Notulen jaarvergadering Stichting Berlikumer Belangen.
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Voorzitter:
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28 maart 2013
dorpshuis ’t Heechhout
de heer E. Jansen
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. Namens het bestuur excuus dat de jaarvergadering op witte donderdag
gepland is. Het is ons ontgaan dat de datum vlak voor het paasweekend is.
Hij blikt nog even terug op het afgelopen jaar. De vergaderingen lopen wel eens iets uit,
temeer ook omdat er geregeld iemand langs komt op het inloopspreekuur. Dit wordt door het
bestuur zeer gewaardeerd. Het is spannend en verrassend, wie komen er. Het is mooi dat
mensen de moeite nemen om dingen te melden of mee te denken.
In november is de eerste bijeenkomst geweest met de verenigingen, SBB en PKN-gemeente
om de mogelijkheid te bekijken om van de Kruiskerk een Multifunctioneel Centrum te
maken. Hier is zeker belangstelling voor. Het overleg wordt vervolgd en hier hoort men zeker
in de toekomst meer van.
De brede school is in aanbouw, de contouren zijn duidelijk zichtbaar.
Het fietspad tussen Ried en Berltsum zal dit jaar waarschijnlijk worden gerealiseerd.
Ook wordt er in SBB meer in werkgroepen gewerkt, de bedoeling is dat hier ook mensen
kunnen aanschuiven die niet in SBB-bestuur zitten.
De voorzitter concludeert dat er het komende jaar weer veel actie zal zijn.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Berichten van verhindering:
Hr. B. van Zeijl, SC Berlikum
Mw M. Weijer, Chr. Plattelandsvrouwen
Mw J. Terpstra, Volksdansgroep ‘de Trochsetters’
Hr. J. v.d. Beukel SBB
Mw E. Hoeksma, Prot. Gemeente Berltsum
Mw T. de Boer, Gemeentebelangen
Mw. P. v.d. Meij, IJsclub Berlikum
Verder geen bijzonderheden.
3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2012.
Naar aanleiding van de notulen vraagt Hieke Joostema hoe het staat met de wijziging van de
snelheid Koekoeksleane Bitgumerdyk van 80 naar 60 km per uur. Een werkgroepje moet de
knelpunten en mogelijkheden in kaart brengen. De werkgroep wordt daarbij ondersteund door
iemand van VVN. Daarna kunnen we in gesprek met de verantwoordelijke ambtenaren, die de
adviezen onzerzijds dan meenemen in hun te wijzigen GVVP (Gemeentelijk Verkeers en
Voervoersplan).
Verder waren er geen op- of aanmerkingen en werden de notulen ongewijzigd goedgekeurd.
Met dank aan Hilly Stellingwerf.
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4. Jaarverslag 2012.
Ook hier waren geen op- of aanmerkingen over. Het verslag wordt binnenkort op de website
geplaatst en in Op ‘e Roaster.
5. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013.
De penningmeester bedankt de donateurs voor hun bijdrage. In het bijzonder stichting DoDo.
2012 was financieel niet zo’n goed jaar voor SBB.
Er is een tekort van € 2.185,-. De oorzaak hiervan is de extra bestuurs- en vergaderkosten met
betrekking tot het Multifunctioneel Centrum.
Het aantal donateurs is fors teruggelopen en de donatie van Stichting DoDo is voor volgend
jaar onzeker. Het voorstel is dan ook om het donatiebedrag te verhogen van
€ 6,- naar € 8,-. Het voorstel wordt door de aanwezigen unaniem aangenomen.
6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaande uit de heren F. Tuinenga en B. Joostema, heeft de financiën
gecontroleerd en het financieel jaarverslag goedgekeurd. Het zag er prima uit. Een
compliment voor penningmeester Reina Brouwer.
In 2013 zullen de heren F. Tuinenga en G. Tysma de kascontrole uitvoeren.
7. Bestuursverkiezing
Er zijn de laatste maanden heel wat mensen benaderd met de vraag zitting te nemen in het
bestuur, maar helaas zijn er tot op dit moment nog geen nieuwe kandidaten. Er zijn dus nog
steeds 2 vacatures.
We nemen afscheid van twee bestuursleden, Cees Kuipers en Jan v.d. Beukel.
Cees heeft zich ingezet voor verschillende projecten, hij was o.a. coördinator bij de herziening
van de dorpsvisie, actief bij de realisatie van de brede school, hij was ook de man van de
nieuwsbrieven. Cees, hartelijk dank voor de vele jaren dat je je ingezet hebt voor SBB en het
belang van het dorp. Als dank ontvangt hij een prachtig bos bloemen.
Jan v.d. Beukel kan vanavond helaas niet aanwezig zijn.
Jan had een plezierige manier van omgaan met mensen. In korte tijd kende hij het halve dorp
en deed dienst als aangever van wat er in het dorp leefde. Hij was altijd bereid om de handen
uit te mouwen te steken. Hij vertegenwoordigde SBB bij het horeca overleg en was namens
SBB bestuurslid van Stichting Hemmemapark.
Jan houdt een persoonlijk dankwoord en de bloemen nog te goed.
7a Nagekomen agendapunt:WG Dorpsplein.
Deze functioneert sinds kort weer onder de vlag van SBB. De samenwerking wordt officieel
bekrachtigd met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst door de heren
J. Hoekstra en J. Siegersma en respectievelijk de voorzitter en secretaris van SBB Erik Jansen
en Anneke Giesing.
8. Pauze.
Iedereen geniet van een lekker kopje koffie of thee met cake.
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9. Werkgroepen.
WG Voortvarend Berltsum: De gebouwen op het voormalig veilingterrein zijn afgebroken
en het asbest is verwijderd. Er zal eerst gras in gezaaid worden. Misschien een idee om
daartussen ook wildbloemzaad te mengen, dit om insecten zoals vlinders en bijen aan te
trekken. Het plan om op die plaats winkels enz. te verwezenlijken loopt nog. Achter de
schermen gebeurt er wel het een en ander, maar er zijn nog geen concrete plannen bekend.
WG Cultuurhistorische wandelroute.
Bauke geeft een toelichting:
De voetgangersbrug naast de brug in de Koekoeksleane is geplaatst en met behulp van
vrijwilligers zijn de schelpenpaden aangelegd. Er wordt al veel gebruik van gemaakt.
Er worden nieuwe routeboekjes gedrukt. Hierin staan ook de bezienswaardigheden en er is
een plattegrond van de routes in afgedrukt. Het boekje is 12 pagina’s dik en verkrijgbaar bij
de bakker, Spar en Markthal. De kosten zullen € 2,- à € 3,- zijn.
Ook zijn er nieuwe bordjes geplaatst, zoveel mogelijk aan bestaande palen. Op bepaalde
punten zijn oude foto’s te bekijken.
Bij de fruitbomen zijn naambordjes geplaatst met de naam van de oude fruitrassen.
Het boerenpad is klaar en de bankjes zijn geplaatst.
Op de uitkijktoren komt een informatiebord met vogels, die daar te zien zijn.
Er is een plan om de oude stegen in Berltsum van naambordjes te voorzien.
De route wordt op 25 mei officieel geopend.
Bij deze worden de sponsoren nogmaals hartelijk bedankt!
WG Fietspad Berltsum-Ried.
Erik kan melden dat het fietspad op de begroting staat voor 2013.
Na jarenlange actie en een grote manifestatie waar ondanks het hondenweer op die dag heel
veel Berltsumers aan mee hebben gedaan, komt het er dan toch van. Het besluit moet nog
door de raad, maar de fracties hebben hun goedkeuring al gegeven. Het zal worden
gerealiseerd in samenwerking met gemeente Franekeradeel. (een gedeelte valt nog onder die
gemeente) De iepen zullen zoveel mogelijk blijven staan. Er is de laatste tijd al veel te veel
gekapt.
Ook komt er mogelijk een busdienst Berltsum-AMS Franeker.
WG De Buorren.
Hieke Joostema laat ons d.m.v. een fotopresentatie zien hoe straten mooier kunnen worden
gemaakt d.m.v. heggen en lindebomen. Berltsum heeft een van de mooiste kernen. De
werkgroep heeft drie keer overleg gehad met de gemeente over de plannen, het wachten is nu
op de kostenberekening van de gemeente.
Momenteel liggen de verhoudingen in de Buorren scheef i.v.m. parkeeroverlast. Er is weinig
parkeerruimte in de straat zelf. De heer J. Bruinsma vertelt dat er door de week op het Dok
altijd wel ruimte is maar mensen hebben liever de auto voor de deur. SBB zou graag zien dat
de betrokkenen zelf om tafel gaan om de onenigheid hieromtrent op te lossen.
Er is nu een parkeerverbod, dus alleen parkeren in de vakken. Dit zal gehandhaafd worden
door de politie. Volgens de ervaring van de heer T. Talsma is handhaven niet altijd het geval.
Janneke Bergsma van UBW wil graag dat e.e.a. naar hun teruggekoppeld wordt. Zij kunnen
dan de ondernemers op de hoogte houden van de stand van zaken.
Hieke ontdekte deze week een loszittend gedenkplaatje op de steen, die is geplaatst na de
dorpsvernieuwing in 1986. Ze overhandigt dit aan de afgevaardigden van de gemeente.
We hopen dat de opknapbeurt op termijn tot ieders tevredenheid gerealiseerd zal worden.
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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 (Multifunctioneel Centrum) te realiseren.
In februari jl. was de eerste vergadering met de belanghebbende verenigingen: Ver. Opmaat,
Piipskoft, Groene Kruis, Heechhout, PGB en SBB.
Iedereen was zeer positief. De doelstelling is: het instand houden van het voorzieningenniveau
en de leefbaarheid in Berltsum voor nu en in de toekomst.
Er zal nu geïnventariseerd worden wat de verenigingen willen en dit moet uitmonden in een
plan van eisen. Voor de zomer moet de haalbaarheid duidelijk zijn.
WG Speeltuin.
De heer F. Tuinenga praat ons bij over de verhuisplannen van de speeltuin en de status ervan.
De bedoeling is om de speeltuin aan te laten sluiten op het schoolplein met doorlopend een
stukje natuur tot aan de Mulseleane. Een soort parkje met misschien de mogelijkheid om een
restant van de school te laten staan. Dit kan dan eventueel als theatertje worden gebruikt.
Deze opzet bevordert het natuurlijk spelen en is voor iedereen toegankelijk
Met de omwonenden is overleg geweest en er komt een afscheiding tussen de aangrenzende
bewoners. We konden alvast een ontwerp bewonderen, e.e.a. ziet er goed uit. De
werkzaamheden zullen in twee fases uitgevoerd worden,.
Fase 1 zal deze zomer gerealiseerd worden.
WG Sportdorp Berltsum
Op de enquête is zo weinig respons gekomen zodat dit onderwerp helaas geschrapt moet
worden.
10.Voorzittersoverleg.
Erik Jansen meldt dat het voorzittersoverleg van vorig jaar goed verlopen is, de bedoeling is
om dit in 2013/2014 weer te organiseren. Wordt vervolgd.
11. Afscheid bestuursleden.
Zie agendapunt 7.
Actiepunten:
Hondenpoep: Er is samen met enkele dorpen in de buurt overleg met de gemeente om te
kijken naar de mogelijkheden die er zijn om het probleem van de hondenpoep aan te pakken.
De voorkeur gaat uit naar een bak, die rechtstreeks op het riool is aangesloten. Cees heeft in
deze al veel voorbereidend werk gedaan, nog niet bekend is wie dit van hem over neemt.
Bietenopslag: Er is contact geweest met de gemeente. Deze zal de troep binnenkort opruimen
en de weg wordt opgeknapt. Ze willen dit combineren met de aanleg van het fietspad
Ried/Berltsum.
Het fietspad naar Menaam is slecht verlicht. Dit zal worden meegenomen in het GVVP.
12 Rondvraag.
Arjen Bouma: de website van SBB is niet altijd actueel. We zullen dit meenemen. Er staat
momenteel wel een actueel verslag op te lezen.
Johan van Tuinen: is er een mogelijkheid om voor het autoverkeer bebording met een
verwijzing naar het Hemmemapark? Voor de fietsers en wandelaars zijn deze er al, het
autoverkeer kan gebruik maken van de tomtom.
Rients Tysma: Is er een tijdelijke aanlegplaats mogelijk voor de bootjes?
We zullen het navragen en terugkoppelen.
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13. Presentatie Fokke Fokkema over hun landbouwproject in Roemenië.
De heer Fokkema vertelt over het landbouwbedrijf dat hij samen met nog een paar andere
ondernemers in Roemenië heeft opgestart. In 2008 zijn zij met nog een aantal investeerders
gestart met de aankoop van 800 ha. grond. Voor de aankoop en exploitatie van de grond
moesten de nodige obstakels overwonnen worden.
Op boeiende wijze vertelt de heer Fokkema van de mogelijkheden en onmogelijkheden van
het ondernemen in een Oostblokland.
14. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en inbreng.

Voorzitter SBB

Notulist SBB

De hr. E. Jansen

Mevr. H. Stellingwerf
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