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VERENIGING VOOR PLAATSELIJK BELANG GOÏNGARIJP 
 

JAARVERSLAG 2016 
 
BESTUURSSAMENSTELLING 
• Het bestuur bestond in 2016 uit: E. van Kolck, voorzitter; M. de Groot-Deuzeman, 

secretaris; M. Lubach, penningmeester; M. van den Brink  lid; H. Kreule, lid. 
 
COMMISSIES 
• Speeltuincommissie: K. Weissenbach, voorzitter; P. Bijlsma, lid; P. van Geldorp, lid; J. 

Harmsma, lid.  
• Molenbeheerscommissie: H. Siesling, U. Wijnia en A. van der Wal. 
• Zwaluwwandcommissie: A. van der Wal, W. Feenstra, P. Bijlsma en M. Sonnenberg. 
• Dorpsfeestcommissie o.l.v. V. Brink. 
• Bijenweide: C. van Rossen, C. Noordmans, I. Bloemers, H. Kreule, W. Feenstra 
• Glasvezelproject DFMopGlas: E. de Vries-Borst, N. Postma 
• WhatsAppgroep Veilig Goïngarijp: V. Brink, A. de Greef 
 
AKTIVITEITEN 
• Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft op zaterdag 9  januari 2016 de traditionele 

Nieuwjaarsreceptie georganiseerd. De Klokkenstoel ontving de dorpsgenoten voor een 
toost op het nieuwe jaar en een dorpsconference van J. de Graaf en A. de Greef met hun 
bijzondere terugblik op 2015; 

• De Snerttocht op 27 februari, met dit jaar als thema Valentijn, heeft bij menigeen een 
diepe indruk achtergelaten; 

• V. Brink en A. de Greef hebben samen met vertegenwoordigers van politie en gemeente 
op 12 april een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over WhatsApp Buurtpreventie. Het 
resultaat hiervan: Whatsappgroep Veilig Goïngarijp;  

• Een Himmelmoarn in plaats van een Himmeldei op 16 april. Door 11 dorpsbewoners is 
toch zeker 60 kg zwerfafval verzameld; 

• Op Wereldboekendag, 23 april, is in Goïngarijp de Ieni-minie bibliotheek onder grote 
belangstelling geopend. H. Kreule heeft met verschillende vrijwilligers, tegen de stroom 
in van het her en der sluiten van bibliotheken, voor een eigen dorpsbibliotheek gezorgd. 
Veel leesplezier gewenst! 

• Er is veel animo in Goïngarijp om in te schrijven voor het glasvezelproject DFMopGlas. 
De bijeenkomst op 18 april door de projectgroep heeft hier zeker aan bijgedragen; 

• De dorpsschouw in mei heeft een aantal actiepunten opgeleverd die voor een deel in 
2016 gerealiseerd zijn of in 2017 uitgevoerd worden; 

• Aan het einde van de schoolvakantie vissen met pannenkoeken eten voor de jeugd en de 
jaarlijkse dorps BBQ; 

•    Een traditie is weer nieuwe leven ingeblazen door V. Brink en M. Roodenburg:  
         sjoelen en balgooien voor groot en klein. Heel vroeger in de bakkerij van bakker Brink, 
         vroeger op school, nu in de Klokkenstoel. Heel wat lekkernijen zijn op 19 november met 
         de deelnemers mee naar huis gegaan;    
• Klokluiden en stamppotbuffet op 31 december. 
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AFGEHANDELDE ZAKEN 
• Welkomstbezoeken nieuwe bewoners; 
• Project Bibliotheek afgerond; 
• Aanwezigheid met een stand bij de Projektencaroussel (zwaluwwand/vleermuisbunker, 

bibliotheek) in de gemeente De Fryske Marren; 
• Informatieverstrekking Plaatselijk Belang via website, nieuwsbrieven en 

inloopspreekuur. 
 
ONDERHANDEN ZAKEN 
• Project Bloemen- en bijenweide 
• Verbetering aanlegmogelijkheid ophaalbrug nieuwbouw Rypwei/Kleasterwei 
• Baggeren deel Lijkvaart richting jachthaven WSV Goïngarijp 
 
DIVERSEN 
• Er is een aantal bestuursvergaderingen geweest. 
• Diverse sociale verplichtingen zijn nagekomen (installatie nieuwe burgemeester,  

kraamvisite, ziekenbezoek, recepties, e.d). 
• Er is geregeld contact met de diverse commissies. 
• Er zijn diverse contacten geweest met de gemeente. 
• De activiteiten van Stichting Doarpswurk worden gevolgd. Plaatselijk Belang maakt, 

indien nodig, gebruik van haar diensten 
 


