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Jaarvergadering Stichting Berlikumer Belangen.
17 maart 2010 20.00 uur
Heechhout
M.T. van Hout
H. Bakker

Opening
De voorzitter opent rond 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen (ca. 60 personen)
van harte welkom. In het bijzonder de raadsleden van gemeente Menaldumadeel, SBB vindt
het zeer belangrijk dat er een wisselwerking is met de raad.
Bericht van verhindering is gekomen van: dhr. Visser, erelid, Sc Berlikum dhr. Dobben, Elts
syn Rol, het mannenkoor en de gymnastiekvereniging.
Verder zijn van het bestuur afwezig mevr. J. Hoekstra en dhr. B.Wiersma.
Openingswoord van de voorzitter.
De voorzitter geeft aan dat de huidige recessie grote invloed heeft op ons dorp. De tuinders
merken dat in de prijzen voor hun producten. Ook de gemeente wordt gekort door het Rijk en
dat zal ook zijn weerslag hebben op financiële ondersteuning van de plannen die in de dorpen
leven. Ook de krimp in onze regio zal gevolgen hebben. Nieuwbouwplannen komen daardoor
onder druk te staan. Hoe gaan wij daarmee om. De voorzitter roept iedereen op dit als een
uitdaging te zien. De nadruk van de plannen zullen steeds meer op kwaliteitsverbetering van
het woon/werkklimaat van ons dorp komen te liggen. Hoe kunnen we met een creatieve
benadering daar invulling aan geven.
Het afgelopen jaar zijn er diverse projecten en onderwerpen aan de orde geweest.
De rondweg rond Berltsum is aangepast in verband met de 60 en 80 km wegen.
SBB heeft bezwaar gemaakt tegen de zoutwinning onder land. Dit kan grote bezwaren
opleveren voor de landbouw en ook voor de dorpskern.
Veel energie is gestoken in de Brede School. We blijven bij de gemeente aandringen op een
zo breed mogelijke maatschappelijke invulling van het nieuwe gebouw. Dit jaar verwachten
wij een definitief besluit.
Tot slot zijn wij gestart met de ontwikkeling van een cultuurhistorische wandelroute door het
dorp.
Wat zijn de plannen voor het komende jaar.
Wonen Noordwest Friesland heeft ons recent hun concept woningnota toegestuurd voor
commentaar. De nota speelt in op de krimp. Er worden aanmerkelijk minder
nieuwbouwwoningen voorzien. Men wil een kwaliteitsslag maken. SBB zal de nota van
commentaar voorzien.
Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.
Notulen van de jaarvergadering 2009
De notulen worden tekstueel behandeld. Er zijn geen opmerkingen.
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Financieel jaarverslag 2008 en begroting 2009
Dhr. A. de Haan geeft aanvullende uitleg. Het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Dhr. De Haan bedankt de donateurs, stichting DODO en de Gemeente Menaldumadeel voor
de financiële bijdrage.
Kascommissie
De kascommissie bestaat uit de heren D. Osinga en H. Veldema.
Dhr. Osinga geeft aan dat de kascommissie geen onregelmatigheden heeft aangetroffen. Alles
was perfect in orde. Applaus!
Nieuw gekozen kascommissieleden voor 2010 zijn de heren H. Veldema en H. Meijer.
Cultuurhistorische Wandelroute
Door Klaas Smits
Klaas Smits geeft aan dat de Cultuurhistorische Wandelroute een goede en mooie aanvulling
is op de noordelijke Elfstedenvaarroute. Berltsum is aangewezen als Toeristisch Overstap
Punt. Met de realisering van dit plan hebben de bezoekers een breder aanbod van recreatieve
voorzieningen.
Presentatie Brede School
Door Cees Kuipers
Cees Kuipers presenteert een uitgebreide PowerPoint sheet over de Brede School in Berltsum.
Leefbaarheid in de dorpen
Door mevr. Lok van St. Doarpswurk
Mevr. Lok gaat in op de stelling “Wat is Krimp”.
Mevr Lok schetst de gevolgen voor de regio wanneer de krimp echt doorzet. Dit heeft
gevolgen voor onder anderen de nieuwbouw, de scholen en de middenstand. De vraag is of dit
in deze mate ook voor Berltsum geldt gezien de korte afstand tot Leeuwarden. Mevr. Lok is
van mening dat een dorp zich in deze situatie meer moet richten op de kwaliteit van de
woonomgeving. Zij constateert dat in dit verband de plannen voor de Brede school, de
plannen van Voortvarend Berlikum, de plannen voor Hemmemapark en de Cultuurhistorische
wandelroute zeer positief zijn.
Rondvraag
Mevr. J.Palma: Kan er ook een ruimte gecreëerd worden voor de jeugd om er hutten te
bouwen? De gemeente ruimt nu alle hutten op.
Antwoord: St. Hemmemapark heeft plannen om het park meer geschikt te maken voor de
jongere jeugd.
Mevr. J. Herrema: Hoe lossen we het hondenpoepprobleem op?
Antwoord: Dit probleem zal nogmaals met de gemeente worden besproken. Eventueel extra
hondenpoepbakken plaatsen in het dorp.
Mevr. S. de Geele: bij de speeltuin rijden de auto’s veel te hard.
Antwoord: de gemeente heeft plannen om de weg ter plekke te versmallen.
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De heer G. Miedema: Dhr. Miedema heeft gehoord dat het bouwterrein Pôlle 1 de
grondsanering van Pôlle 2 moet betalen. Hoe zit dit?
De voorzitter antwoordt dat de gemeente met de projectontwikkelaars heeft afgesproken dat
zij voor de grondsanering moeten zorgen voor het totale Pôlle project. Van de details van deze
afspraak is SBB niet op de hoogte.
De heer B. Smits: Is er een plan voor duurzaam bouwen op bouwterrein Polle 1? Misschien
kunnen dan wel de kavels met huizen worden verkocht.
Antwoord van de heer C. Kuipers: Duurzaam bouwen is goed, maar de bouwkosten zijn wel
€ 20.000,00 duurder. Willen we dit? In de praktijk hebben de meeste mensen dit bedrag er
niet voor over.
De heer E. Bouma: De grote dorpsvlaggen zijn op! Moeten we deze zelf aanschaffen of doet
SBB dit?
Antwoord: SBB gaat hier achteraan.
Mevr. S. Brouwer: Op de Koekoeksleane is een verbod voor fietsers, geldt dit ook voor
wandelaars en ruiters?
Antwoord: Het verbod geldt ook voor wandelaars en ruiters.
Een van de aanwezigen constateert dat de verwaarloosde boten in de Menamerfeart geen
visitekaartje voor Berltsum zijn, dit geldt ook voor de jachthaven. Wat kunnen we hier aan
doen?
Antwoord: De ijsclub is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Dit is besproken met
de ijsclub.
De boten in de Menamerfeart zijn vorig jaar ook op de jaarvergadering ter sprake gekomen en
de gemeente Menaldumadeel heeft geantwoord dat een aanlegverbod een zeer moeizame
procedure is, die jaren kan duren. Bovendien zijn de namen van de eigenaren niet altijd
bekend.
De heer A. Bouma van It Kleaster: Wij moeten gezamenlijk bezwaar maken tegen de
voorgenomen 60 km weg van Berltsum naar Ried, omdat hierdoor de aanleg van een fietspad
financieel onmogelijk wordt.
Antwoord: Er is onderzoek gedaan naar de verkeersintensiteit van de weg. Hieruit bleek dat
de weg niet in aanmerking komt voor een fietspad, ook al zou dit een 80 km weg zijn.
Mevr.A.Jaspers: Mensen op de Bitgumerdyk hebben last van de jeugd die uit de discobussen
stappen bij de bushaltes. De bussen (lijndienst) stoppen niet bij de rotonde bij de disco.
Antwoord: Wij zullen overleg hebben met de betrokkenen van de disco’s.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst allen wel thuis.
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