Afmeldingen: Henk de Vries
Toehoorders: Franciscus Koopmans, gemeente Opsterland.

1.
2.
3.

Keimpe Vlietstra heet alle 21 aanwezigen van harte welkom.
Vaststellen agenda. Er zijn geen wijzigingen.
Notulen algemene vergadering van 28 oktober 2014. Naar aanleiding van een vraag
over de voorrangssituatie landbouwpad/Streek, wordt nogmaals gesteld dat
landbouwverkeer dat van het landbouwpad komt, nooit voorrang heeft.
Het landbouwpad is verplicht voor landbouwverkeer.
De notulen zijn goedgekeurd.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken:
o De vervanging van de brug loopt qua onderbouw goed op schema. De
bovenbouw (de stalen constructie) is echter vertraagd. De gemeente is hier
druk mee doende om dit toch ook op tijd af te hebben.
o Tijdens de informatieavond over de vervanging van de brug is er gesproken
over de verlichting van de brug in de decembermaand. Wij hebben Henk de
Vries gevraagd een plan te maken voor een sfeervolle, gemakkelijke
oplossing. Henk heeft inmiddels contact gehad met de uitvoerder en in de
stalen constructie wordt rekening gehouden met stroompunten en punten
waar de verlichting aan kan worden opgehangen.
o Herinrichting terrein rondom Us Doarpshûs: de plannen zijn eind januari
gepresenteerd aan de omwonenden en goed ontvangen. Punten van
aandacht zijn:
* Veiligheid voor voetganger en fietser staat voorop.
* Genoeg parkeerplekken voor omwonenden.
* Mooie nieuwe plek voor de lytse Spaltenbrege.
* Parkeerplaats moet echt parkeerplaats worden dus geen racebaan voor
brommers of opslagplaats voor oude auto's en caravans enz.

•

Dorpsspiegels: er zijn in Terwispel 150 dorpsspiegels uitgedeeld en er zijn er 105
weer binnengekomen, dit is een hoog percentage. Keimpe neemt de uitslagen
globaal door met de aanwezigen. Er komt nog een verslag in de Wispelweagen en op
de site van de gemeente.

5.

Jaarverslag 2013. Op pagina 2 in het stuk over het dorpssteunpunt staat dat het
dorpssteunpunt verschillende malen hulp heeft geboren, dit moet geboden zijn.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen.

6.

Financieel verslag 2013. Roel Veenstra en Beke Hendriksma (de kascommissie)
hebben de kas gecontroleerd en deze goedgekeurd. Een opmerking is dat er van het
jaar 2011 en 2013 nog geld is van NL doet waar niemand aanspraak op heeft
gemaakt. Van het jaar 2013 is dit van de speeltuincommissie, dit wordt geregeld. Van

het jaar 2011 is dit waarschijnlijk van de jeu de boules club, zij hadden dit geld
uiteindelijk niet nodig. Het geld blijft staan als reservepotje voor NL doet.
De penningmeester wordt decharge verleend.
Voor de kascommissie bedanken we Roel Veenstra voor zijn inzet, Wim Buding
neemt zijn plaats in.
Verslag speeltuincommissie en financieel verslag speeltuinen. De kas is
gecontroleerd en het financieel verslag wordt goedgekeurd. De penningmeester
wordt decharge verleend.
8. Bestuursverkiezing. Annegien Smit neemt afscheid en wordt bedankt voor haar inzet
de afgelopen 8 jaar. Zij krijgt een bos bloemen en een kadobon voor een tuincentrum.
7.

Er zijn geen kandidaten, het bestuur blijft op zoek naar nieuwe bestuursleden.
9. Pauze.
10. Presentaties van de verschillende ideeën voor besteding van het dorpsbudget. Er zijn

6 plannen binnengekomen.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Het dorpshuis heeft een groot wensenlijstje maar omdat het dorpsbudget moet
worden ingezet om de leefbaarheid in het dorp te vergroten, wordt er besloten budget
aan te vragen voor een beamer met scherm die voor alle verenigingen te gebruiken
is. Hier wordt € 1500.- voor gereserveerd.
Een informatiebord bij of het dorpshuis of de brug waar de verschillende activiteiten
die in het dorp plaatsvinden te zien zijn. Hier wordt € 250.- voor gereserveerd.
Een feestelijke opening van de nieuwe brug. Hier wordt € 200.- voor gereserveerd
met kanttekening dat we de gemeente en Jansma (het bouwbedrijf) ook om een
financiële bijdrage vragen.
Kuierpad vanaf Jonker naar de Alde Hiemen. Dit plan wordt niet nader toegelicht; er
wordt dan ook geen budget voor beschikbaar gesteld.
Verlichte bogen tijdens de feestdagen aan het begin en einde van de Streek. Wordt
volgend jaar weer meegenomen in de aanvragen.
Lichtslangen (4 stuks) voor de verlichting van de brug tijdens de decembermaand.
Hier wordt € 400.- voor gereserveerd.

11. Rondvraag. Wim Buding geeft aan dat er op de Bûtewei erg grote gaten zitten langs

de weg en dat er in de bocht vanaf de Streek richting Gorredijk een gevaarlijk gat zit.
Franciscus Koopmans haakt hierop in door aan te geven dat we dit altijd moeten
melden via de meldingslijn of aan plaatselijke belang. De gemeente komt dan langs
om de situatie te beoordelen en indien nodig te verbeteren.
Franciscus Koopmans meld dat de gemeente dit jaar streng gaat controleren op het
illegaal dumpen van tuinafval, bouwafval e.d. in de bermen of het struikgewas. Er
komen flinke boetes op te staan. Je mag tuinafval gratis naar het gemeentebedrijf
brengen.

	
  

12. Om 21.55 uur sluit Keimpe de vergadering.

