
Jaarvergadering dorpsbelangen 21 maart 2016 

dorphuis oan it far 

 

Afgemeld: Dio Spronk, Jeltje v.d. Hoek, 

Henk de Boer komt later. 

Opening 

Eddy Wiersma heet iedereen welkom en vertelt welke mensen niet of later aanwezig zullen zijn. De 

presentielijst gaat rond. 

Notulen vorig jaar 

Sybren leest de notulen van de vergadering van vorig jaar voor. Deze was kort omdat na de pauze 

toen de aanbieding van de dorpsvisie plaats vond. Er zijn geen aanmerkingen en de notulen worden 

dus vastgesteld 

Jaarverslag 2015 

Sybren leest voor wat er vorig jaar aan de orde geweest is. Zie het jaarverslag voor details 

Ook hier zijn verder geen op en aanmerkingen over. 

Financiëel overzicht 2015 

Sybren legt de cijfers uit die op de beamer getoond worden. Er wordt geld gereserveerd voor de 

groencommissie. We hopen vanaf dit jaar de financiën duidelijker te houden door de contributies en 

de bijdragen van de adverteerders in het juiste jaar te innen. Afgelopen jaar is de factuur voor de 

krant van september pas in februari 2016 binnengekomen. Deze is niet meegenomen met de 

financiën van 2015, dus moet er eigenlijk bij het resultaat nog grofweg 1000 Euro afgetrokken 

worden. 

Er zijn verder geen vragen. 

Vanuit de kascommissie (Niek Bosma en Dio Spronk) doet Niek verslag. Zij hebben alles in goede orde 

bevonden en vonden dat de penningmeester het goed voor elkaar had. Er wordt dan ook voorgesteld 

decharge te verlenen, wat door de aanwezigen met applaus wordt beantwoord. 

Volgende keer kunnen Dio Spronk en Peter van der Meeren de kascontrole doen. Peter van der 

Meeren was eigenlijk dit jaar al aan de beurt (Dio was reserve). 

Bestuurswisselingen 

Eddy Wiersma neemt het woord en bedankt Aagje Huitema en Sybren Salverda voor hun inzet de 

afgelopen 8 jaar. Zij krijgen als dank een mooi bos bloemen aangeboden en een applaus van de 

aanwezigen. 

Maaike Huitema is bereid om nieuw lid te worden. De aanwezige leden stemmen hiermee in. 



Voortgang dorpsvisie: 

Eddy neemt ons mee met een overzicht: 

Er is een stuurgroep samengesteld uit dorpsbelang en dorpshuisstichting. Zitting hierin hebben: Henk 

de Boer, Elske Zonderland, Jeltje v.d. Hoek, Klaas Nieuwenhuis, Eddy Wiersma. 

Deze groep zorgt voor de coordinatie van de andere groepen. Hierbij hoort de financiën en de 

subsidieregelingen. 

 

Zorggroep Foar Elkoar is druk bezig en heeft al een grootse start gehad met o.a. een sjoelcompetitie. 

Er is al een nieuwe bewonersavond georganiseerd. Deze avond werd bezocht door 10 nieuwe 

inwoners. Deze avond werd van alle kanten als heel positief beoordeeld. Volgend jaar weer 

organiseren als er voldoende nieuwe bewoners zijn. 

Energiewerkgroep: Energie besparen in het dorpshuis. Er was een vergadering in Nijland met 

gemeente/provincie. Er zal een EPAU (energie prestatie utilititeit) gemaakt worden (dit is een soort 

nulmeting).  Ulco de Boer, Ynze v.d. Valk. Sikke Tiemersma, Leon Altena en Wim de Rooij zitten hierin. 

Doarpen yn it grien. 

De werkgroep is al bij elkaar geweest. De dorpsvisie is hierbij de basis. Ebe vertelt hierover. Binnekort 

is er contact met het LBF (LanskipsBeheerFryslan) Er is hier ook een uitnodiging van de provincie om 

het veengebied in kaart te brengen. 

Doarpshuzen mei in duorsame takomst. Deze groep houdt zich bezig met het voortbestaan van de 

verenigingen. Ook met het leefbaar houden van het dorp. 

 

Rondvraag: 

Timo Wittermans vraagt over lobbywerk bij de gemeente voor de grote projecten zoals het open 

maken van de Far. Eddy geeft aan dat dit wel gebeurt, maar wel moeilijk is. Hij wenst ons succes. 

 

Bertus de Vries : Verzakken van de stenen is nog steeds een probleem. Dit wordt aangekaart bij de 

wethouder. Er is nog wel belangstelling voor de boeken/video's van het dorp. Plaats a.u.b. weer een 

advertentie. 

Niek Bosma vraagt over huizenbouw. Zit dat nu op slot. Eddy geeft aan dat dit inderdaad moeilijk zal 

worden. Erik Visser (gemeente) geeft aan dat particulierinitiatief natuurlijk altijd geprobeerd kan 

worden. De grond achter de Hoep is weer teruggekocht door de kerk. 

De discussie ging even verder over mogelijkheden van huizenbouw. 

 



Pauze. 

 

Na de pauze vertelt Johan Hielkema van Fryslan ring over glazvezelnetwerken. 

Het buitengebied is niet commercieel. 

In eerste instantie waren bijvoorbeeld de Brekkenpolder en Follega proefprojecten. Dit was wel 

geslaagd. 

Vanaf 2015-2017 is het project 'Breedband Friesland' actief. Fryslan Ring kan veel regelwerk doen en 

offertes en advies geven. 

Elk jaar wordt de snelheidsbehoefte 2 maal zo groot. 

Voor de toekomst valt te denken aan artsenbezoek via de webcam, camerabeveilging en toerisme. 

Hierna volgt een technisch verhaal over zwarte/grijze en witte gebieden. In principe komt er vanuit 

dit project geen glasvezel waar nu al een kabel licht. 

Onze buitengebieden komen wel in aanmerking voor dit project 

Het breedbandfonds zorgt voor subsidie en voorfinanciering. 

Er is een voorbeeld van de fasering met projectgroep 

 

Mensen die interesse hebben kunnen zich melden via de website van friesland.opglas.nl 

Eddy geeft aan dat het misschien wel een idee is om een  werkgroep op te starten 'voor 

“buitengebied op glas” 

 

Hiermee wordt de avond gesloten. 

 

 

 

 

 

 


