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Notulen jaarvergadering Stichting Berlikumer Belangen. 
 
Datum:  20 maart 2014 
Locatie:  dorpshuis ’t Heechhout 
Voorzitter:  de heer E. Jansen 
Notulist:  mevr. H. Stellingwerf 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder ons erelid 
de heer Matthé van Hout (jarenlang voorzitter SBB) en de raadsleden van gemeente 
Menameradiel. Het doet hem deugd dat er veel mensen aan onze uitnodiging gehoor hebben 
gegeven. De zaal van het Heechhout zit aardig vol. Hij blikt nog even terug op het afgelopen 
jaar. Het was een goed jaar met heel veel projecten op de agenda. Daar zullen we straks nog 
meer van horen. Het inloopspreekuur loopt ook goed. Geregeld komen er mensen met een 
probleem of een vraag. Vaak kunnen we dan helpen met advies op maat. 
Ook dit jaar zal er weer veel actie zijn, met name het besluit over het MFC zal dit jaar 
genomen moeten worden. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Berichten van verhindering: 
Mw. I. de Koe-Reitsma van Vrouwengespreksgroep Rondom Gods Woord. 
Mw. Jeanette Slagter van KBS De Fûgelsang. 
Hr. Arjen Bouma van buurtvereniging Kleaster Anjum. 
Hr. Freerk Tuinenga. 
Alwin en Aletta Kalma. 
Hr. Gosse Tijsma. 
Verder geen bijzonderheden. 
 
3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2013. 
Er waren geen op- of aanmerkingen en de notulen werden ongewijzigd goedgekeurd.  
Met dank aan Hilly Stellingwerf. 
 
4. Jaarverslag 2013. 
Het jaarverslag wordt doorgelopen en enkele punten worden toegelicht.. 
- De boekjes van de CHWR worden goed verkocht. Deze zijn te koop bij de Markthal, Spar 
en de bakker Wijnsma en kosten Є 3,-. 
- In april/mei houden we een grote ledenwerfactie. Nieuwe leden krijgen als 
welkomstgeschenk het boekje met de cultuurhistorische wandelroutes. 
- Het inloopspreekuur wordt geregeld bezocht, hier enkele voorbeelden: 
De heer Cor van Dijk kwam met de vraag om meer parkeergelegenheid op de Gratemawei te 
realiseren. Met een goed uitgewerkt plan inclusief foto’s en een brief aan de gemeente kan dit 
in samenwerking met SBB gerealiseerd worden. 
De heer Dik Scholten van de EHBO kwam met de mededeling dat de vereniging van plan is 
een AED in een dichte kast te plaatsen aan de muur bij Berlingastate. Als zich een noodgeval 
voordoet kan men 112 bellen en via een SMS-alert krijgen mensen die een reanimatiecursus 
hebben gedaan een bericht met de code van de kast en kan er snel gehandeld worden. Er 
wordt van SBB een donatie van Є 500,- gevraagd. SBB heeft dit toegezegd.  
We zullen de voetbalvereniging (waar ook een AED binnen in het clubgebouw hangt) vragen 
of ze akkoord gaan om deze naar buiten te verplaatsen zodat de omgeving, indien nodig, er 
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gebruik van kan maken. Natuurlijk hoop je dat ze nooit gebruikt hoeven worden, maar als dit 
wel het geval is kan het levens redden. 
- Het fietspad Berltsum-Ried wordt op 25 april feestelijk geopend. De werkgroep is samen 
met de burgemeester en de schoolkinderen druk bezig met de voorbereidingen.  
Het is mooi dat er nu veilig gewandeld en gefietst kan worden. 
- Voor het project Sportdorp is men druk bezig subsidie aan te vragen. Dit moet voor 10 april. 
- Voor het hondenpoepprobleem is nog steeds geen oplossing gevonden. De verantwoording 
om de boel op te ruimen ligt bij de baasjes. De gemeente zet binnenkort BOA’s 
(buitengewoon opsporingsambtenaar) in om dit te handhaven. Wordt men betrapt dan zal een 
forse boete het gevolg zijn. 
De heer Willem Roersma van Gemeente Belangen stelt voor om hondenuitlaatstroken aan te 
wijzen. Dit is in Deinum ook het geval en dit bevalt goed. 
- Klaas Smids vertelt dat het geld voor de verhuizing van de speeltuin binnen is. Per 1 april 
zullen de speeltoestellen verhuizen naar hun nieuwe plek in het park bij de Brede School. 
Verder waren er geen op- of aanmerkingen over het jaarverslag. Het wordt binnenkort op de 
website geplaatst.  
 
5.  Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014. 
De penningmeester bedankt de donateurs voor hun bijdrage. 2013 Was financieel niet zo’n 
goed jaar voor SBB. Wel worden de boekjes van de wandel- en fietsroutes goed verkocht. In 
verband met de overgang van de Friesland Bank naar de Rabobank is er twee keer rente 
geboekt over 2013. Volgend jaar zal dit niet meer het geval zijn. 
De onderzoekskosten voor het MFC zijn toch wat hoger uitgevallen dan begroot, door extra 
bijdrage van de participanten is dit beperkt gebleven tot een bedrag van € 2.425,-. 
Voor het jaar 2014 is nog een bedrag begroot van € 500,-. 
 
6. Verslag kascommissie. 
De kascommissie bestaande uit de heren G. Tijsma en F. Tuinenga,  heeft de financiën 
gecontroleerd en het financieel jaarverslag goedgekeurd. De heren zijn vanavond niet 
aanwezig, maar via de mail hebben ze te kennen gegeven dat het prima in orde was.  
Een compliment voor penningmeester Reina Brouwer. 
In 2013 zullen de heren G. Tysma en B. Smits de kascontrole uitvoeren. 
 
7. Bestuursverkiezing 
Na 6 jaar gaat Bauke Wiersma het bestuur verlaten en we hebben Grytzen Spyksma bereid 
gevonden om zijn plaats in te nemen. Hij zal SBB ook vertegenwoordigen in Stichting 
Hemmemapark. Grytzen welkom! 
Ook Haaye Hoekstra was bereid om in bestuur te stappen (hij draaide al enkele maanden mee 
voor proef) maar na de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren is hij in de raad van de FNP 
gekozen en om deze reden trekt hij zich terug als kandidaat bestuurslid. 
Hilly Stellingwerf is ook aftredend, maar zij heeft nog een jaar bijgetekend. Er zijn het laatste 
jaar heel wat mensen gevraagd zitting te nemen in het bestuur en we zijn er nog niet, want 
we hebben nu nog twee vacante plaatsen. De zoektocht gaat dus nog even door. 
 
9. WG sportverenigingen: 
Johannes Siegersma en Erik Brouwer geven een presentatie over de samenwerking die tot 
stand is gekomen omdat er bij de kaats- en de tennisvereniging noodzaak was om 
aanpassingen cq uitbreiding te realiseren. Door samen te werken krijg je meer voor elkaar. 
Je hebt lagere exploitatiekosten en onderhoudskosten. Ook verstevigt het de onderlinge band. 
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Zo komt er een gezamenlijk kantinegebouw en er wordt een kaatsmuur van 5 bij 6 meter 
gebouwd, die tevens als tennismuur gebruikt kan worden. Om de kosten van het nieuwe 
gebouw zo laag mogelijk te houden is er een leerwerkproject van gemaakt.  
Er komt een gezamenlijke ingang en op het plein kan geparkeerd worden. De douches van de 
voetbalvereniging mogen worden gebruikt. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in 
volle gang. Zo samen met de prachtige voetbalvelden, waarvan één met kunstgras wordt het 
geheel een prachtig sportcomplex waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. 
Via de beamer kunnen we de plattegrond, vakkundig getekend door Engele Bouwma, 
bekijken, zodat we een indruk krijgen hoe e.e.a. er uit komt te zien. 
Verdere voortgang is te volgen op de site: www.tvdevierslag.nl en www.kvberlikum.nl..  
 
8. Pauze. 
Iedereen geniet van een lekker kopje koffie of thee met cake. 
 
9. Vervolg werkgroepen. 
WG Multifunctioneel Centrum 
SBB is door de PGB (Protestante Gemeente Berltsum) benaderd om uit te zoeken of er een 
mogelijkheid is om in de Kruiskerk een MFC te realiseren. 
Na heel wat vergaderingen en inloopavonden en de presentatie van het plan in een volle 
Kruiskerk heeft de kerkenraad groen licht gegeven.  
Erik, Johan en Matthijs lichten de stand van zaken toe: 
De werkgroep heeft onlangs het plan aan de fractieleden en de raad gepresenteerd en dit is 
heel goed ontvangen. Voor de leefbaarheid van Berltsum een positieve ontwikkeling. 
Alleen de aankoop van de oude gebouwen is een probleem. De gemeente wil dit niet.  
Pieter Jan Smits, voorzitter Heechhout stelt dat het terugkopen van de gebouwen gezien moet 
worden met het oog op later rendement voor de gemeente. 
Op de vraag van Erik Brouwer of een lening misschien mogelijk is antwoord Johan dat dit 
niet de voorkeur heeft.  
Er zullen twee stichtingen worden opgericht, één voor onderhoud en één voor gebouwen. 
Erik: De verwachting is dat de exploitatiekosten voorlopig nog dezelfde blijven. 
We moeten positief blijven, maar we zijn er nog niet. 
 
10.Presentatie ouderen en/of jongerenhuisvesting terrein OBS Lyts Libben. 
Het is de bedoeling op de locatie Lyts Libben huizenbouw te realiseren. 
Er is een werkgroep Jongeren & Ouderen woningen samengesteld. Deze bestaat uit de heren 
Haaye Hoekstra & Erik Jansen (SBB). Zij presenteren vanavond de plannen. 
Wijbenga architecten zijn onder de voorwaarden No cure, no pay aan de slag gegaan. 
Engele Bouwma, Durk Miedema Gosse Tijsma 
Het doel is om de jongeren & ouderen in ons dorp te houden. 
De bedoeling is om eveneens lokale ondernemer bij de bouw te betrekken. 
Er worden twee plannen gepresenteerd, De een excl. grond, rond de ton, de ander iets 
duurder, maar ook royaler. 
Conclusie: 
1. Lage woonlasten t.a.v. energie 
2. Jongeren, gezinnen en ouderen samen. Eenheid, hofje idee; 
3. Kosten : max. Euro 135.000, - incl. grond (Beide opties) 
4. Haalbaar met een lager inkomen 
5. Samen optrekken met Woningstichting: NWF 
6. Hoe nu verder? Kip of het Ei _ Verkoop starten? 
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11. Afscheid bestuursleden. 
We nemen afscheid van Bauke als bestuurslid. Erik laat twee foto’s zien van Bauke in actie 
voor SBB. De foto van Bauke bij het planten van een door KNHM aangeboden boom bij het 
krúswetter typeert Bauke het meest, want het is een bûtenman. Bauke ontvangt een bloemetje 
en wordt bedankt voor alles wat hij voor SBB heeft gedaan. In Grytzen krijgt hij een goede 
opvolger. 
 
12 Rondvraag. 
De heer Rients Tysma vraagt waar de aanlegsteiger nu komt. Deze komt op dezelfde plaats bij 
de ijsbaan. 
Janneke Bergsma van UBW sluit hier nog even op aan. Zij zijn druk bezig met acties om de 
bebording voor elkaar te krijgen. Ze zijn bij 6 lijsttrekkers langs geweest en deze zijn positief. 
Ook is via de Provincie Wifi aangevraagd. 
Ze merkt wel op dat op deze avond teveel onderwerpen ter sprake zijn gebracht, waardoor het 
een te lange avond wordt. Er moet ook tijd zijn voor een sociaal praatje vind ze. 
De heer Rob van der Schaaf van de Bitgumerdyk heeft  klachten over het wegdek aldaar. 
De weg is geasfalteerd en dit wordt hier en daar afgewisseld met klinkers. Dit levert trillingen 
op, vooral als er vrachtwagens langskomen. SBB neemt de opmerking mee in het overleg met 
de gemeente in september. 
 
13. Presentatie Stichting Hemmemapark. 
Aan het eind van de vergadering vertelt Matthé van Hout over de ontstaansgeschiedenis van 
Berltsum en Hemmemapark in het bijzonder. 
Berltsum is ontstaan op het kruispunt van twee kwelderwallen. De kwelderwal langs de 
Middelzee, die al 2000 jaar voor Chr. is ontstaan en de kwelderwal van Wijnaldum via Ried 
naar Berltsum die dateert uit de periode van vlak voor en vlak na onze jaartelling. Opvallend 
is dat Berltsum niet op de oudere kwelderwal van de Middelzee is ontstaan , maar juist op de 
veel latere kwelderwal naar Ried. De verkaveling van de percelen is dan ook loodrecht op 
deze kwelderwal en deze richting heeft vervolgens weer de richting bepaald van de 
ontsluitingswegen die parallel lopen aan de kwelderwal. Deze beide kwelderwallen zijn de 
natuurlijke kapstok, waarop de latere ontwikkeling van de omgeving van Berltsum door 
menselijke invloeden is opgehangen.  
Op het uiterste puntje van Berltsum lag Hemmemastate. Zeer strategisch gelegen op het punt 
waar de scheepvaart via de Riedslenk de Middelzee kon bereiken en later controleerden de 
Hemmema’s het verkeer langs de hoofdweg tussen Leeuwarden, Franeker en Harlingen.  
De steenfabrieken hebben ook een belangrijk stempel op het landschap van Berltsum gedrukt. 
De Kleivaart langs het Hemmemapark is zo ontstaan en overal zijn talrijke afgetichelde 
percelen te herkennen. De ijsbaan is daarvan een voorbeeld. Ook de vijverpartij van 
Hemmemapark was voorheen een afgeticheld perceel. 
In Hemmemapark zijn veel aspecten van een rijk cultuurhistorisch verleden veiliggesteld. Het 
beheer is in handen van Stichting Hemmema. Ook de aanleg en het beheer van de 
cultuurhistorische fietsroute en wandelroutes zijn aangelegd door en in beheer bij Stichting 
Hemmema. Dit wordt financieel mogelijk gemaakt door de donateurs van Stichting 
Berlikumer Belangen en door de bijdrage van de bewoners van Hemmemastate. Landelijk een 
uniek project dat geheel door vrijwilligers is aangelegd en wordt onderhouden.  Dit jaar is het 
10- jarig bestaan. Een goede gelegenheid om alle donateurs en vrijwilligers te bedanken voor 
hun jarenlange inzet en betrokkenheid.  
Tot slot doet Matthé van Hout een oproep om donateur te worden van Stichting Berlikumer 
Belangen. Het bestuur heeft veel ambitieuze plannen om ons dorp leefbaar te houden. Zij zijn 
het waard om uw steun te krijgen.  
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14. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en inbreng. 
 
 
 
Voorzitter SBB      Notulist SBB 
 
 
 
De hr. E. Jansen      Mevr. H. Stellingwerf 


