VERENIGING VOOR PLAATSELIJK BELANG GOINGARIJP
JAARVERSLAG 2017
BESTUURSSAMENSTELLING
• Het bestuur bestond in 2017 uit: Vera Brink (voorzitter); Marjan de Groot-Deuzeman
(secretaris); Trea Laske (penningmeester); Marga van den Brink (lid); Henk Kreule,(lid).
COMMISSIES
• Speeltuincommissie: Bestuur Plaatselijk Belang
• Molenbeheercommissie/ Jeu-de-boulesbaan: Hotze Siesling en Ulbe Wijnia.
• Zwaluwwandcommissie: Willem Feenstra, Hotze Siesling en Ulbe Wijnia.
• Dorpsfeestcommissie: Reitze Lieuwes.
• Bijenweide: Corriet van Rossen, Ciska Noordmans, Ineke Bloemers, Henk Kreule, Willem
Feenstra
• WhatsAppgroep Veilig Goingarijp: Vera Brink, Anita de Greef
• Jubileumcommissie: Sistra Rijpkema, Ulbe Wijnia, Hammy Wijnia, Edith van Kolck, Gerrit
de Graaf, Joke de Graaf, Annemiek Wierdak, Trea Laske, Vera Brink
• Oud Papier: Corriet van Rossen
• Jeugdactiviteiten: Marjolein Roodenburg en Vera Brink
• Klaverjascommissie: Bauke Dam, Gerard de Groot
Bovenstaande commissies doen op de jaarvergadering van Pl. Belang verslag over de
activiteiten c.q. de stand van zaken.
AKTIVITEITEN
• De nieuwjaarsreceptie werd dit jaar als proef vroeger op de dag gehouden dan op
voorgaande jaren. Dit was bedoeld om meer jeugdigen en de allerouderen te trekken.
Voorafgaand aan de bijeenkomst was er een Nieuwjaarskuier, die eindigde in De
Klokkenstoel.
• Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft op 1 februari 2017 de jaarvergadering gehouden
in restaurant De Klokkenstoel te Goingarijp. Na de pauze kregen we een update van het
glasvezelproject DFMopGlas.
• De Snerttocht was dit jaar op 18 maart.
• Een Himmelmoarn in plaats van een Himmeldei op 2 september. Door een aantal
dorpsbewoners is afval verzameld.
• De dorpsschouw in mei heeft een aantal actiepunten opgeleverd die voor een deel in
2017 gerealiseerd zijn of in 2018 uitgevoerd worden, bijvoorbeeld de reparatie van de
houten balk bij het strandje en enkele scheefstaande lantaarnpalen.
• Op 23 september hadden we de receptie van het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang
Goingarijp. Deze hebben we gecombineerd met de jaarlijkse dorps-BBQ. De receptie was
bestemd voor alle dorpsgenoten en oud dorpsgenoten, de opkomst was overweldigend.
Er kwamen maar liefst zo’n 130 gasten op af. Bij de aansluitende dorps BBQ (waar de
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gasten van de receptie ook voor waren uitgenodigd) waren ongeveer 150 gasten. Er zijn
films gemaakt over oud en nieuw Goingarijp, er was een oranjekoek met de afbeelding
van onze ‘Goingarijpster vlag’, een optreden van een gelegenheidskoor bestaande uit
inwoners van Goingarijp en vooral het lied “aan de Goingarijpster poelen’ van Lenette van
Dongen werd uit volle borst door iedereen meegezongen!
• Klokluiden en stamppotbuffet op 31 december.
JUBILEUM ACTIVITEITEN
• 9 september
Wetterwille, een waterdag i.s.m. Watersportcentrum ‘t Garyp
• 21 september
09.00 uur Omrop Fryslân radio, musyk yn bedriuw
16.00 uur Onthullen van de Goingarijpster vlag + bekendmaken
winnaar ontwerpwedstrijd
• September
speciale Jubileumuitgave Nieuwsbrief Goingarijp
• 23 september
Receptie 100-jarig bestaan in Bloemerstee
• 14 oktober
Workshopdag Muziek & Cultuur
• 4 november
Boomplantdag met viswedstrijd voor de jeugd en jeu-de-boules voor
volwassenen
• 25 november
Beleef-/wandeltocht door het dorp Goingarijp met aansluitend het
traditionele sjoelen & balgooien in Watersportcentrum ‘t Garyp.
• 16 december
Winterfair in en om de kerk van Goingarijp
AFGEHANDELDE ZAKEN
• Realisatie Project Bloemen- en bijenweide
• Organisatie van 100-jarig jubileum ‘Plaatselijk Belang Goingarijp”
• Plaatsing buurtpreventieborden
• Verlengen aanlegsteiger laatste nieuwbouwbrug
• Wij staan op lijst gemeente whats appgroepen in gemeente DFM
ONDERHANDEN ZAKEN
• Welkomstbezoeken nieuwe bewoners;
• Update en modernisering website Goingarijp.frl
• Project Speeltuin
• Baggeren deel Lijkvaart richting jachthaven WSV Goingarijp
• Onderwijsproject in bloemen- en bijenweide
• Fietspad Rufus – Goingarijp
• Verkeersveiligheid in en om dorp
• Glad wegdek bruggetjes
• Baggeren/dichtgroeien Lijkvaart t.o. It Nije Hof
• Gaswinning
DIVERSEN
• Er is een aantal bestuursvergaderingen geweest.
• Diverse sociale verplichtingen zijn nagekomen: Bijeenkomsten toekomstvisie landelijk
gebied, lokale democratie, kraamvisites, ziekenbezoek, recepties, nieuwe inwoners e.d.
• Er is geregeld vergaderd met de jubileumcommissie.
• Er is regelmatig overleg met de verschillende 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.
2

