Agenda Jaarlijkse Ledenvergadering - 5 april 2019

● Opening
Bas Uildriks opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Klaas Hoogstra is afwezig.
Aanwezig: zie presentielijst.

○ Vaststellen agenda punten
Extra punten: Toneel over het Oera Linda Project (Jan Visser)
○ Notulen accorderen jaarlijkse ledenvergadering - 20 april 2018
- AED er zijn geen vrijwilligers meer bij gekomen volgens Coby vd Veen. De aed van Stay and pray
kunnen we niet gebruiken omdat deze binnen hangt ipv buiten.
- Mostermune veldje; er is veel vraag naar nieuwbouw en het ‘’werkgroepje’’ heeft besloten niet
meer mee door te gaan met het project ‘’speelveld’’. We hopen op uitbreiding van de bouwplannen
maar dat kan nog wel even duren.
Opmerking van Jan vd meulen over het stukje bouwland mostermune moet wel onderhouden
worden! Vorig jaar was het zo droog dat er brand zou kunnen ontstaan.
Opmerking Oege Hoekstra: volgens Oege krijgen de nieuwe woningen een rare positie ten opzichte
van de bestaande huizen. Inkijk, geen uitzicht etc… Vraag was of wij hier wel op hebben gelet? Wij
hebben hier verder niet naar gekeken, onze mening is, dat als de mensen die de woningen hebben
gekocht hier zelf naar moeten kijken, dat is niet de taak van Dorpsbelangen. Alle 4 huizen die
gebouwd gaan worden zijn ook alle 4 onder voorbehoud verkocht.
-Picknick bankje die is klaar! En wordt ook dit jaar geplaatst tzt meer informatie hierover.
-Glasvezel: inmiddels weet iedereen dat de kabels er inmiddels grotendeels liggen.
Ontsluitingswegen burgum Koos; situatie blijft zoals die is.
Opmerking Oege Hoekstra; volgens Hoekstra zijn de invoegstroken een halve meter te smal en te
kort! Trekkers hebben nog steeds niet genoeg ruimte volgens Hoekstra. Er Zitten ook kieren tussen
de weg en het beton dit zou gevaarlijk kunnen zijn voor bvb fietsers. Er zijn meerdere mensen in het
publiek die laten merken hier ook die hier ook hinder van ondervinden. Wij nemen dit als
Dorpsbelang mee naar de gemeente toe.
-Van Oord Bas Uildriks heeft gebeld met de manager van Van Oord (Strandje bij de pont) ze zijn er
nog steeds mee bezig! En ze houden ons op de hoogte.

-Website up to date houden er wordt nog steeds te weinig mee gedaan. Het lijkt meer op een argief
dan op een website. De nieuwe groep van de dorpskrant komt ook nog met ideeën hierover.
-Feestboot van de jeugd Tytsjerk schunnige teksten worden niet meer op de kade erop gezet maar
later op de boot geschreven.

● Behandel punten:
○ De Warren → 14 mei 20:00 uur speciale bijeenkomst.
Plan is dit in 2 delen te doen eerst geeft de gemeente informatie en daarna gaan we als dorp hier
met elkaar over praten.
Opmerkingen: kunnen er stukken over de Warren op de website geplaatst worden? Jazeker kan dat
dat idee steunen wij.
○ Kandidaat nieuw bestuurslid → Erika Comello tegenstemmen? nee

○ Presentatie boekje “it Lud fan…” door Sandra Ordelman van Kearn, Sandra heeft een mooi boekje
gemaakt met daarin informatie en alle verhalen van dorpsbewoners waar ze een interview mee heeft
gehad, deze krijgen wij nog digitaal toegestuurd, en wordt dan via de dorpsmail naar iedereen
verzonden.

○ Jaarrekening & begroting bespreken → Verslag kascommissie + nieuw lid 2020? Dhr. Jan vd
Meulen geeft aan dit wel te willen doen de komende 2 jaar.
○ Dorpsvisie 2020-2030
Na de zomervakantie gaan we dit weer verder oppakken! Dat is er door andere lopende zaken er niet
meer gekomen. Tzt meer informatie hierover.
○ Karakteristiek T-diel (open monumentendag) 14 september. Klaas Hoogstra houd zich hiermee
bezig, er is een groep bezig om ons dorp mooi op de kaart te zetten je kunt evt je huis beschikbaar
stellen mocht je een karakteristiek huis hebben dan kan men zich hiervoor opgeven bij Klaas
Hoogstra en het mag ook via het mailadres van dorpsbelangen dorpsbelangensuwald@hotmail.com
○ Bespreken bijeenkomst met B&W
Bas geeft uitleg hierover punten die daar besproken zijn. De Notulen hiervan zijn inzichtelijk mocht
hier interesse voor zijn.
○ De dorpskrant “Mei Inoar”
Er is een nieuwe groep opgestaan! Huidige groep blijft ondersteuning geven. Na de zomervakantie
gaan we hier meer van merken.

○ AVG, datagebruik binnen Dorpsbelangen opmerking Coby vd Veen: er mist een formulier met
goedkeuring van de leden bij het gebruik van hun gegevens. Goed punt wij nemen dit als
Dorpsbelangen mee.
○ AED beheer → Durkje wil graag het beheer behouden van de AED’s opmerking Coby vd Veen, is
het ook handig voor een achtervang? Iemand die het ook op zou kunnen vangen? Draaiboek idee?
Wij gaan dit in onze maandelijkse vergadering bespreken hoe we dit aan gaan pakken.
● Rondvraag & WVTTT:
Toneel vereniging wil graag iets toelichten over het Oera Linda project.
Vraag van Jan Visser: Het is een heel groot project en we zoeken nog steeds vrijwilligers om mee te
helpen. Wie zou ons willen helpen bvb in het bouwteam, kaartverkoop, verkeer regelen, catering
enz… ook zoeken we donateurs / sponsors! Mochten er verder nog vragen en of tips zijn dan kunnen
jullie bij Jan Visser terecht. En mocht je willen helpen dan graag! Opgave bij Jan Visser.
Opmerking Hotse Bakker: Afgelopen winter SH wei. Bomen zijn eraf gekomen, er is nu een grote
ruimte ontstaan en er zit een rare knik in de weg, is het een idee dan die knik er misschien er uit
gehaald zou kan worden door de gemeente? Wij gaan hier even naar vragen bij de gemeente.
Opmerking Piet Reitsma FNP mag politiek aanwezig zijn 14 mei bijeenkomst de Warren? Ja, dat mag.
Opmerking bijeenkomst De Warren misschien in 2 avonden doen? Zodat men er ook even over na
zou kunnen denken. Misschien teveel op 1 avond deze gaan we die avond bekijken en dan beslissen.

-Afscheid Durkje Kooy als bestuurslid/voorzitter.
● Sluiting van de vergadering.

