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

donderdag 31 maart 2017 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. Er wordt stilgestaan bij het overlijden van ons erelid Floris Visser
vorig jaar.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Geen ingekomen stukken. Er zijn ongeveer 40 mensen aanwezig tijdens deze
vergadering. Afwezig met kennisgeving Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen
Berltsum/Wier Jeanet Terpstra-Hylkema en Fractie PvdA Sjef van der Lubbe.
3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2016.
Punt 5 Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016: tekstueel, van der Graag moet zijn
van der Graaf.
Punt 12 Rondvraag:
- Hette Veldema grote hoogteverschillen in nieuwe opritten na de rioleringswerkzaamheden, hier is wat aan gedaan.
- Rients Tijsma pand Biesma, is nog steeds geen duidelijkheid over, door de gemeente is
een bod gedaan, maar dit is niet geaccepteerd.
Verder geen op- en aanmerkingen en de notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2016.
Het jaarverslag wordt in het kort besproken.
5. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017.
Penningmeester Robert van der Spek geeft een nadere toelichting. Er zijn verder geen
opmerkingen.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissie.
Rob van der Schaaf en Anton Spindelaar zaten dit jaar in de kascommissie. Anton voert
het woord, zij hebben de boeken nagezien en gaan hiermee akkoord, wat opvalt is dat
50% van de kosten opgaan aan de bijdrage aan St. Hemmemapark en is het een idee
om de donaties die nog niet zijn overgemaakt toch nog te innen. Rob vraagt zich af
waar de bijdrage aan St. Hemmemapark voor gebruikt wordt, om de spaarrekening te
spekken, SBB vraagt zich dit ook af en hier wordt aan gewerkt. Volgend jaar zitten in de
kascommissie Anton Spindelaar en Hette Veldema.
9. Werkgroepen.
- Jeugd door Marco Doldersum. Presenteert een hufterproof bankje, een vijfkant in de
vorm van de Koepelkerk, offertes worden opgevraagd en dan gaat de aanvraag naar
de gemeente voor de bijdrage. Eerst wel overleg met de buurtbewoners waar het
bankje zal worden geplaatst.
- Grienteam door Erik Jansen. Kap aan de Koekoeksleane, het was kiezen uit 2 kwaden,
er was veel protest, er werd onder andere een protestbord geplaatst. Aan de G.L.
Boomsmastrjitte zijn meerdere bomen geringd, daar gaat een boom aan kapot, de buurt
was de boom zat, dit is niet de bedoeling, alle bomen zijn inmiddels gekapt. Er is een brief
bezorgd bij de buurtbewoners dat dit niet de manier is. Bomen zijn omgegaan bij de
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storm in oktober 2013 en de rioleringswerkzaamheden. Er worden enkele foto’s getoond
van onder andere de nieuwe aanplant.
Evalien Looyenga: er liggen veel takken en hout in het water bij de Wettertún, is daar wat
aan te doen, de jeugd zwemt er ’s zomers. Vissen kan zo ook niet meer. SBB zal het
aankaarten bij de gemeente.
Matthé van Hout: het protestbord hebben de 8 bezwaarmakers niet geplaatst. Er waren
maar een paar bomen aan de Koekoeksleane ziek. Bomen zijn ook gekapt, omdat er
een fonds was om iepen aan te planten. Een betere communicatie is wel gewenst.
Bernardus Smits: waarom een buurtbewoner beschuldigen van het ringen van de
bomen? Kwam de buurt zelf ook mee.
Matthé van Hout: waarom alle bomen om? Dit wilde de buurt. Volgens hem is er geen
duidelijk beleid bij de gemeente.
7. Bauck!
Sybe Joostema vertelt hier iets over. Dit theaterspektakel is op 30 juni, 1, 5, 7, 8, 12 en 14
juli 2017 in het Hemmemapark. De totale begroting is € 150.000. Per voorstelling kunnen er
700 personen aanwezig zijn. Nu al aan fondsen en sponsorbedragen binnen € 80.000.
8. Pauze.
9. Werkgroepen.
- Opborrelavond/Berltsum Actief door Karina de Vries. Presenteert de resultaten en het
vervolg van de opborrelavond in januari 2017. Berltsum de 12e stad. Werkgroep Berltsum
Actief. Promotie van Berltsum als dorp. Verhaal van Berltsum, de 12e stad sinds 1355, SBB,
UBW en Bestemming Noardwest. Ontwikkeling TOP-locatie (Toeristische Overstap Plaats),
ontwikkeling lespakket voor basisscholen, kano-verhuur en –routes, jaarlijkse opstapdag,
stadsfontein en terugclaimen stadsrechten en ruiterpaden. Werkgroep Berltsum Actief:
huisstijl, website aanpassen, projecten en promotie. Hoe nu verder? Planning maken en
keuzes maken.
- Multifunctioneel Centrum Berltsum door Johan van der Graaf. Stuurgroep en diverse
commissies en werkgroepen, ongeveer 30 vrijwilligers. Er is een opdracht verstrekt aan de
architect. Deze zomer moet bekend zijn hoe het komt. Wat zal er met de oude
gebouwen gebeuren? Verkopen of terug naar de gemeente.
- De Buorren door Erik Jansen. Wordt binnenkort uitgevoerd.
- Hemmemapark door Erik Jansen. Hij geeft Matthé van Hout het woord. Er komen
routebordjes voor het park. Voor de kanoroute wordt nog gewacht op een subsidie van
de gemeente. Bordjes cultuurhistorische worden binnenkort vervangen.
- Infobord. Is nog niet duidelijk.
Actiepunten:
- werkgroep MFC
- locatie It Heechhout/Groene Kruis in overleg met de gemeente verkopen?
- project met Uitvaartvereniging De Laatste Eer, gedenken van alle overledenen
- afscheid van de gemeente Menameradiel
10. Rondvraag.
Sijbren van Tuinen: tijdens de jaarvergadering van UBW kwam aan de orde dat er bijna
geen mogelijkheden op de bedrijventerreinen, kunnen geen kant meer op, terwijl er wel
belangstelling is, is er nog wat mogelijk? Er is nog wat grond bij Klaas Zijlstra. Moet met de
gemeente overlegd worden.
Jan Kuperus:
- fietsenstalling bij de gymnastiekzaal? De hekken zitten dicht. Idee om de scholen te
vragen om de sleutel van het hek?
- wat is de renovatie van de Bûterhoeke? Dit zijn de witte huizen.
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- vrachtverkeer Agra , dit levert gevaar op. Zal SBB meenemen.
- borden bij de ijsbaan, alleen de bakker is belangrijk, maar er staan meer bedrijven op.
Janneke Bergsma van UBW: de borden zijn betaald door UBW en daarvoor wilden de
bedrijven wel wat voor terug, dus daarom de namen van de bedrijven op deze borden.
- Sijbe Knol van fractie FNP: hebben een initiatiefvoorstel ingediende bij de gemeente
voor tiny houses, er is woonkrapte en het is moeilijk om een hypotheek te krijgen, krijgt
veel steun, ook van de andere partijen, gaan in overleg met dorpsbelangen voor
inbreidingslocaties.
- Matthé van Hout: idee om de dorpsvisie te herzien, en ook een groenvisie. Karina de
Vries: misschien komt dit ook voor een deel uit de Werkgroep Berltsum Actief.
11. Sluiting.
Afsluiting om 22.15 uur door Erik Jansen.
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