
Algemene ledenvergadering dorpsbelang Jutrijp-Hommerts d.d. 24-03-2014 

1-Welkom 

De voorzitter Eddy Wiersma heet iedereen van harte welkom. 

Met kennisgeving afwezig: Bertus de Vries en Dio Spronk 

2-Notulen jaarvergadering 2013 

Goed gekeurd. 

3-jaarverslag secretaris 

De secretaris Jildou Kroes leest het jaarverslag voor. 

4-financieel jaarverslag 

Penningmeester Sybren Salverda licht het financiële verslag toe. Sybren legt uit dat hij het geld van leden van 

vorig jaar te laat heeft geint waardoor het dit jaar op de begroting is gekomen. Dit geeft een vertekend beeld. 

Sybren biedt hiervoor zijn excuses aan.  

De voorzitter geeft het woord aan de kascommissie, Coos Veltman en Niek Bosma. Zij gaan akkoord en 

benoemen dat het van belang is om dit jaar het geld te innen van de leden zodat het dit jaar goed op de 

begroting komt te staan. De kascommissie gaat verder akkoord.  

Niek Bosma en Fedde Piet Huitema hebben volgend jaar zitting in de kascommissie. Peter van der Meeren is 

reserve lid. 

5-bestuurswisselingen 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Jildou Kroes, 

Klaas van Kalsbeek, 

Hans lenk. 

Voorgedragen nieuwe bestuursleden:  

Jeltje van der Hoek, 

Klaas Nieuwenhuis.  

Er zijn geen bezwaren en Jeltje en Klaas worden onthaald met een warm applaus.  

6-Voortgang dorpsvisie 

De voorzitter vertelt over de vorderingen van de dorpsvisie. De tafelpetearen zijn nu afgerond. Er volgt nog 1 

avond voor de verenigingen, bedrijven en jongeren van Jutrijp-Hommerts. Deze avond wordt gehouden in mei. 

Daarna wordt alles gebundeld en beschreven door Peter van der Meeren. Volgend jaar tijdens de 

jaarvergadering wordt de vernieuwde dorpsvisie gepresenteerd.  

Men vraagt wie er uiteindelijk bepaald wat er precies in de dorpsvisie komt. In principe besluit het dorpsbelang 

dit en zij zullen keuzes moeten maken wat er precies in vermeld wordt. Evt. met een bijlage waar nog zaken in 

vermeld staan waar niet op details op ingegaan is.  



Het idee ontstaat om het concept op de website te zetten zodat mensen dit kunnen lezen en hun mening 

kunnen geven zodat dat er eventueel nog in verwerkt kan worden. Het zou wenselijk zijn als dit concept in 

januari op de website wordt geplaatst. 

N.a.v. de dorpsvisie wordt er gesproken over de huurwoningen in het dorp. De tendens is nu dat de 

huurwoningen worden verkocht. Bewoners maken zich zorgen over de aantal huurwoningen wat er overblijft in 

ons dorp. Dorpsbelang heeft hierover met Elkien gesproken. Elkien is star in dit proces. Zij hebben er baat bij 

dat er zo veel mogelijk huizen worden verkocht.  

Gemeente herkent dit probleem en geeft aan dat dit een tendens is in alle dorpen.  

Dorpsbelang zal dit ook zeker meenemen in de dorpsvisie en naar aanleiding hiervan opnieuw in gesprek gaan 

met de woningbouw coöperatie Elkien. 

7-rondvraag 

De parallelweg wordt gevaarlijk doordat de stenen zakken en het asfalt gelijk blijft. Hierdoor ontstaat er een 

smalle ruimte waar een fietsband tussen past. Dit kan gevaarlijk zijn. 

Sneek heeft een aantal rotondes die zo mooi vol met bloemen staan. Is dit in Jutrijp-Hommerts ook te 

realiseren? 

Deze punten worden meegenomen door dorpsbelang. 

Er wordt een vraag gesteld over de website. Het ziet er goed uit met het nieuwe ontwerp. Is er meer input 

vanuit het dorp realiseerbaar? Voorzitter benoemd dat er regelmatig gevraagd wordt of mensen mee willen 

werken aan de website door er regelmatig zaken op te zetten maar in de praktijk blijkt dit toch moeilijk. 

Dorpskrant is betrekkelijk duur blijkt uit de cijfers. Is het dan ook een idee om meer geld in de website te 

steken en minder in de dorpskrant?  

Dorpsbelang zal hierover praten en de redactie van de dorpskrant hier in betrekken. 

Er wordt een vraag gesteld over het tractorpad wat door de provincie wordt aangelegd. Naast het bestaande 

fietspad Hommerts-Ijlst. Er zijn vraagtekens bij het nut hiervan. Men vraagt zich af of de situatie hier veiliger en 

overzichtelijk van wordt. Dorpsbelang legt uit dat dit gelabeld geld is wat alleen hiervoor ingezet kan worden 

Dorpsbelang zal hier kritische vragen over stellen bij de provincie.  

 

Pauze 

Na de pauze heeft Henk Kroes ons verteld over water, ijs en 11 steden…. 

 

 

 


