Notulen jaarvergadering Stichting Berlikumer Belangen
Datum: 24 maart 2011
Locatie: dorpshuis ’t Heechhout
Voorzitter: dhr. M.T. van Hout
Notulist :mevr. P.M. Vis-van der Veen

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder de raadsleden van gemeente
Menameradiel.
2.
Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering is gekomen van dhr. Visser (erelid SBB) en de gymnastiekvereniging
De voorzitter geeft in zijn openingswoord uitleg over de stand van zaken rond de Brede school. Dit is een aanwinst voor
het dorp.
De mogelijke sluiting van Vliegbasis Leeuwarden kan ook gevolgen hebben voor dorpsgenoten. Hopelijk komt er op
korte termijn duidelijkheid.
Bij SBB zijn brieven binnen gekomen van de werkgroep Dorpsplein, de ijsbaanvereniging en mevr. H. JoostemaGreidanus. Alle drie laten blijken kritisch na te denken over de bestuursvorm van SBB. SBB is blij dat er door
dorpsbewoners kritisch wordt meegedacht. Tijdens de jaarvergadering is er geen ruimte om de inhoud door te praten. In
overleg met de briefschrijvers wordt er een avond georganiseerd om de meningen te uiten, voorstel is 11 april as.
Mochten er meer bezwaren binnen komen, dan zullen ook deze schrijvers worden uitgenodigd. Op 10 mei wordt er een
avond georganiseerd voor alle dorpsbewoners. Tijdens deze avond zullen bezwaren/ mogelijkheden van een
stichtingsbestuur of vereniging worden besproken.
Mevrouw H. Stellingwerf en mevrouw E. Vis worden door de voorzitter voorgesteld. Mevrouw Stellingwerf is zich nog
aan het oriënteren op een functie binnen de stichting. Mevrouw Vis houdt zich momenteel al bezig met administratieve
taken en het beheer van de bedrijfspagina op www.Berlikum.com.
Er zijn drie vacatures ontstaan, namelijk secretaris, voorzitter en algemeen bestuurslid. De heren H. Bakker en K. Smits
nemen middels deze vergadering afscheid van SBB. De voorzitter, de heer M.T. van Hout blijft het komende jaar nog
actief, zodat er naar een opvolger gezocht kan worden.
Mochten er iemand zijn die een van de vacatures in wil vullen, dan wordt hij/zij verzocht contact op te nemen met een
van de bestuursleden.
3.
Vaststellen notulen jaarvergadering 2010
De notulen van de jaarvergadering op 17 maart 2010 zijn door de aanwezigen goedgekeurd.
Naar aanleiding van deze notulen geeft de heer J. Siegersma aan dat de hondenpoepproblematiek een jaarlijks
terugkerend item is. Het ligt ook zeker aan de mentaliteit van de mensen zelf. De problematiek is opnieuw onder de
aandacht gebracht bij SBB. SBB onderzoekt de mogelijkheden van het plaatsen van containers.
De heer C. Runia meldt naar aanleiding van de notulen dat er niet gesproken moet worden van een jachthaven, maar van
een aanlegsteiger. Langs de Menamerfeart staan bordjes waarop wordt verwezen naar aanwezige douches en toiletten.
Deze zijn echter niet aanwezig. De bordjes moeten worden verwijderd of tekstueel gewijzigd.
4.
Jaarverslag 2010
- Bladzijde 1; Plannen Voortvarend Berlikum =>
Dhr. D. Osinga wijst erop dat Voortvarend Berlikum geen werkgroep is, maar een zelfstandige stichting. Hierbij wordt de
tekst aangepast.
- Bladzijde 1; Dorpsplein nabij “de Fûgelsang” =>
Dhr. J. Siegersma en dhr. H. Hoekstra (beide van de werkgroep Dorpsplein) willen de tekst in het jaarverslag aangepast
hebben. Zij zijn van mening dat al voordat de keuze van nieuwbouw Brede school de samenwerking met SBB is gestopt.
SBB is niet tegen de plannen van de werkgroep, maar had liever gezien dat de ontwikkeling en realisatie in combinatie
met de plannen voor de Brede school waren gedaan. De tekst van het jaarverslag zal worden aangepast.
Beide scholen zijn voor overleg met de werkgroep Dorpsplein meerdere malen uitgenodigd. Omdat er tot nu toe geen
overleg heeft plaatsgevonden, wordt er alsnog een afspraak gepland.
SBB heeft geen subsidie aanvragen van de werkgroep Dorpsplein proberen te keren. Daarnaast heeft SBB niet
geprobeerd de plannen op politiek niveau te keren.
- Bladzijde 3; Ledenwerfactie =>

Pagina 1 van 3

Dhr. C. Runia merkt op dat SBB geen leden heeft, maar donateurs. Er kan dus ook geen sprake zijn van een
ledenwerfactie. De tekst wordt hierbij aangepast.
5.
Financieel jaarverslag 2009 & begroting 2010
De penningmeester bedankt de donateurs voor hun bijdrage. In het bijzonder worden stichting DoDo en de gemeente
Menaldumadeel bedankt voor hun gift.
De heer J. Siegersma merkt op dat op de balans € 27.000,= voor parkeergelegenheid gemeld staat. Wat gebeurt er met dit
geld? SBB geeft aan dat er elk jaar opnieuw wordt gekeken naar een bestemming. Tot nu toe is er geen bestemming voor
het bedrag gevonden.
6.
Verslag kascommissie
De heer F. Siegersma wil graag weten of dit bedrag gemeentegeld is of dat het eigen kapitaal betreft. Dit bedrag is geheel
van stichting Berlikumer Belangen en zal worden besteed aan een doel waar alle inwoners profijt van kunnen hebben.
De kascommissie, bestaande uit de heren H. Veldema en H. Meijer, heeft de financiën gecontroleerd en het financieel
jaarverslag goedgekeurd. Zij worden bedankt voor hun inzet. In 2011 zullen de heren H. Meijer en B. Joostema de
kascontrole uitvoeren.
7.
Activiteiten 2011
 Verbeteren Buorren
Mevrouw H. Joostema-Greidanus is in gesprek geweest met SBB over het verbeteren van de Buorren. SBB wil eerst
overleg met de bewoners van de Buorren over de wensen en mogelijkheden. Mevrouw Joostema zal daarna worden
uitgenodigd haar presentatie te geven aan de bewoners.
De Buorren kan een beschermde dorpskern worden. Echter dit moet via dropsbelang worden gerealiseerd.
 Haventje Berlikum
Nagegaan zal worden of er particuliere belangstelling is voor de ontwikkeling van een haventje.
 Industrieterrein
Vanuit de gemeente wordt er ook aandacht besteed aan een nieuw industrieterrein in Berlikum. SBB zal verder uitzoeken
welke mogelijkheden er zijn.
 Ruiterroute
De eigenaren van paarden in en rond Berltsum hebben aangegeven dat zij graag over een ruiterroute willen beschikken.
SBB zal nagaan of hiervoor mogelijkheden zijn
 Brede school
SBB vindt het een verrijking voor het dorp als de gymzaal wordt vergroot naar een sportzaal.
Directrice van “de Fûgelsang”, mevrouw J. Slagter, voegt toe dat een extern bureau het proces gaat begeleiden. Beide
scholen blijven druk uitoefenen om een sportzaal te kunnen realiseren.
 Herijking SBB
Op 11 april en 10 mei wordt de bestuursvorm verder onder de loep genomen.
8.
Cultuurhistorische wandelroute
De heer K. Smits geeft uitleg met behulp van een aangepaste kaart over de vorderingen van de wandelroute.
De route is uitgebreid vanuit de historische gedachte. Op de kaart staan drie routes aangegeven. Daarnaast wordt de
Tichelersdyk d.m.v. een loopbrug aan de bestaande brug mogelijk ontsloten. De gemeente ondersteunt dit initiatief. Er is
o.a. bij Plattelandsontwikkeling en Wonen Noordwest Friesland een subsidie aangevraagd.
9.
Brede school
In de Brede school zullen beide basisscholen, de Lytse Bieb en de peuterspeelzaal zich vestigen. Tijdelijke huisvesting
voor leerlingen van KBS de Fûgelsang is nog niet bekend. De gemeente heeft zeven mogelijke locaties aangegeven.
Op dit moment is de planning dat het nieuwe gebouw in mei 2013 in gebruik wordt genomen. Het is de
verantwoordelijkheid van de gemeente dat omwoners van de Brede school op de hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen. De identiteit van beide scholen blijft gelijk. SBB weet niet of er een samenvoeging van de scholen plaats
zal vinden. Het is bij SBB niet bekend wat er met het huidige gebouw van OBS Lyts Libben gaat gebeuren.
10.
Gietwaterbassin Koekoeksleane
Het watervoorzieningprobleem van de verschillende tuinders wordt hopelijk opgelost met het realiseren van een nieuwe
gietwaterberging. Op en rond dit nieuwe bassin zal meer groen worden aangeplant. In verband met het gebrek aan
sportvelden heeft SBB overleg gehad met SC Berlikum. De tuinders hebben in het oorspronkelijke plan een aantal kleine
aanpassingen gedaan. De gemeente vindt de belangen van de tuinders groter, waardoor zij instemt met deze
aanpassingen. SBB heeft de aangepaste plannen, cq tekening, nog niet gezien.
11.

Aanleg van de Haak om Leeuwarden
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De heer S. Vrieswijk van Rijkswaterstaat geeft uitleg over de planning en tijdelijke overlast tijdens de aanleg van de
Haak om Leeuwarden. In 2013 en 2014 zal dit veel stremmingen geven aan de zuid en west kant van Leeuwarden. Meer
informatie is te vinden op www.vrij-baan.nl
12.
Aanleg van de Noordwesttangent
De heer Y. Visser van provincie Fryslan geeft uitleg over de planning en tijdelijke maatregelen omtrent de aanleg van de
Noordwesttangent. Eind 2013 moet het traject klaar zijn.
13.
Voortvarend Berlikum
Op verzoek van de stichting Voortvarend Berlikum is dit onderwerp toegevoegd aan de agenda.
Dhr. D. Osinga legt uit dat deze stichting als doel heeft het realiseren van een winkelcentrum op het einde van het
voormalige veilingterrein. Hiervoor heeft zij verschillende partijen bij elkaar gebracht. De gemeente is nu
verantwoordelijk voor de verdere ontwikkelingen en coördinatie.
Daarnaast heeft de stichting als doel meer recreatieve activiteiten rondom het voormalige veilinggebouw te organiseren.
De veilingdag is uitgesteld naar 24 september 2011. Het wordt een groots opgezet gebeuren. Details volgen zo snel
mogelijk. De stichting zoekt nog sponsors voor deze dag.
14.

-

-

-

-

-

Rondvraag
Hemmemapark wordt als honden uitlaatplek gebruikt. Dhr. J. Siegersma vraagt of honden in dit park los mogen
lopen.
Antwoord: Hemmemapark ligt binnen de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom mogen honden niet los
lopen.
In de nieuwsbrief van december 2010 heeft SBB een artikel geschreven over fusie of samenwerking van
gemeentes. Dhr. F. Siegersma vraagt zich af hoe SBB haar standpunt heeft bepaald.
Antwoord: Er zijn onderzoeksrapportages opgevraagd in Drenthe. Hierin worden veel voordelen genoemd. Op
basis van deze facetten is SBB tot haar standpunt gekomen.
Dhr. H. Veldema geeft als tip om een forum aan de website www.Berlikum.com toe te voegen.
Antwoord: SBB en stichting “ Op ‘e Roaster” zijn twee verschillende stichtingen en hebben niets met elkaar te
maken. SBB geeft de tip dan ook door aan het bestuur van de website.
Dhr. H. Hoekstra en dhr. C. Runia geven aan dat het fietspad tussen Berlikum en Menaldum niet verlicht is, er
niet wordt gestrooid en er geen goede verbinding met Berlikum is.
Antwoord: SBB heeft bovenstaande al gemeld bij de gemeente. De gemeente wil de verbinding en
snelheidslimiet niet meer terugdraaien. SBB zorgt ervoor dat het onder de aandacht blijft bij de gemeente.
Dhr. J. Haagsma vraagt of SBB iets kan doen aan de verwaarloosde boten op It Dok. Dhr. E. Roorda geeft aan
dat een van de boten van hem is en inmiddels is opgeknapt. Van wie de andere boot is, is niet bekend.
Daarnaast geeft dhr. J. Haagsma aan dat de beschoeiing van de Wierstervaart slecht en oud is en dat deze zal
worden verbreedt.
Antwoord: dhr. C. Runia meldt dat er nieuwe beschoeiing wordt geplaatst en dat er ruimte is voor natuurlijke
ontwikkeling.
Blijven de schapen grazen op het fietspad tussen Ried en Berlikum? Het is er erg smerig.
Antwoord: SBB brengt dit punt opnieuw onder de aandacht bij de gemeente.

15.
Afsluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Er is nog veel werk te verzetten.

Voorzitter SBB ,

Dhr. M.T. van Hout

Notulist SBB,

Mevr. P.M. Vis – v.d. Veen
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