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Notulen jaarvergadering Stichting Berlikumer Belangen 
 

Datum: donderdag 19 maart 2015 om 20.00 uur 

Locatie: It Heechhout te Berltsum 

Voorzitter: Erik Jansen 

Verslag: Anneke Giesing-Brouwer 

 

 

1. Opening. 

Welkom door Erik Jansen en speciaal aan het aanwezige erelid Matthé van Hout en de 

aanwezige raadsleden. 

 

4. Jaarverslag 2014. 

Inloopspreekuur wordt druk bezocht, super. Bijvoorbeeld voor de Gratemawei en een 

AED. Ledenwerfactie ongeveer 80 nieuwe donateurs. Realisatie van de speeltuin, 

realisatie kaats- en tennismuur, realisatie van een nieuw onderkomen ijsclub, echt 

fantastisch werk verricht door alle vrijwilligers die zich met deze projecten hebben 

beziggehouden . Fietspad Berltsum-Ried, wat een weelde. Zie verder het jaarverslag. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Geen ingekomen stukken. Er zijn ongeveer 40 mensen aanwezig tijdens deze 

vergadering. Afwezig met kennisgeving zijn Janneke Bergsma, Pieter Jan Smit, Jan van 

Assen van de Volleybalvereniging, Rients Tijsma van de Stichting Donatie 

Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier, Alwin en Aletta Kalma en Hieke Joostema. 

 

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2014. 

Punt 9 MFC Erik Brouwer mist zijn opmerkingen over onderzoeken woning op terrein van It 

Heechhout en dierenpark op het terrein van Lyts Libben. Zal SBB nog op terugkomen in 

de verdere presentatie. Geen verdere op- en aanmerkingen en de notulen worden 

verder ongewijzigd goedgekeurd. 

 

5. Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015. 

Een nadere toelichting door penningmeester Reina Brouwer-Kalma. De administratie en 

bestuurskosten zijn hoger, omdat er in 2014 een laptop is gekocht voor de 

ledenadministratie. Er zijn meer donaties begroot, omdat we meer donateurs hebben 

gekregen door de ledenwerfactie. Wij zijn dankbaar voor onze donateurs, hierdoor 

kunnen wij ons werk voor Berltsum doen. 

Rob van der Schaaf: giften en attenties zijn hoger dan begroot. Dit komt door de 

bijdrage van € 500,00 voor de AED. 

Renteverschil komt door het aflopende deposito. 

Verder zijn er geen opmerkingen. 

 

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissie. 

Gosse Tijsma en Bernardus Smits zaten dit jaar in de kascommissie. Gosse voert het woord, 

het zag er keurig uit, verlenen decharge en complimenten voor het goede werk. Gosse 

gaat uit de kascommissie. Nieuw lid voor de kascommissie is Rob van der Schaaf. 

 

7. Bestuursverkiezing. 

Hilly Stellingwerf stopt als bestuurslid en Durk Metzlar, hybride lid, komt toch niet in het 

bestuur in verband met andere drukke bezigheden. Helaas zijn er nog niet kandidaten 

voor de nu drie vacante plaatsen in het bestuur. Wij gaan hier verder naar op zoek. 

 

Multifunctioneel Centrum Berltsum. 
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Toelichting door Johan van der Graaf. Is in 2012 opgepakt met de Protestantse 

Gemeente Berltsum,  Groene Kruis, It Heechhout, OpMaat en It Piipskoft. Er zijn plannen 

en een rapport gemaakt. Bij de gemeente geweest. Er is een onafhankelijk 

haalbaarheidsonderzoek gedaan door Doarp en Bedriuw Fryslân. Is een goed rapport, 

blij mee. Contacten gehad met subsidieverstrekkers. De werkgroep is nog wat uitgebreid 

met zaakkundige mensen. Stichting vastgoed MFC is opgericht, deze stichting moet de 

subsidies ook aanvragen. De wethouder heeft de kaders aangegeven. De werkgroep is 

nog steeds positief. Binnenkort definitieve aanvraag bij de gemeenteraad. 

Haije Stellingwerf: waarom positief? Omdat de kaders invulbaar zijn, wat de gemeente 

vraagt is geen onhaalbare kaart. 

 

8. Pauze. 

 

9. Werkgroepen. 

Door Erik Jansen. 

- Jongeren- en ouderenhuisvesting. Terrein Lyts Libben. Gemeente wil niet meewerken. 

Locatie De Pôlle krijgt de voorrang ten opzichte van inbreiding. Locatie De Pôlle Lont 

totaal 18 woningen, 9 in de verkoop, 2 verkocht, bij 70% zal er worden gebouwd. Berltsum 

is zo op slot. Wonen Noordwest Friesland (WNF) wil graag 6 levensloopbestendige 

woningen bouwen in Berltsum dus inbreiding. Erik Brouwer: als er winkels op De Pôlle 

komen dan is het wel een mooie locatie voor woningen. De Pôlle is een probleem van de 

projectontwikkelaar. Gemeente is er voor de mensen en niet voor de 

projectontwikkelaar. Matthé van Hout: wat zijn dit voor huizen die 18? Het zijn koophuizen. 

Gemeente, raadsleden, kom in actie. SBB gaat een vragenlijst introduceren op facebook 

en papier. WNF heeft een volkshuisvestelijke analyse gemaakt. In Berltsum staat een huis 

van WNF nooit lang leeg. WNF: 14 woningen sloop, 16 levensloopbestendige woningen 

bouwen (10 vervanging en 6 extra), transformatie 28 woningen van gezinswoning naar 1 

of 2 persoonswoningen, verkoop is stopgezet en alle woningen zijn verhuurd. 

- Hemmemapark. Namens SBB zit Grytzen Spijksma hier in. Afgelopen jaar 10-jarig 

bestaan, fruitplukdag 4 oktober, 30 nieuwe fruitbomen geplaatst, kanoroute zal 

begaanbaar worden gemaakt, bankjes gaan van de gemeente naar Hemmemapark, 

gedeelte van De Pôlle ingezaaid met een bloemenmengsel, dit zal dit jaar ook weer 

gedaan worden, ook zal dit gedaan worden op een gedeelte van het Hemmemapark 

dat onlangs is aangekocht (dit zou altijd al) en groenbeheer door MBO’ers. Sybren van 

Tuinen: dwarseinde achter het parkeerterrein is een drama, kun je niet meer met een 

kano door. Klaas Smits: is niet van het Hemmemapark, maar kan wel eens door hen 

worden opgepakt. Landschapsbeheer Friesland heeft een succesvolle snoeicursus 

georganiseerd. Matthé van Hout: NL Doet op zaterdag 21 maart, wie mee wil doen 

graag. Erik Brouwer: ook bij de tennisvereniging. 

- Sportverenigingen/Sportdorp. Dit jaar weer een voorzittersoverleg in oktober 2015. 

Sportdorp is weer opgepakt door Jenno Schraa, Bart van Zeijl, Edwin de Boer en Steven 

de Boer. Laatste kans daarna is de pot er niet meer. Haaye Hoekstra bedankt voor je 

inzet. 

- Berltsum totaal. Veel tijd ingestoken door Sybren van Tuinen en Erik Jansen. Is een 

gemiste kans. Het geld gaat alleen naar de riolering. Er is ook een brief van de gemeente 

naar de bewoners gegaan in verband met het aanleggen van de riolering dat alles in 

overleg met SBB is gegaan, dit ligt genuanceerder dan er in de brief vermeld staat. 

- Bomenkap. Durk K. Osinga: 30 jaar geleden zijn veel bomen geplant in Berltsum, het 

motto was toen zet Berltsum in het groen, nu zomaar bomenkap en niet alleen vanwege 

de riolering. In 2013 zijn al veel bomen omgewaaid. Zonde. Bomenkap Bitgumerdyk geen 

overleg geweest. Bomenkap Hemmemaweg geen beloofde herplant in verband met 

een gasbuis. Matthé van Hout: wethouder Van Asperen zou een plan van aanpak 

maken in verband met de bomenkap. Is niet gebeurd. Als dorp komen met een plan van 

aanpak. Klaas Smits: bomen op de Fûgelsang ook gekapt wat eerst niet zou, jammer, 
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tijdens de aanleg van de speeltuin is voorzichtig omgegaan met de bomen en nu zijn ze 

gekapt. Geen of slechte communicatie van de zijde van de gemeente, teleurstellend. 

Sjef van der Lubbe PvdA: de ambtenaren van het groen ook uitnodigen voor de 

snoeicursus.  

- Ondergrondse containers. Vooraf diverse tekeningen, heeft SBB mee ingestemd, dag 

van plaatsing, containers komen heel ergens anders. Geen of slechte communicatie van 

de zijde van de gemeente, teleurstellend. 

- Hondenpoep. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) vanuit de gemeente zijn 

beloofd, maar zijn er nog niet. De verordening die de gemeente nu heeft moet eerst 

aangepast worden door de gemeente, omdat zonder aanpassing  de BOA’s geen 

bonnen kunnen uitschrijven. Gemeente moet in actie komen. 

- Fietspad Menaam-Berltsum-Wier. Hieke Joostema heeft hier veel werk in gestoken. Alle 

lof hiervoor. Fietscafé op 13 maart. SBB kan hier niet tegen zijn. Johan Harms van Grien 

Links:  in 1982 heeft de provincie een fietspadenplan aangenomen, maar het geld moest 

van de gemeente komen. Niet alleen naar de gemeente wijzen. Gezamenlijk met de 

dorpen Menaam, Wier, Minnertsga en Berltsum actie voeren richting de provincie. 

- Informatiebord. Door Johan van der Graaf. Informatie op dit digitale bord en door 

reclame een gedeelte van de kosten er proberen uit te krijgen. Het zal niet zo’n bord zijn 

als die van St. Annaparochie, die geeft wel erg veel licht. SBB is hier mee bezig. De 

aanwezigen zijn overwegend positief. Hufterproof? Niet te veel informatie. Alles digitaal , 

ook de reclame, is afhankelijk van de kosten. 

 

Actiepunten: 

 voorzittersoverleg 

 werkgroep MFC 

 werkgroep jongeren- en ouderenhuisvesting 

 werkgroep fietspad Menaam-Berltsum-Wier 

 informatiebord Berltsum 

 liaison van dorp Berltsum naar gemeente Menameradiel 

 

Johan Harms van Grien Links: overwegen om zelf het groenonderhoud te doen als dorp. 

Matthé van Hout: voor het Hemmemapark doen we dit al. Is een kosten- en 

batenanalyse. 

 

10. Afscheid bestuursleden. 

Afscheid van Hilly Stellingwerf door Erik Jansen. Erik doet een woordje richting Hilly en Hilly 

krijgt een bos bloemen als dank. 

 

11. Rondvraag. 

Cor van Dijk: er zijn geen woningen voor 1 of 2 mensen. De plannen van WNF moeten 

worden gesteund. Anders krijgen jongeren geen kans op een woning. 

Lies Tadema: SBB graag  inzetten voor een fietspad Menaam-Berltsum-Wier, al duurt het 

10 jaar, maar het moet er komen, het is zo onveilig. 

Rob van der Schaaf: hangjeugd in de speeltuin, de jeugd moet wel een plek hebben. 

Matthijs Kalma: er zou een jongeren ontmoetingsplek komen op waar nu het dorpsplein 

is, dit is nooit van de grond gekomen. Gosse Tijsma: It Piipskoft zou een plek voor de jeugd 

kunnen zijn, dit is aangegeven bij de gemeente, maar dan moet er wel meer geld 

beschikbaar zijn voor It Piipskoft. 

Durk K. Osinga: als dorp of SBB een dorpscoöperatie oprichten om woningen te bouwen, 

zet je de gemeente onder druk. Erik Jansen: eerst moet er een vergunning zijn om te 

bouwen. 

 

12. Sluiting. 

Afsluiting om 22.00 uur door Erik Jansen. 


