Notulen jaarvergadering dorpsbelang 26 maart 2018
Aanwezig: zie presentielijst.
Afwezig: Erik Visser (dorpencoördinator SWF)
1. Opening
Eddy Wiersma heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen vorige vergadering 27 maart 2017
Hiervan lag een kopie op de tafel om te lezen. Eddy Wiersma geeft antwoord op de vragen die vorig jaar bij
de rondvraag zijn gesteld:
- Hans Lenk, Fluisterasfalt: Hier is wel sprake van geweest, maar is nooit beloofd. Het was financieel niet
haalbaar om in Jutrijp ook fluisterasfalt neer te leggen. Daarnaast is de weg van 70 km/per uur naar 50
km/per uur gegaan.
- Hans Lenk, Gasboringen: Onlangs seismologisch onderzoek geweest. Het duurt nog een paar jaar
voordat de uitslag er is. Afwachten wat het resultaat zal zijn.
- Sjoerd Tigchelaar, bestrating Jutrijp: Maaike heeft vorig jaar een MOR melding gedaan. Er is toen
aangegeven dat ze geen groot onderhoud wilden doen, maar wel ‘lapwerk’. De parallelweg blijft een
aandachtspunt
- Halbe Huitema, uitnodiging: Halbe Huitema had vorig jaar hier helemaal gelijk in. Helaas was het dit
jaar weer laat. De dorpskrant wordt elders gedrukt. Hij is wel op tijd weggebracht, maar door ziekte
heeft dit langer geduurd. Volgend jaar mogelijk briefjes rond brengen.
- Nynke de Boer: Haaientand bij dorpshuis: Dit is volgens de gemeente niet mogelijk, want het zou een
gelijkwaardige kruising zijn.
- Bertus de Vries, wateroverlast fietspad: is aangekaart bij de gemeente. Nog niet opgelost. Blijft een
lastige kwestie want wie is verantwoordelijk; de gemeente of provincie. Het blijft een aandachtspunt.
Verder worden de notulen goedgekeurd.
3. Jaarverslag secretaris
Maaike Huitema leest voor wat er vorig jaar aan de orde geweest is. Zie het jaarverslag voor details.
4. Jaarverslag penningmeester
De contributie inkomsten zijn omhoog gegaan, dit komt doordat er nieuwe leden bij zijn gekomen en door
de contributieverhoging die vorig jaar is ingevoerd. Bij de uitgave is het verschil van de dorpskrant groot
2017 ten opzichte van 2016. Dit heeft te maken met het feit dat de rekening niet altijd in het juiste jaar
wordt betaald. Per dorpskrant kost het ongeveer € 1000,-. De AED is een nieuwe uitgavepost, dit komt
omdat voorheen het ziekenhuis uit Sneek de controle van het AED apparaat in Jutrijp deed. Wij deden het
onderhoud van het apparaat in Hommerts zelf. Het ziekenhuis biedt deze dienst niet meer aan. Dus heeft
het bestuur een onderhoudscontract voor beide apparaten bij een nieuw bedrijf afgesloten.
De kascontrole is uitgevoerd door Hans Lenk (eerste keer) en Marian de Vries (als vervanger van Peter van
der Meeren, ivm familieomstandigheden niet beschikbaar voor deze functie). Na een korte toelichting van
Hans Lenk wordt er decharge verleent aan de penningmeester. Hans Lenk en Anneke Vissers (nieuw) zullen
volgend jaar deze taak op zich nemen.
5. Bestuursverkiezing
Jeltje van der Hoek heeft inmiddels 4 jaar in het bestuur van het Dorpsbelang gezeten. Hiervoor wordt zij
bedankt. Ze is bereid gevonden om dit nogmaals 4 jaar te gaan doen. Klaas Nieuwenhuis heeft ook tevens 4
jaar in het bestuur deelgenomen. Hij heeft besloten het stokje door te geven aan iemand anders. Voor zijn
gedane werk wordt hij bedankt middels een borrelpakketje. Het bestuur stelt Dio Spronk voor als nieuw
bestuurslid. De aanwezige leden hebben geen tegenkandida(a)t(en) en stemmen hiermee in.

6. Voortgang actiepunten dorpsvisie
Er is een plan ingediend bij de gemeente om bij de boerderijen van Riperwei 22 en 26 een woningbouwplan
op te starten. Helaas heeft de gemeente hiermee niet ingestemd. Als er echt behoeft aan is, zou het met de
kerk (huidige eigenaar stuk grond voor evt. woningbouw bij de Hoep) en de gemeente het gesprek moeten
aangaan.
De parallelweg en heg zijn en blijven een aandachtspunt voor ons richting de gemeente. Zoals in het
jaarverslag te horen was is helaas uit het vooronderzoek naar een mogelijk fietspont tussen Hommerts en
Langweer gebleken dat dit geen haalbare kaart is.
In 2016/2017 heeft de stichting dorpshuis ook een enquête gehouden. Hierin stonden ook een aantal
vragen/ideeën over het dorp. Het bestuur zal ook nog een keer kijken naar die uitkomsten, om te kijken
waar we mee aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid voor meer sportgelegenheid.
De gymnastiek voor de kinderen is door een gebrek aan goede, gekwalificeerde docent opgeheven. Als
dorpsbelang vinden wij dat zonde. Er zijn toezeggingen gedaan vanuit de wethouder dat dit wel zou
moeten blijven bestaan. Maar helaas heeft dit niet mogen baten, want tot op heden is er nog geen
oplossing gekomen waaraan de gemeente medewerking verleend.
7. Rondvraag
- Wopke Albada: Bij de Hettingawei/Scheltingawei is de bestrating verzakt. Er blijft veel water staan.
Er is al een MOR melding gedaan, maar er is nog niks gebeurd. Wij zullen het ook nog een keer
doen.
- Anneke Vissers: Het pannaveld wordt veel gebruik van gemaakt door de jeugd (nu ook al tijdens de
schoolpauzes). Helaas komt de bal vaak in de sloot. Via de tuinen van de dominee en Anneke
Vissers komt de jeugd om de bal uit de Far te halen. Is het niet mogelijk dat er een hek komt te
staan? Iedereen heeft daar baat bij. Het bestuur gaat er naar kijken wat er mogelijk is.
- Sjoerd Tigchelaar: Een aantal nieuw aangeplante bomen leven niet meer; Fruitboom in Jutrijp, bij
het kerkhof 2 beuken, bij het zwemplekje. Kunnen hiervoor nieuwe bomen komen? Deze moeten
binnen 2 a 3 weken geplant worden.
- Dio Spronk: Bij het pad nabij de speeltuin van Jutrijp is een hek geplaatst. Niet echt op een handige
plek. Ebe Veenstra geeft gaan dat hij een MOR melding heeft gedaan i.v.m. de lelijke legoblokken
die er stonden. Deze moesten voorkomen dat er auto’s langs zouden gaan. Deze hebben ze weg
gehaald en dit hekje geplaatst. Inmiddels heeft Ebe ook alweer een nieuwe MOR melding gedaan
over dit verkeerd geplaatste hekje.
Pauze
Thema: Doarpen in it grien 2.0
De groencommissie heeft officieel zijn taken volbracht. Maar het bestuur heeft misschien ideeën om een
groencommissie 2.0 op te zetten. In Heeg is het project Duarsum Tunkje opgezet. Misschien is dat een idee
om samen met de volkstuinvereniging op te pakken. Een theehuis staat ook nog op de wensen lijst.
Er zijn ook een paar nieuwe ideeën voor een wandelpaden geopperd. Een wandelpad in Jutrijp langs de
Soalsleat vanaf het Binnenpad naar de parallelweg. Het is wel rietachtig, dus zou een pad op planken
moeten worden. Zijn vroeger ook al eerdere ideeën geweest, maar Groenveld (eigenaar land) wilde destijds
niet meewerken. Langs de Far in Hommerts vanaf het tuincentrum richting het dorpshuis. Sjoerd Tigchelaar
geeft aan dat er al meerdere opties besproken zijn. Er zat niet meer in dan het huidige laarzenpad. Dio
Spronk geeft aan dat de Hofdyk bij Spithoven weer in ere hersteld zou moeten worden. Leuk idee, moeten
we bespreken. Niek Bosma geeft aan dat hij zelf ook wel eens over de kade van de ijsbaan loopt. Nemen we
ook mee.
Sjoerd Tigchelaar zal deze ideeën bespreken in de ‘oude’ groencommissie, in de hoop dat zij ermee aan de
slag willen.

