al bij B&W op aangedrongen om er iets structureels
mee te doen( lees: graskeien voor de hele Alde Dyk)
Financieel verslag 2012. De kascommissie bestaande uit Roel Veenstra en Maria van Ginneken heeft de
kas gecontroleerd en heeft geen verschillen gevonden. De penningmeester wordt décharge verleend.
Roel Veenstra vraagt hoe het zit met de aansprakelijkheidsverzekeringen. Via de gemeente worden alle
vrijwilligers verzekerd, maar het bestuur zal het nog eens nakijken. Als nieuw reservelid stelt Beke
Hendriksma zich beschikbaar.
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Verslagen speeltuincommissie. De kas is gecontroleerd en het financieel verslag wordt goedgekeurd.
Brigitte leest het jaarverslag voor. Hierin staat dat er vorig jaar weer subsidie is verstrekt door de
gemeente en dat de commissie heeft meegedaan met de actie NL Doet.
Bestuursverkiezing. Brigitte Eekhout treedt af en is niet herkiesbaar. Zij wordt bedankt voor 4 jaar
dienst met een tegoedbon. Ilse Koetsier en André Bolhuis worden tot bestuurslid gekozen. Er blijft nog
steeds een vacature die niet te vervullen lijkt. Het bestuur blijft zoeken naar een nieuw lid.
Rondvraag. Bernadet de Vries meldt dat de rotonde bij de Koaiboske 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. Iets verderop is het landbouwpad, hier is niet duidelijk wie er voorrang heeft.
Op het fietspad zijn nog haaientanden geplaatst, maar bij het landbouwpad weten veel weggebruikers
niet hoe de voorrangsregels gelden. Dit wordt nagevraagd. Renske Woudstra vraagt wat er verder gaat
gebeuren met de verkeersoverlast op de Streek. Keimpe stelt voor eerst de presentatie van VVN te
doen. Wim Buding merkt op dat de gaten in de spaltenbrege steeds groter worden, Annegien antwoord
dat het gemeentebedrijf ze gemeten heeft maar dat ze nog niet diep genoeg zijn.
Pauze.
Presentatie door de heer J. Niemeijer van Veilig Verkeer Nederland.
Als eerste stelt de heer Niemeijer dat er uit landelijk onderzoek is gebleken dat de hardrijders voor 80%
uit eigen dorp komen. Bij ons zal dat helaas niet anders zijn. Hij adviseert om hardrijders te melden aan
de politie door middel van het kenteken door te geven. Pas dan kan er actie worden genomen.
In onze dorpskern ( 30 kilometerzone) zijn er een aantal kruisingen waar niet duidelijk is hoe de
voorrang is geregeld. Dit zou bij gelijke kruisingen moeten door middel van accenten aan te brengen op
het wegdek. Als voorbeeld noemt hij de situatie bij de brug: hier zijn 6 plekken waar problemen kunnen
ontstaan. Om de situatie te verbeteren stelt hij voor de ingang naar het Kolderveen om te bouwen tot
in- en uitrit (dus met een verhoging van het wegdek).
De heer Niemeijer stelt voor om iedere verkeeronveilige situatie te melden aan het meldpunt van VVN,
van daaruit kan er pas actie worden genomen naar de gemeente. De vergadering is het hier mee eens,
want op korte termijn doet de gemeente niets aan het wegdek op de Streek. Misschien is de weg via
VVN sneller.
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Om 22.10 uur sluit Keimpe de vergadering

