CONCEPT-NOTULEN JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG GOINGARIJP
op 22 januari 2018 om 20.00 uur in De Klokkenstoel
Speciale genodigden: vertegenwoordigers van de Gemeente:
Mevrouw Karien Aardema (dorpencoördinator), de heer Frans Veltman (wethouder) en de
heer Theo Zwerver (wijkbeheerder groen).
1.

Opening
Henk Kreule opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom en stelt de
vertegenwoordigers van de Gemeente voor.
Ook worden vertegenwoordigers van PvdA, FNP en CDA welkom geheten.
2. Mededelingen
a. Vera Brink heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken als lid van het bestuur.
b. Afmeldingen: Dick en Renske van Beest, Arjan Boerman, Harry Honderd, Bauke
Minkes, Jeanine Pelgrum, Rob Rieder, Eddo Rutjes en Marjan Sonnenberg..
c. Er zijn twee extra agendapunten:
12a AED
12b Structuur Plaatselijk Belang
3. Notulen van jaarvergadering van 1 februari 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van jaarvergadering van 01-02-2017.
Ze worden goedgekeurd met dank aan de secretaris, Marjan de Groot.
Naar aanleiding van de notulen meldt de voorzitter enkele antwoorden, gegeven door
gemeente op vragen, gesteld tijdens voorgaande jaarvergadering:
Baggeren: Beleid is bekend bij PB, wij houden het in de gaten.
Hekkelen: Wij krijgen nog antwoord in een later stadium, want de beleidsmedewerker,
die hier over gaat, is sinds twee weken niet aanwezig i.v.m. persoonlijke
omstandigheden. Er zitten volgens andere collega’s wijzigingen aan te komen op dit
beleid. De Gemeente komt hierop terug.
Fietspad Rufus: Na de vorige vergadering heeft PB meerdere keren gesproken met de
Provincie en de Marrekrite. Er zijn verschillende alternatieven onderzocht. O.a. een pont
van de dijk naar het schelpenpad, een schuifbrug over de sluis, een pad door de
weilanden. Op dit moment is alleen bekend een aantal opties worden onderzocht op
haalbaarheid (financiëel, verkeersveiligheid en eigenaarschap).
In combinatie met een fietspad is ook gesproken (en voorstellen gedaan) over de
verkeersveiligheid van de weg (Ballingbuer naar het dorp). Mensen vinden de weg te
onveilig voor wandelaars en fietsers, omdat er te hard wordt gereden. Aanstaande
donderdag zal PB weer spreken met Marrekrite over de stand van zaken. Indien er
nieuws is te melden zullen we dat via de Nieuwsbrief bekend maken.
Matrixbord/verkeersveiligheid:
Het bord is op korte termijn beschikbaar voor Goingarijp. Vraag is of wij kunnen
aangeven waar wij het geplaatst willen hebben? Suggestie door Bauke Dam is om deze
te plaatsen op Kleasterwei, omdat daar geen afremmende bochten in de weg zitten.
Met het bord ‘Spelende kinderen’ wordt nog gewacht op resultaat van het matrixbord.
Handhaving snelheid:
Karien Aardema heeft hierover contact gehad met wijkagent. Wij kunnen Karien
aangeven wanneer en waar we dat willen, dan sluit zij dit kort met de agent.
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Glad wegdek bruggetjes:
Froukje Dam stelt voor om te kijken naar mogelijkheid om stroef materiaal aan te
brengen zoals op steigers in haven. De beleidsmedewerker ruimtelijk beheer gaat op
korte termijn ter plekke kijken en komt dan met een voorstel.
4. Mogelijkheid tot vragen stellen aan aanwezige gemeenteambtenaren
Walkantbegroeiing:
Peter van Vliet vraagt of de gemeente de walkantbegroeiing bij het bruggetje van It Set
kan verwijderen. Of dat er misschien gras kan komen, dat met bosmaaier onderhouden
kan worden. Theo Zwerver zal er naar kijken. PBG zal hier ook naar kijken en contact
opnemen met Peter.
Drijvende pol: Piet Algra wijst er op dat er een grote pol drijft in kom eerste
nieuwbouw. Deze zal door gemeente weggehaald worden.
Vernieling bermen Rypwei:
Doordat er geparkeerd wordt op de straat ter hoogte van huisnummer 9, wordt daar
geregeld de berm stuk gereden. Dit gebeurt door bouwverkeer maar ook door
landbouwverkeer. Willem Feenstra vraagt of er een rij grastegels in de berm
aangebracht kan worden.. Theo Zwerver zegt dat weg aan vereiste breedte voldoet. Het
is aan de weggebruiker om normaal te rijden. Het blijft een punt van aandacht voor PB.
Parkeerprobleem:
De berm van huis Frieda Oosterhof (It String 45) biedt geen mogelijkheid om een auto
te parkeren. Zowel de gemeente als PBG zal poolshoogte nemen. PBG neemt daarna
contact op met mevrouw Oosterhof.
Openbaar Vervoer in de regio:
De gemeente heeft in principe geen actieve rol in het beleid van het openbaar vervoer.
Dit naar aanleiding van een opmerking van Edith van Kolck die meldde dat, na de
invoering van de nieuwe dienstregeling, bijvoorbeeld bus en trein slecht op elkaar
aansluiten.
Bus- streekvervoer wordt op provinciaal niveau bepaald; de NS is een zelfstandig
orgaan, maar Arriva kan nog weleens gevoelig zijn voor argumenten van Plaatselijke
Belangen.
Froukje Dam vulde op dit punt aan dat er een petitie is ondertekend door
Akkrum/Irnsum/Terherne om het openbaar vervoer te verbeteren. Ons Plaatselijk
Belang is daar nog niet van op de hoogte, maar zal zich hierover buigen en kijken naar
inhoud van de petitie, uitkomsten en toekomstige mogelijkheden.
Gaswinning in gemeente DFM
Frans Veltman legt uit dat DFM de enige gemeente is in Friesland die geen toestemming
heeft verleend om proefboringen te doen. Vergunningaanvraag was voor DFM niet
gedetailleerd genoeg. DFM verwacht nieuwe aanvraag. Gemeente doet haar uiterste
best proefboringen binnen gemeente tegen te gaan.
Edith van Kolck wijst op ‘gebruik’ expertise uit Groningen.
Froukje Dam wil graag nu, terwijl de gemeentevertegenwoordigers nog aanwezig zijn,
haar blijk van waardering voor PB uitspreken. Zij heeft afgelopen jaar het gevoel van
onderlinge binding teruggekregen door alle activiteiten, die op allerlei gebied
georganiseerd zijn door bestuur en commissies. Froukje wordt bedankt. Applaus volgt.
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5. Jaarverslag Plaatselijk Belang 2017
Bauke Dam mist in jaarverslag vermelding winnaars Vlagontwerpwedstrijd en andere
wedstrijden, zoals Viswedstrijd.
(van notulist: Winnaars vlagontwerpwedstrijd zijn Annemiek Wierdak en Hans
Albertsma; Winnaars viswedstrijd voor de jeugd zijn: Grootste vis: Bennie van der Wal;
Meeste vis: Johannes van der Wal).
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen n.a.v. jaarverslag.
6. Verslag Jubileumcommissie
Er is een scala aan activiteiten geweest.
Complimenten uit de vergadering. De commissie wordt hartelijk bedankt.
7. Verslag Commissie Bijenweide
Geen opmerkingen uit de vergadering. Commissie wordt hartelijk bedankt.
7a. Fruitbomen-project
Ciska Noordmans en Corriet van Rossen onderzoeken de mogelijkheid om in het dorp
fruitbomen te plaatsen. Zij hebben een positief gesprek gehad met de Gemeente en
gaan de komende tijd enthousiast verder met het uitwerken van het plan.
8. Verslag Commissie Zwaluwwand/Vleermuisbunker
Geen opmerkingen uit de vergadering. Commissie wordt hartelijk bedankt.
9. Verslag Windmolencommissie en Jeu-de-boules-baan
Geen opmerkingen uit de vergadering. Commissie wordt hartelijk bedankt.
10. Verslag Oud papier
Corriet van Rossen is blij met steeds hogere opbrengsten. Dat zijn we natuurlijk
allemaal. Corriet en papierophalers worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
11. Verslag Veiligheidswhatsapp-groep
Anita de Greef vertelt dat het niet gewenst is om discussies te voeren op deze app. Het
is alleen bedoeld voor alarmsituaties. Zij zal een appgroep naast de Veiligheidapp in
leven roepen voor degene die de behoefte hebben om meldingen (na) te bespreken.
12. Verslag Klaverjascommissie
De informele verslagjes worden gemist door een aantal liefhebbers in het dorp. Gerard
de Groot zegt toe ze af en toe te zullen schrijven, maar is ook bereid iemand hiervoor
‘op te leiden’. Bauke Dam merkt op dat het ook leuk zou zijn wanneer de liefhebbers
van de verslagjes zouden komen kaarten.
PAUZE
Tijdens de pauze worden stukken rondgedeeld: ‘Organogram PB’ en ‘Financiën’.
12a. AED
Marga van den Brink meldt dat alle kandidaten voor deze cursus zijn geslaagd. Volgend
jaar gaat deze groep op herhaling. De commissie wordt hartelijk bedankt.
12b. Voorstel herziening structuur PB
Marga van den Brink licht uitgedeelde organogram toe. Door nieuwe en bestaande
activiteiten zijn er diverse commissies in het leven geroepen. Om voor de toekomst het
overleg te regelen, is dit organogram opgezet. Hierin wordt overzichtelijk vermeld wie
met wie overlegt en wie aanspreekpunten zijn (per commissie één aanspreekpunt).
De vergadering stemt in met deze opzet.
13. Bestuur Plaatselijk Belang
Vera Brink is om persoonlijke redenen afgetreden. Er is een vacature bij PBG ontstaan.
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

Het bestuur zal actief op zoek gaan naar een vijfde bestuurslid. Vera wordt hartelijk
bedankt voor haar enthousiaste inzet voor het dorp.
Financieel verslag van Plaatselijk Belang over 2017
Penningmeester Trea Laske licht haar prachtig geïllustreerde financieel verslag toe.
Iedereen is erg enthousiast om het inzichtelijk gemaakte verslag.
Afgelopen jubileumjaar is het vermogen van PB enigszins geslonken door de vele extra
activiteiten. Deze activiteiten werden erg gewaardeerd door het dorp. Om deze
activiteiten te continueren, stelt PB (Trea) voor om de contributie, die na vele jaren niet
verhoogd is geweest, te verhogen naar € 7,50 per persoon vanaf 18 jaar. De vergadering
gaat hiermee akkoord.
Bauke Dam mist in dit financieel overzicht een begroting voor volgend jaar. Trea zegt
toe dit voor volgend jaar in te voegen. Dit zal ook makkelijker gaan, doordat de
afzonderlijke commissies, die in het organogram van Marga van den Brink later zullen
worden genoemd en toegelicht, ieder jaar hun begroting bij haar gaan indienen.
Verslag kascommissie met decharge van de penningmeester
Gert v.d. Wiel leest het verslag van de kaskontrolekommissie voor.
Het noemen van de BAC roept enige vraagtekens op. Deze activiteitencommissie is een
aantal jaar geleden opgeheven. Het verslag wordt goedgekeurd. De
kascontrolecommissie, bestaande uit Gert van der Wiel en Harry Honderd, wordt
bedankt. De penningmeester wordt decharge verleend.
Kascommissie voor 2018
Harry Honderd en Geertje Mollema. Reserve: Herbert Nijp.
Rondvraag
Bauke Dam wijst erop dat statuten niet volledig door PB worden nageleefd en op enkele
verouderd zijn. Hij vraagt zich af of het niet tijd is deze te herzien.
PB vertelt dat er 8 februari in St Nyk een infoavond over notariswerk gegeven wordt
voor alle Plaatselijk Belangen. Wij gaan daar naartoe en willen ook overleggen met
andere PB ivm kosten die met wijzigingen gepaard gaan.
Aandacht voor de ‘Parels van Goingarijp’
Het bestuur van PB heeft afgelopen jaar heel veel steun, ideeën en inzet ondervonden
van vele vrijwilligers. Om deze parels te bedanken krijgt iedere vrijwilliger een speldje
met daarop de vlag van Goingarijp opgespeld.
Degenen, die niet aanwezig zijn, krijgen het speldje thuisbezorgd.
Het is een vrolijke gebeurtenis waarmee we deze vergadering afsluiten.
Namen van de parels van Goingarijp, die dit jaar een speldje hebben verdiend: Alie van
der Wal (erelid), Otto Agricola, Paul Bijlsma, André Brink, Vera Brink-Stilma, Ineke
Bloemers, Bauke Dam, Willem Feenstra, Paul Geldrop, Gerrit de Graaf, Joke de Graaf,
Anita de Greef, Ronald de Greef, Gerard de Groot, Jaap Harmsma, Harry Honderd, Edith
van Kolck, Ruurd Lieuwes, Ciska Noordmans, Johan Noppert, Niek Postma, Sistra
Rijpkema, Frank Roodenburg, Marjolein Roodenburg, Corriet van Rossen, Eddo Rutjes,
Hotze Siesling, Jellie Veenstra, Peter van Vliet, Ellen de Vries, Bauke v.d. Wal, Klaas
Weissenbach, Gert van der Wiel, Annemiek Wierdak, Poldek Wierdak, Hammy Wijnja en
Ulbe Wijnja.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de bijdrage.

Verslag: Marjan de Groot en Henk Kreule
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