VERENIGING VOOR PLAATSELIJK BELANG GOINGARIJP
NOTULEN JAARVERGADERING 1 februari 2017
1. Opening en mededelingen.
Voorzitter Edith van Kolck opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen
welkom. De Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) vindt plaats in restaurant de
Klokkenstoel.
Een speciaal welkom voor dhr. Frans Veltman wethouder (CDA), mevr. Karien Aardema
(dorpencoördinator), dhr. Theo Zwerver (wijkbeheerder).
Edith vertelt aanwezigen dat de koek die ze geserveerd krijgen bij koffie/thee, Dikke
Tesselaar is, meegebracht door Monique Lubach.
Afmeldingen voor deze avond zijn ontvangen van: Joop Bartijn, Ineke Bloemers, André Brink,
Imkje Brink, Gerrit de Graaf, Ira Judkovskaja, Henriet en Ruurd Lieuwes, Albert Molenaar,
Jeanine Pelgrum, Klaas Plaatje, Marjolijn en Frank Roodenburg, Corriet van Rossen, Eddo
Rutjes, Anne en Lenie van der Wal en Klaas Weissenbach.
Ingekomen stuk: Toelichting baggeren t.b.v. algemene ledenvergadering PB Goingarijp 1
februari 2017 van gemeente.
Vrijwilligers en ondersteuners van de activiteiten in het dorp worden bedankt voor hun
inzet. De activiteiten ondernomen door vrijwilligers in commissies of individueel, dragen bij
aan de leefbaarheid van ons dorp. Applaus volgt.
Plaatselijk Belang Goingarijp (PBG) bestaat in september van dit jaar 100 jaar. Vraag van PB
aan dorpsgenoten of men mee wil denken over activiteiten rondom dit jubileum. Ideeën en
vrijwilligers zijn van harte welkom en worden gevraagd zich aan te melden. Dit kan door mail
te sturen naar info@Goingarijp.frl.
Een mail hierover aan alle dorpsgenoten (niet iedereen is aanwezig op jaarvergadering) zal
binnenkort door PB gestuurd worden.
Over het fietspad tussen Rufus en Goingarijp is te melden dat er nu wel een budget voor is,
maar dat het nog niet duidelijk is wat het traject gaat worden. Het dorp zal op de hoogte
gehouden worden van ontwikkelingen hieromtrent.
Froukje Dam vraag wanneer dat verwacht wordt. PB antwoordt: waarschijnlijk dit jaar nog.
Edith van der Kolck wijst op de aanstelling van Marjan de Groot als secretaris van PB. Vorig
jaar is er tijdens de jaarvergadering een oproep gedaan voor de functie, omdat Margriet
Honderd stopte. Daarop kwam geen reactie. Marjan heeft zich vrij snel na deze vergadering
gemeld en is de functie gaan vervullen. Maar dit is nog niet door de vergadering
goedgekeurd. Edith vraagt de vergadering nu of zij akkoord gaat met de aanstelling van
Marjan. Applaus volgt, waarop Edith mededeelt dat Marjan vanaf nu officieel secretaris van
Plaatselijk Belang is.
Snerttocht staat gepland voor 18 maart 2017.
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Henk Kreule deelt mee dat de Himmeldei vorig jaar een succes was, er is meer dan 60 kilo
afval opgehaald. Het ligt in de bedoeling dit jaar weer een Himmeldei te organiseren. Meer
info en datum volgt later.
Marga van den Brink vertelt over de AED. We hadden cursusgroepen om met de AED om te
gaan. Na verloop van tijd hadden de cursisten een herhalingscursus moeten doen om hun
certificaat geldig te houden. Helaas is dit om diverse redenen niet gebeurd.
Het is de bedoeling dat we de procedure opnieuw beginnen. Binnenkort verschijnt een
oproep naar dorpsbewoners met de vraag of men de AED cursus wil volgen. (Het bezit en
gebruik van in ieder geval een mobiele telefoon, liefst smartfone, is een vereiste.) We
hebben zeker 20 mensen nodig, die leren met de AED om te gaan, omdat de kans dan groot
is dat er altijd wel een paar mensen in het dorp zullen zijn die om kunnen gaan met het
apparaat in geval van nood.
De AED-cursus kost € 40 per persoon, € 20 per persoon voor herhalingscursus. Het
onderhoudscontract apparaat zelf kost € 300 per 2 jaar. Alles bij elkaar een behoorlijke
kostenpost. Het apparaat zal gesponsord gaan worden door De Klokkenstoel, zodat wij
alleen de cursuskosten hoeven te betalen. Marga excuseert zich voor het lange wachten met
de herhalingscursus.
2. Notulen jaarvergadering 20 januari 2016.
Gerrit van de Klashorst wijst er op dat zijn naam 3 x in het verslag anders is geschreven. Na
afloop zal hij bestuur zijn correct gespelde naam doorgeven.
Verder zijn er geen opmerkingen nav notulen voorgaande jaarvergadering en worden ze
vastgesteld op 1 februari 2017.
3. Jaarverslag Plaatselijk Belang 2016.
Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag van de commissie PB. Het verslag wordt
vastgesteld op 1 februari 2017.
4. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de wethouder(s).
Fietspad Rufus - Goingarijp
Ted Busschbach, It Nije Hof, vraagt zich af of er niet meer bekend is bij de gemeente dan dat
er een fietspad van Rufus naar ons dorp komt. Hij wil graag meer informatie.
Antwoord gemeente:
Frans Veltman zegt dat er inderdaad geld is om te starten met de aanleg van het fietspad. De
diverse belanghebbende partijen zijn in gesprek hierover. Inmiddels is men er wel uit dat de
dijk sterk genoeg is voor een niet te zwaar fietspad, zoals verderop al op de dijk loopt naar
Heerenzijl(Hearresyl). Ook is men van mening dat de ganzen niet worden gestoord. Zijn
informatie houdt hier op.
Marga van de Brink vult aan dat zij en Joop als eigenaars van De Klokkenstoel en de grond
waarover het fietspad zou gaan lopen, het bij nader inzien niet zien zitten. Het te
verwachten aantal fietsers vinden zij te hoog. Marga wijst er op dat het nu al een druk
gebeuren is bij de sluis op zomerse dagen. De fietspont hier aan toegevoegd zou voor
onveilige situaties kunnen leiden. Marrekrite was het eens met dit argument. Marga wijst er
ook op dat zij hun grond niet kwijt willen voor dit doeleind. Er zal nu met de eigenaren van
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de grond langs de Lijkvaart gekeken gaan worden waar een eventueel pontje/brug wel een
mogelijkheid is. Marga biedt haar excuus aan voor dit late besluit in het najaar.
Ted aanvaardt haar excuus maar wijst er op dat hij door PBG beter op de hoogte gehouden
wil worden over de ontwikkelingen omtrent het plan. Hij woont aan het Nije Hof en heeft
ook geen behoefte aan duizenden fietsers door de straat.
Frans Veltman voegt toe dat deze ontwikkeling van het afblazen van het pontje bij De
Klokkenstoel voor hem nieuw zijn.
Dietmar Laske vraagt of het misschien mogelijk is om de plannen van een aansluitend
fietspad te combineren met een veilig fietspad langs de weg tussen Goingarijp en Joure langs
de Swettepoel?
Watts-app groep ivm veiligheid
Vera Brink vraagt of er een verkeersbord bij het dorp kan komen, waarop gewezen wordt op
aanwezigheid van de Watts-app groep.
Karien Aardema meldt dat de borden er komen en dat de gemeente de kosten voor haar
rekening neemt.
Verder heeft Vera gehoord dat er een bijeenkomst is geweest van Watts-appgroepen van
andere dorpen in de gemeente. Zij wist hier niet van, vraagt zich af of wij op de lijst Wattsapp bij de gemeente staan.
Karien Aardema zegt dit te zullen uitzoeken.
Verkeersveiligheid Rypwei/Kleasterwei
Iemand merkt op dat in de 30 km-zone Rypwei/Kleasterwei veel te hard gereden wordt. Dit
wordt door meerdere dorpsbewoners beaamd. Wat is hier aan te doen. Alleen
verkeerstelling helpt niet.
Frans Veltman wijst er op dat de weg ook door landbouwverkeer gebruikt wordt en dat die
gebruikers tegen zijn op wegversmallingen of obstakels op de weg. De weg voldoet aan de
normen die hiervoor gesteld zijn.
Hij denkt dat onverantwoord rijgedrag eerder de oorzaak is van de onveilige situatie. Gedrag
chauffeurs moet veranderen. Men houdt zich vaak niet aan de 30 km snelheid. Maar het
helpt wel dit als max. snelheid aan te geven, want men zal nu 40 of 50 km per uur rijden.
Wanneer er een bord staat van 50 km per uur, zal men eerder 60 of 70 km per uur rijden.
Hij zegt dat het ook kan helpen wanneer bewoners hun auto op de weg parkeren om verkeer
af te remmen.
Annemiek Wierdak vindt dat je daarmee gevaarlijke situaties voor de (jeugdige) fietsers
veroorzaakt. Zeker in de bocht van de Rypwei, omdat je daar door de scherpe bocht slecht
zicht hebt op aankomend verkeer. Zij vraagt zich af of er misschien bewustwordingsborden
geplaatst kunnen worden om er op te wijzen dat er ook kinderen spelen/fietsen.
Frans Veltman wijst erop dat te hard rijden op grote schaal voorkomt. Gerard de Groot
vraagt of er gehandhaafd kan worden op snelheid, zeker als het op grote schaal voorkomt.
Frans Veltman zegt dat Plaatselijk Belang dit kan aanvragen bij de gemeente.
Annemiek vraagt of er mogelijkheid is om een matrixbord te plaatsen, waarop aangegeven
kan worden hoe hard een bestuurder rijdt.
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Frans Veltman antwoordt dat er een wachtlijst is voor de matrixborden. Er zijn er niet
genoeg, maar Plaatselijk Belang kan het aanvragen of we zouden als dorp zelf zo’n
matrixbord aan kunnen schaffen, zodat deze permanent geplaatst kan worden.
Afsluitend wordt gevraagd of wanneer er gehandhaafd gaat worden, dit op zondag zou
kunnen.
Bermen langs weg bij Snikzwaag
Gerrit van de Klashorst vraagt of de bermen bij Snikzwaag wel voldoen aan de normen. Hij
heeft zich in het onderwerp verdiept en weet dat er normen zijn voor bermen langs wegen.
Frans Veltman zegt dat de gaten in de bermen bij Snikzwaag zijn gevuld met slib. Er staan
bordjes met waarschuwingen voor een lage/zachte berm.
Gerrit wil graag dat het slib vervangen wordt door hard materiaal van tussen 30 en 60 cm
breedte langs de weg, zoals aanbevolen wordt door Kennisplatform.
Theo Zwerver zegt dat de weg wel breed genoeg is, maar dat vrachtwagens en
landbouwwerktuigen niet opzij gaan, omdat ze bang zijn in de berm terecht te komen en dan
hebben zij echt een probleem.
Edith vraagt of er andere opvulling kan komen dan slib. Theo Zwerver zegt dat de
ondergrond niet geschikt is om zomaar met harder materiaal de gaten te vullen. Er zou dan
veel dieper uitgegraven moeten worden en een fundering aangelegd moeten worden.
Meerdere dorpsbewoners wijzen er verder op dat de weg ’s avonds slecht te volgen is,
omdat de witte strepen niet duidelijk meer zijn. Ook ontbreken er steeds meer reflectoren in
het wegdek. Zij zien dit graag hersteld.
Frans Veltman legt uit dat hoe breder of duidelijker zichtbaar een weg is, des te harder er
gereden wordt.
Bewoners zeggen het juist onveilig te vinden dat de loop van de weg slecht te volgen is in
het donker.
Verder wordt opgemerkt dat de witte paaltjes ter hoogte van afslag naar Bloemerstee kapot
gereden zijn. Frans Veltman zegt toe dat hiernaar gekeken gaat worden.
Bruggetje Kleasterwei
Ronald de Greef wil weten wat en wanneer er wat aan het bruggetje gedaan gaat worden.
Hij weet dat de aanwonenden toestemming is gevraagd.
Karien Aardema zegt dat het verlengen van de aanlegsteiger voor het vaarseizoen klaar zal
zijn.
Froukje Dam merkt op dat de beide bruggetjes vaak glad zijn door vocht en/of ijs. Kan hier
misschien kippengaas over aangebracht worden om het loopoppervlak stroever te maken?
Theo Zwerver zegt dat dat een drama is ivm blijven haken in het gaas. De gemeente is aan
het kijken naar een andere manier om het oppervlak minder glad te maken.
Baggeren
Willem Feenstra vraagt naar de situatie rondom het baggeren. Frans Veltman zegt dat het
vaarwater in Goingarijp aan de normen voldoet. De normen hier zijn 1.30 meter kieldiepte,
1.50 baggerdiepte. Er is 1.70 m gedaan. Verleden jaar is er gepeild. Normen worden gehaald.
Vaardiepte is goed genoeg op een paar zijkanten na.
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Ronald de Greef zegt dat hij regelmatig voelt door het slib te gaan met zijn 1.20 m diep
stekende boot. Dit is vooral op de hoogte van huis familie Plaatje en bij de laatste
nieuwbouw.
Frans Veltman herhaalt dat de diepte goed genoeg is. Ingrijpdiepte is wanneer minder dan
1.40 gemeten wordt. Wanneer de diepte slechter wordt, zal de planning voor baggeren in
een meerjarenplan worden opgenomen.
Er wordt opgemerkt door dorpsbewoners dat waterdiepte natuurlijk ook afhankelijk is van
de waterhoogte tijdens metingen. Frans Veltman zegt dat dit in de berekening is verwerkt.
De meningen blijven verdeeld. De ervaring leert dat het niet zo diep is als dat gemeente
beweert. Er wordt gevraagd naar de peilingcijfers. Karien Aardema zegt dat deze niet digitaal
zijn te leveren. Dorpsbewoners willen deze peilingen toch graag inzien. Karien Aardema zegt
toe de peilingen naar ons toe te sturen.
Gerard de Groot vraagt wat nu de conclusie uit deze discussie is. Hij hoopt dat de gemeente .
de ervaringen van de gebruikers meeneemt en stelt een gesprek met de gemeente voor op
basis van inzage peilingen.
Verder wordt opgemerkt dat de lage waterdiepte slecht is voor toerisme. Ook recreanten die
hun boot in de haven in Goingarijp hebben liggen, hebben aangegeven dat ze de diepte niet
goed genoeg vinden. Dit is slecht voor het toerisme in ons dorp en onze gemeente.
Nav verslagen commissies:
Jaarverslag 2016 Plaatselijk Belang
Er zijn geen opmerkingen nav jaarverslag.
Bloemen- / bijenweide
Henk Kreule meldt dat het project dit voorjaar weer verder opgepakt wordt.
Gerrit van de Klashorst vraagt of er ook bijen uitgezet/geplaatst gaat worden. Henk
antwoordt dat Corriet van Rossen zich hierin verdiept.
Glasvezel Goingarijp
Er wordt in 1e alinea 2 x geschreven over wit, maar moet grijs zijn.
Molencommissie
Er zijn geen opmerkingen nav verslag.
Opbrengsten oud papier
Froukje Dam vraagt wat er met het geld dat het oud papier oplevert, gedaan wordt.
Edith vertelt dat toen de school nog open was, het geld naar de Ouderraad ging, die daar
activiteiten voor de dorpsjeugd mee organiseerden. Daar is nog steeds een bedrag in kas.
Het geld wat sindsdien wordt opgehaald, gaat in de ‘grote pot’ van het dorp.
Speeltuincommissie
Een actiepunt voor de speeltuin is de houtsnippers vervangen door gras, zodat heermoes
tegengegaan kan worden. Dit werkt ook in de perken aan Kleasterwei en Rypwei.
Ulbe raadt aan azijnzuur te gebruiken om de heermoes onder controle te krijgen. Meerdere
dorpsbewoners wijzen erop dat dit gevaarlijk in gebruik is en raden dit af.
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Veiligheidsapp-groep
Vera Brink roept dorpsbewoners op zich te melden, als ze zich bij de app-groep aan willen
sluiten.
Zwaluwwand
Willem Feenstra was blij verrast toen hij zijn verslag in het Fries op de website zag staan, had
ook het verslag in het Nederlands verwacht. Om de niet Friestaligen tegemoet te komen,
leest hij zijn verslag in het Fries voor de aanwezigen voor.
PAUZE
DFMopglas toelichting
Na de pauze wordt het woord eerst gegeven aan vertegenwoordigers van DFM op glas. Zij
vertellen over hoe de situatie nu is in Friesland. Geïnteresseerden kunnen deze situatie en
ontwikkelingen lezen op de website van www.dfmopglas.nl.
5. Financieel verslag PBG
Monique Lubach reikt financieel verslag in vergadering uit en licht het toe. Ze wijst er op dat
we minder eigen vermogen hebben. Verder meldt ze dat ze de financiële gegevens van het
klaverjassen mist, zodat deze niet in de begroting is verwerkt. Ze gaat er vanuit dat dit
volgend jaar in het nieuwe bestuur ter tafel komt.
Ze legt uit dat we dit jaar niet langs de deuren zijn gegaan om contributie te innen omdat dit
heel veel tijd in beslag neemt. De meeste dorpsbewoners hebben de contributie
overgemaakt.
Contributieverhoging is nu nog niet noodzakelijk omdat er voorlopig genoeg geld in kas zit.
Monique neemt afscheid van haar functie als penningmeester voor Plaatselijk belang
Goingarijp. Ze heeft twee jaar deze functie gehad en vond het leuk dit voor het dorp te doen.
Ze vraagt begrip van de bewoners voor deze soms ondankbare functie, ook naar Trea Laske
(nieuwe penningmeester PBG) toe.
Verder bedankt ze speciaal Edith voor de fijne samenwerking. Zij is blij voor het dorp dat ze
jarenlang zo’n goede voorzitter hebben gehad. (Ook Edith neemt deze avond afscheid van
haar functie als voorzitter van PBG.)
6. Verslag kascommissie met decharge van de penningmeester.
Vera Brink en Gerrit de Graaf hebben als kascommissie de boekhouding PBG gecontroleerd.
Alles was goed, behalve de klaverjascommissie. De kascommissie wordt hartelijk bedankt en
er wordt een nieuwe kascommissie gevraagd aan de vergadering. Gerrit treedt af, Vera blijft.
Geertje Mollema meldt zich aan. Margriet Honderd wordt reservelid.
7. Aftreden/aantreden penningmeester
Omdat nu de officiële taken van Monique als penningmeester klaar zijn, wordt zij
gedechargeerd. Trea Laske wordt als nieuwe penningmeester voorgesteld en door
vergadering geaccepteerd. Applaus.
Monique ontvangt van Edith een mooie bos bloemen met waardebon voor haar
inspanningen de afgelopen twee jaar.
Applaus.
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8. Rondvraag.
Nieuwjaarsborrel
Er zijn verschillende meningen over de invulling dit jaar van de
Nieuwjaarsborrel(Nieuwjaarkuier). Er zijn dorpsbewoners die het tijdstip, in de middag ipv in
de avond, niet prettig vinden. Argument van PBG was om meer jeugd naar de bijeenkomst te
krijgen. De opkomst was, ondanks koude weer en gladde paden, goed.
Reacties waren wisselend, positief en negatief.
PBG zal voor volgend jaar bekijken hoe de volgende nieuwjaarsbijeenkomst ingevuld gaat
worden.
Edith bedankt Alie en Johannes van der Wal voor het beschikbaar stellen van hun
schuurruimte en hun gastvrijheid.
Baggeren
Een dorpsbewoner komt nog even terug op het baggeren. Hij stelt voor dat Goingarijp zelf
een klein stukje laat peilen. (zijn argument is dat wisselende waterstand verschillende
peiluitslagen kunnen veroorzaken).
Er wordt door anderen voorgesteld dat mensen van de gemeente bij dorpsbewoners in boot
mee kunnen varen om het vastlopen/door modder varen, te ervaren.
PBG zegt dit op te pakken.
Annemiek Wierdak vraagt zich af wat er gaat gebeuren mbt 100 jarig bestaan PBG.
Edith vertelt dat er vorig jaar een oproep in de nieuwsbrief heeft gestaan naar
dorpsbewoners om met suggesties te komen/zich aan te melden voor dit jubileum. Tot nu
toe niets gehoord, maar zegt Edith, het was wat ruim van te voren. PBG bestaat in
september 100 jaar, er is nog ruim tijd om iets te organiseren.
Binnenkort stuurt PBG een mail met meer info over het jubileum.
Vera Brink voegt toe: stuur ideeën naar ons toe!
Aftreden/aantreden voorzitter PBG
Edith stopt, zoals gezegd, ook. Zij vertelt het dorp haar taak vooral met plezier te hebben
gedaan, maar het was beslist niet aldoor een gemakkelijke tijd. Zij draag haar
voorzittershamer over aan Vera Brink, die nu voorzitter van PBG is.
Henk bedankt Edith namens bestuur en bewoners voor haar 5-jaar lange enthousiaste inzet
en geeft haar ook een mooie bos bloemen en een bon voor het volgen van een workshop in
Leeuwarden. Edith is hier heel blij mee.
Applaus.
9. Einde vergadering
Hiermee is de vergadering beëindigd. Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid.
d.d. 7 februari 2017
Marjan de Groot – Deuzeman
Secretaris PB Goingarijp
Goedgekeurd 22 januari 2018
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