Notulen jaarvergadering Stichting Berlikumer Belangen
Datum:
Locatie:
Voorzitter:
Verslag:

donderdag 17 maart 2016 om 20.00 uur
It Heechhout te Berltsum
Erik Jansen
Anneke Giesing-Brouwer

1. Opening.
Welkom door Erik Jansen en speciaal aan het aanwezige erelid Matthé van Hout en de
aanwezige raadsleden. Paul Fruitema wijkagent gemeente Menameradiel, Elisabeth
Dijkstra jongerenwerker en Peter Helmus ambtenaar welzijn stellen zich voor. Zij zijn
aanwezig in verband met punt 8 Jeugd.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Geen ingekomen stukken. Er zijn iets meer dan 50 mensen aanwezig tijdens deze
vergadering. Afwezig met kennisgeving zijn Ina de Koe van Rondom Gods Woord, Reina
Brouwer penningmeester SBB, Annet Dokkumburg van Buurtvereniging De Hoven, Gertjan
Hijstek, Marloes Nicolai van Berltsum Foarút, Ria Algra van Uitvaartvereniging De Laatste
Eer, Hieke Joostema van De Buorren Maken We Samen en Haaye Hoekstra
gemeenteraadslid FNP.
3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2015.
Geen op- en aanmerkingen en de notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2015.
Het jaarverslag wordt in het kort besproken.
5. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016.
Een nadere toelichting door Johan van der Graaf, omdat penningmeester Reina
Brouwer-Kalma afwezig is in verband met ziekte. Er zijn geen opmerkingen.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissie.
Bernardus Smits en Rob van der Schaaf zaten dit jaar in de kascommissie. Zij hebben de
boeken nagezien en Rob van der Schaaf heeft via de mail akkoord gegeven. Volgend
jaar zitten in de kascommissie Rob van der Schaaf en Anton Spindelaar.
7. Bestuursverkiezing.
Reina Brouwer stopt als penningmeester, wordt bedankt en heeft de bloemen al thuis
gekregen. Marco Doldersum, Klaske Hogerhuis, Robert van der Spek en Pieter Smit
worden met applaus gekozen in het bestuur.
8. Jeugd.
Klaske leidt dit gesprek. In december 2015 hebben diverse jongeren en ouders een brief
gekregen van de gemeente over overlast in de speeltuin en op het dorpsplein. Daarna
zijn er nog artikels geweest in de Leeuwarder Courant. Ruben Brouwer, Marcel Schram en
Arjen Herder komen naar voren. Vinden het onterecht dat iedereen een brief heeft
gekregen. Klachten over geluidsoverlast en vernielingen. Brief is verstuurd na
aanhoudend overlast. Peter Helmus, Elisabeth Dijkstra en Paul Fruitema doen hun verhaal.
Er wordt een locatie gezocht voor de jeugd. Knap dat de jeugd (11 personen) er is.
Applaus. Gosse Tijsma: heeft dit al een jaar geleden aan de orde gebracht. It Piipskoft
open. De jeugd wil hier niet naar toe. Wat wil de jeugd? Een U-bank met een
overkapping. Janneke Bergsma: er is toch een plek It Piipskoft. Jessica Sijens: als ze maar
even op het dorpsplein zijn dan wordt al gezegd dat ze overlast veroorzaken, terwijl het
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een plek is om samen te komen. Elianne Venema: als er rustig wordt gevraagd dan
wordt de muziek wel zachter gezet. Janneke Bergsma: we wonen met elkaar in het dorp
en we moeten elkaar respecteren. Laatste tijd is er minder overlast. Bewustwording
ouders is ook belangrijk. Vroeger zou er een JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) komen
maar die moet er nog komen. Hoe lang zal het nu duren? SBB blijft in gesprek met de
jeugd. Kom met ideeën op bijvoorbeeld het inloopspreekuur. Misschien met de jeugd in
een app? SBB zit al met een aantal jongeren in een app. Fruitema misschien ook nog?
Mevrouw Slagter directeur van KBS De Fûgelsang: graag de troep opruimen. Paul
Fruitema: zal de informatie meenemen. Neemt de aanwezig jeugd het ook mee naar de
andere jeugd? Dat zullen zij doen.
9. Pauze.
10. Werkgroepen.
- Multifunctioneel Centrum Berltsum door Johan van der Graaf. Positief besluit van de
gemeente € 515.000 subsidie en € 515.000 lening. Overige gelden € 515.000. Er is een
structuur opgezet met 5 werkgebieden. Willen graag eind 2018 bouwen. Zoeken nog
mensen voor de werkgroepen. Cees Kuipers: wie komen in het MFC? It Heechhout, PGB
Berltsum, It Piipskoft, Het Groene Kruis en OpMaat. Voorlichting gehad in Het Centrum
voor verenigingen. Het belangrijkste is nu het resterende geld van € 515.000 bij elkaar
krijgen. Anton Spindelaar: belangrijk is om 1/3 deel van het benodigde geld binnen te
halen. Mooi dat er veel mensen waren tijdens de gemeenteraadsvergadering in
december 2015.
- Grienteam door Erik Jansen en Grytzen Spijksma. Grytzen, Erik, Taeke van der Woud en
Germ Stremler zitten in deze werkgroep. Twee of drie keer per jaar overleg. Leidt tot nu
toe tot een goed overleg met de gemeente. Voorbeeld is de Koekoeksleane. Is positief,
is heel lang niet zo geweest. Durk Osinga: welke bomen komen terug op de
Koekoeksleane? Iepen. Mevrouw Slagter: voelde zich overvallen door de gemeente,
want er moest een boom om in overleg met SBB. Had dit graag vooraf geweten. De
boom staat er gelukkig nog, tot in ieder geval volgend jaar. Matthé van Hout: het moet
niet zo zijn dat de rest van het dorp niet meer bezwaar kan maken. Dat is niet zo, het
moet nog wel in Ynformaasje of op berlikum.com. Misschien zijn er nog meer mensen die
in deze werkgroep willen of ideeën hebben.
- De Buorren Maken We Samen door Erik Jansen. Inloopmomenten in Het Centrum op 4, 5
en 6 juni. Per avond een deel van de Buorren. Herinrichting van de Buorren.
- Hemmemapark door Erik Jansen. De bankjes in de bebouwde kom zullen door de St.
Hemmemapark worden overgenomen van de gemeente en onderhouden. Matthé van
Hout: NL Doet is net geweest er waren 18 man aanwezig en plannen voor dit jaar zijn
onderhoud paden, bebording kanoroute en bordjes bij 30 bomen. Theatervoorstelling
Bauck in 2017. Matthé van Hout: over het dumpen van grond in de bermen heeft de
Stichting Hemmemapark een brief geschreven naar SBB. Hoe staat het hiermee? Nog
geen klap op gegeven. Wij nemen het mee.
- Ruiterpad. Zijn wat ideeën over.
Durk Osinga: meer bekendheid geven aan het Hemmemapark. Matthé van Hout: er is
een cultuurhistorische wandel- en fietsroute door het park en er zijn nog diverse andere
borden. Stichting Hemmemapark zal het meenemen.
- Paaltjes. Nut en noodzaak. Wat vind Berltsum er van? De paaltjes hebben soms wel een
functie. SBB zal hier nog over nadenken. Misschien via berlikum.com of Op ‘e Roaster het
hele dorp vragen.
- Lyts Libben gebied. Komt een tijdelijke invulling. Zijn er ideeën? Matthé van Hout:
biodiversiteit, wil hier wel in meedenken. Bernardus Smits: terrein oude speeltuin ook
meenemen. Cees Kuipers: oude speeltuin zou een parkeerterrein kunnen worden gezien
de krapte daar aan parkeerruimte.
- Bomenkap. Blijvende aandacht.
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-Hondenpoep. SBB heeft kort geleden een mail gestuurd naar de gemeente. Reactie
gemeente: reactie volgt.
- Infobord. Nog niets mee gedaan.
11. Afscheid bestuursleden.
Afscheid van Reina Brouwer-Kalma is al bij punt 7 gedaan.
12. Rondvraag.
Hette Veldema: grote hoogteverschillen in nieuwe opritten na de
rioleringswerkzaamheden. Niet handig voor mensen die slecht ter been zijn. Gaat SBB
melden.
Rients Tijsma: is er wat te doen aan het pand van Biesma aan de Hofsleane? Nee, is
particulier bezit.
Durk Osinga: dorpsvisie eens evalueren? Is een goed idee.
Cees Kuipers: de rioleringswerkzaamheden zijn nu bijna afgerond, de communicatie door
de gemeente rondom deze werkzaamheden was slecht, was destijds in de Buorren ook
zo, inloopavonden zijn hier niet goed voor. SBB neemt het mee.
13. Sluiting.
Afsluiting om 22.15 uur door Erik Jansen.
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