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Notulen jaarvergadering Stichting Berlikumer Belangen. 
 

Datum:  20 maart 2012 

Locatie:  dorpshuis ’t Heechhout 

Voorzitter:  de heer M.T. van Hout 

Notulist:  mevr. H. Stellingwerf 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de 

raadsleden van gemeente Menameradiel. 

Hij refereert nog even aan het jaar 2011. Dit was een jaar van bezinning. De stichtingsvorm 

wordt gehandhaafd en het streven is de communicatie met het dorp te verbeteren. 

Ook waren er zorgen om de sluiting van de vliegbasis. Dit is gelukkig niet doorgegaan. Met 

succes is er bezwaar aangetekend met betrekking tot de zoutwinning in onze gemeente. Dit 

zal nu onder zee plaats vinden. 

De brede school is in een afrondende fase met toch nog een grotere sportzaal. 

Ook is er sprake van een fusie van gemeenten. SBB zal er alles aan doen om de belangen van 

het dorp te behartigen. 

Het project Voortvarend Berltsum is in een beslissende fase gekomen. Het is voor een 

duurzaam winkelbestand , de sanering van de vervuilde grond en voor de verfraaiing van 

Berltsum van groot belang dat de plannen doorgaan. 

Verder zal het komende jaar aandacht besteed moeten worden aan leegstaande gebouwen. 

Verpaupering moet worden voorkomen, mogelijke kansen voor het dorp moeten helder 

gemaakt worden met alle betrokkenen.  

De voorzitter concludeert dat er het komende jaar veel te doen is 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Bericht van verhindering: 

Hr. B. van Zeijl, SC Berlikum 

Hr. H. Hoekstra, Toneelver. Lyts Begjin 

Hr. Gertjan Hijstek 

Rikus Sinnema, FNP 

Ella Vis 

Jeanette Slagter 

Dorcas 

 

Verder geen bijzonderheden. 

 

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2011. 

Hier waren geen op- of aanmerkingen over en werden de notulen ongewijzigd goedgekeurd. 

Met dank aan Ella Vis. 

 

4. Jaarverslag 2011. 

Ook hier waren geen op- of aanmerkingen over. Het verslag wordt binnenkort op de website 

geplaatst en in Op é Roaster. 

 

5.  Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012. 

De penningmeester bedankt de donateurs voor hun bijdrage. In het bijzonder de stichting 

DoDo.  2011 was niet zo’n goed jaar voor SBB. 
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Er is € 3.100,- tekort. De oorzaak hiervan is de extra communicatiekosten die gemaakt zijn 

i.v.m. de vraag een vereniging te worden of stichting te blijven. De kosten van Oranjewoud 

voor onderzoek naar verbreding van de Brede School zijn door de scholen en SBB betaald. 

De gemeente heeft niet een deel voor haar rekening willen nemen en is door SBB betaald. 

Het voorstel is om de € 27.000,- die gereserveerd waren voor landschappelijke en recreatieve 

inrichting van het parkeerterrein bij het Hemmemapark in gedeelten te besteden aan projecten 

van landschappelijk en/of recreatieve aard. De aanwezigen stemmen hiermee in. 

 

6. Verslag kascommissie. 

De kascommissie bestaande uit de heren H. Meijer en B. Joostema, heeft de financiën 

gecontroleerd en het financieel jaarverslag goedgekeurd. Het zag er prima uit en kan met een 

gerust hart overgedragen worden aan de nieuwe penningmeester. 

In 2012 zullen de heren B. Joostema en F. Tuinenga de kascontrole uitvoeren. 

 

7. Onderlinge afstemming Statuten en Huishoudelijk Reglement. 

Notaris Koelmans heeft met behulp van de almanak Handleiding voor Stichting of 

Vereniging, de punten op de i gezet.  

Er zijn aanpassingen aangebracht in de statuten en het Huishoudelijk reglement die betrekking 

hebben op de volgende punten: 

1.Bestuursopvolging 

2.Controle financieel verslag 

3.Wijziging huishoudelijk reglement of statuten 

Inhoudelijke aanpassingen: 

2.2.Bestuursopvolging 

Een nieuw bestuurslid kan slechts toetreden, indien hij of zij met meerderheid van stemmen, 

uitgebracht door de aanwezige ingezetenen van Berlikum op de jaarvergadering, wordt 

voorgedragen en tijdens dezelfde jaarvergadering door het bestuur wordt benoemd. 

3.2.Financieel verslag 

Door de jaarvergadering wordt een externe kascommissie, bestaande uit 2 personen benoemd 

om de boeken van het lopend jaar te controleren. 

8.Wijziging huishoudelijk reglement en statuten (aan toegevoegd) 

Voorstel aanpassingen statuten. 

Artikel 4 lid 3 

 Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende 

bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen een 

jaar na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) 

opvolger(s) op voordracht van de aanwezige ingezetenen van Berlikum op de jaarvergadering. 

Artikel 10  lid 3 

Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen na voorafgaand advies te 

hebben ingewonnen bij de aanwezige ingezetenen op de jaarvergadering. 

Artikel 11 lid 1 

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na voorafgaand advies te hebben ingewonnen 

bij de aanwezige ingezetenen op de jaarvergadering. 

 

Bij handopsteking geven de aanwezigen aan akkoord te gaan met de wijzigingen. 

De volledige tekst van de wijzigingen zal op de website worden gezet 

 

8. Bestuursverkiezing. 

De volgende personen zijn door het bestuur benaderd en zijn bereid zitting te nemen in het 

bestuur en worden voorgesteld. 
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1. Erik Jansen voor de functie van voorzitter. 

2. Johan van der Graaf; functie nader in te vullen. 

3. Anneke Giesing- Brouwer, functie nader in te vullen 

4. Reina Brouwer-Kalma, functie nader in te vullen 

In de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de functies worden bepaald. 

Op de vraag van de heer Stoffers of er nog meer aanmeldingen waren voor een 

bestuursfunctie antwoordt de voorzitter dat dit niet het geval was. 

9. Plannen Stichting Voortvarend Berltsum. 
De heer D. Osinga vertelt ons over de stand van zaken. 

In 2006 zijn de plannen ontstaan om op die plek o.a. een winkelcentrum te realiseren. Om dit 

plan handen en voeten te geven is de stichting SVB opgericht. De plannen zijn nu in een 

eindfase gekomen. En er is al een maquette gemaakt die binnenkort ter inzage komt te liggen. 

Spannend is of de plannen in verband met de financiële crisis nog haalbaar zijn. 

De stichting is met gemeente en projectontwikkelaar in overleg en het ziet er goed uit. 

Smeding is al uit het veilinggebouw vertrokken en dit gebouw zal eerst worden gesloopt 

Het is een duidelijk verhaal en er zijn dan ook verder geen vragen. 

 

10. Pauze. 

 

11. Brede School; discussie over sportzaal- gymlokaal. 

Cees Kuipers vertelt dat SBB zich samen met een aantal verenigingen sterk heeft gemaakt 

voor een nog grotere sportzaal. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt en om het proces niet te 

verstoren en de zaak op te houden is afgezien van het indienen van een zienswijze. Iedereen 

kan zich hier in vinden. 

De heer S. van Tuinen vraagt of het waar is dat de oude school niet kan worden afgebroken 

omdat hier vleermuizen in zitten.  

Er zitten inderdaad vleermuizen in, maar dit is niet de reden om het gebouw te laten staan. 

De vleermuizen huizen in beide scholen. 

SBB heeft liever geen leegstaande locaties en heeft de suggestie naar de gemeente gedaan om 

de speeltuin te verplaatsen.  

 

12. Cultuurhistorische wandelroute. 

Klaas Smits licht ons in over de laatste stand van zaken. 

Vorig jaar is gemeld dat er een fietsbrug zou komen naast de brug in de Koekoeksleane, dit 

om de Tichelersdyk te ontsluiten. Door communicatiestoring bij de provincie  is één en ander 

vertraagd.  

De gemeente zal nu de subsidieaanvraag indienen en de aanlegvergunning voorbereiden. 

 

13. Stand van zaken fietspad Berltsum-Ried. 

De heer Albert van de Voorn, voorzitter van de werkgroep Fietspad Berltsum-Ried geeft een 

toelichting over de stand van zaken. Het gaat over een afstand van 2.3 km fietspad,  de eerste 

km valt nog onder gemeente Franeker en wordt daar ook door gefinancierd. 

Er is onderzoek gedaan naar de verkeersbewegingen en ongevallen op het traject Ried-

Berltsum. Er zijn de laatste 10 jaar 32 ongevallen geweest, waarvan 1 dodelijk slachtoffer. De 

weg is te smal en erg gevaarlijk om op te fietsen. Ook ontstaan er onveilige situaties door het 

vele vracht- en landbouwverkeer. In de ruilverkaveling is er ruimte gereserveerd voor het 

fietspad, zodat het fietspad relatief goedkoop kan worden aangelegd. Ook bij het instellen van 

een 60 km weg blijft de weg veel te gevaarlijk voor fietsverkeer. 

Over het voorgaande is samen met Veilig Verkeer Nederland een goed onderbouwd rapport 

gemaakt. Dit rapport is reeds met de fracties besproken. Deze hebben positief gereageerd. 
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Op de eerstvolgende jaarvergadering komt het onderwerp onder de hamer. 

Oranjewoud schat de kosten op € 325.000,- .  

Tot slot laat mevr. H. Joostema ons een fotopresentatie zien van de situatie ter plekke, hier en 

daar aangevuld door de consulent van VVN. 

De voorzitter bedankt de werkgroep voor het vele werk.. 

 

14. Actiepunten voor het komende jaar. 

Als nieuwe voorzitter neemt de heer E.Jansen het woord. 

1.Voorstel bestuur. 

Uitvoering Cultuurhistorische wandelroute 

- Bestaande werkgroep blijft inzetbaar voor de uitvoering. 

- Contactpersoon voor het bestuur is Bauke Wiersma 

Aanpak hondenpoep problematiek 

- Werkgroep samenstellen 

- Alternatieven op papier met kostenplaatje. 

- Mogelijk pilotproject voor Menameradiel? 

- Financiering aanleg en in standhouding/beheer 

Aanleg fietspad Berlikum Ried 

- Het belang van het fietspad is helder gemaakt 

- Hoe krijgen we het op de politieke agenda? 

Inbreng dorpsbelangen verdere detaillering en uitvoering Brede school 

- Overleg initiëren tussen scholen, gemeente en sportvereniging over verdere 

detaillering gymzaal 

- bestemming voormalige gereformeerde school of sloop? 

- verplaatsen speeltuin haalbaar? 

- verkeersveilig fietsroute Achtepaed- Kwekerijleane 

Visie ontwikkelen t.a.v. vrijkomende gebouwen in Berlikum. 

- werkgroep samenstellen waarin potentiële belangengroepen zijn vertegenwoordigd. 

- Inventarisatie om welke gebouwen en percelen het gaat. 

- Kansen of bedreigingen? 

- Welke mogelijke doelen en bijbehorend ruimtebehoefte 

- Relatie met de plannen voor de Pôlle 

Instellen werkgroep nieuw ingekomenen 

Fusie Noordwest gemeenten 

- Er is binnenkort een overleg van dorpsbelangen in dit kader. Indien nodig wordt 

a.d.h.v het resultaat van deze avond een informatieavond voorbereid voor Berlikum. 

Nader bericht hierover volgt via de website. 

 

Voorstellen actiepunten aanwezigen 
Vraag van F. Tuinenga. Stelt voor om de speeltuin te verplaatsen naar de Brede school aan de 

Mulseleane. Het is daar veiliger, meer toezicht en multifunctioneel inpasbaar. 

De voorzitter antwoord dat dit besproken zal worden met de gemeente en scholen. 
Mw. H. Joostema vraagt of er weer een tuinman uit eigen dorp aangesteld kan worden voor het 

groenonderhoud. Het onderhoud is niet naar tevredenheid er blijft veel troep te lang liggen. 

De vraag wordt meegenomen. 

Arjen Bouma: De riolering Kleasteranjum is in de commissievergadering niet aan de orde geweest. 

Dit zal als een actiepunt worden meegenomen. 

De hr. Stoffers geeft aan dat de communicatie van SBB naar leden beter kan. Het was mooi 

geweest als de aangepaste statuten en huishoudelijk reglement en de notulen op website 

hadden gestaan.  

Dit zal in het vervolg gebeuren. 
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Er staan nu sinds enkele maanden wel verkorte notulen van de bestuursvergadering in op ‘e 

Roaster en op de website. Zo kan iedereen lezen waar SBB mee bezig is. 

Ria Algra doet de suggestie om de jaarvergadering te plannen vlak na het uitkomen van Op 'e 

Roaster. De voorzitter zegt dat het plannen van de jaarvergadering altijd een heel gedoe is, 

omdat de dorpbelangen in Menameradiel de data’s op elkaar afstemmen om de raadsleden de 

gelegenheid te geven de vergaderingen bij te wonen. 

Mevr. H. Joostema zegt dat vanaf de S10 naar de kruising met de Koekoeksleane veel te hard 

wordt gereden. Er zijn veel erftoegangswegen van bedrijven. Kan dit geen 60 km weg 

worden?Dit zal met de gemeente worden besproken.. 

De heer H. Hoekstra wijst er op dat de leegstaande gebouwen ook kunnen worden verbouwd 

tot woningen voor jongeren. Voor deze categorie zijn er te weinig woningen. 

Dit zal met de gemeente worden besproken. 

 

15. Afscheid bestuursleden. 

Mw. E. Vis is vanwege drukke werkzaamheden vorig jaar juni  gestopt met haar 

administratieve taken. Wel verzorgt ze de website nog voor SBB. 

De hr. K. Smits zou er vorige jaar al mee stoppen, maar omdat er te weinig bestuursleden 

waren heeft hij een doorstart gemaakt. Hij stopt er nu definitief mee. 

Hij wordt bedankt voor zijn grote inzet en ontvang een bos bloemen. 

Ook de hr. A. de Haan stopt er mee. Als penningmeester was hij altijd erg kundig en accuraat. 

Ook hij wordt bedankt en krijgt een bloemetje. 

Na 16 jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan 15 jaar als voorzitter stopt ook M. van 

Hout met zijn functie voor SBB.  

Hij heeft de stichting slagkracht gegeven en gaat eindeloos door. 

In 1997 is de dorpsvisie gemaakt en daarmee zijn heel wat speerpunten gerealiseerd. De 

Cultuurhistorische fietsroute, stimuleren van groen in het dorp, de elfsteden vaarroute en last 

but not least het Hemmemapark. 

In 2006 is de dorpsvisie aangepast met o.a. de Brede School en het Poepedykje. 

Kenmerkend voor Matthé is zijn standvastigheid. Ook blijft hij altijd correct, ook al zijn 

mensen het niet met hem eens. 

Vanaf vandaag is hij met ere vrij. 

Als cadeau ontvangt hij een oorkonde met daarop de vermelding dat hij tot erelid van 

Stichting Berlikumer Belangen is benoemd. Met natuurlijk de bloemen, die hij meteen aan 

zijn vrouw overdraagt, omdat zij hem zo veel en accuraat heeft bijgestaan. 

 

De hr. M. van Hout neemt het woord en zegt erg blij te zijn met het erelidmaatschap. 

Hij zal wel even moeten wennen, maar heeft genoeg hobby’s. 

Hij heeft het altijd met plezier gedaan en benadrukte de goede sfeer die er altijd was tijdens de 

bestuursvergaderingen.  

Hij heeft in de 16 jaar kunnen ervaren dat veel mensen in Berltsum bereid zijn hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen voor zaken waar SBB zich druk 

voor maakt, maar ook voor allerlei andere zaken op het gebied van sport, cultuur en kerk. 

Initiëren en onderlinge afstemming van plannen was en is een taak van SBB. Vaak is hiermee 

een meerwaarde te verkrijgen. Dit is de vruchtbare basis waarop plannen en belangen van het 

dorp gerealiseerd kunnen worden. M. van Hout wenst zijn opvolger E. Jansen en de andere 

bestuursleden veel sterkte bij de behartiging van belangen voor Berltsum. 
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16. Rondvraag. 

 

De hr. Bouma vraagt nog hoe het zit met het de beweiding van schapen langs het schelpenpad 

Berltsum-Ried.  

De voorzitter deelt mee dat er overleg is geweest tussen de gemeente en SBB, dorpsbelang 

Ried en bewoners Kleaster Anjum. Unaniem waren de bewoners van mening dat de schapen 

weg moeten en het pad weer normaal toegankelijk moet worden voor wandelaars en fietsers. 

De gemeente zal zich er over beraden.  

 

17. Sluiting. 

De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en inbreng. 

 

Voorzitter SBB      Notulist SBB 

 

 

 

De hr. M.T. van Hout      Mevr. H. Stellingwerf 


