
NOTULEN JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG GOINGARIJP 
op 10 maart 2020, 19.30 uur in De Klokkenstoel

Speciale genodigden: vertegenwoordigers van de Gemeente: Mevrouw Karien v. M. 
(dorpencoördinator), de heer Roel d. J. (wethouder).  De heer Theo Z. (wijkbeheerder groen) kon 
helaas niet aanwezig zijn.

ACTIE BESPROKEN PUNTEN
1. Opening 

Marga v.d. B opent de vergadering. Zij heet iedereen van harte welkom en stelt 
de vertegenwoordigers van de Gemeente voor en een aantal poliUci, te weten:
- Roel de J., wethouder
- Karien v. M, dorpencoördinator
- Ineke S. van PvdA
- Janke d. V. van FNP
- Sytze H. van Christen Unie
- Henk A. B. van CDA

2.

Marga/
Trea

Marga

Mededelingen
a. Aanvulling / wijziging agenda

Marga v.d. B. meldt dat er op agenda nog het punt 4d Fietspad Rufus – 
Goingarijp wordt toegevoegd.
Verslag kascommissie zal direct na agendapunt 6 worden behandeld omdat 
Herbert N. eerder weg moet.

b. Overleden dorpsgenoten
In 2019 overleden de volgende dorpsgenoten:
Dhr. W van Roeden Mevr. S. Schlawitz; Dhr. G. Wesselink;.

Marga vraagt een moment sUlte om deze mensen te gedenken.
c. Afmeldingen

Klaas en Jessica W., Jaap en Mirjam H, Hilde d. V, Frida O., Lenie v.d. W., 
Johannes en Alie v.d. W., Bonnie H..

3.

Marjan

Notulen ALV 11 februari 2019
Tekstueel:
Pagina 7, regel 11: Sistra R. moet zijn Corriet v.R.. 
Regel 12: Corriet v. R. verwijderen.
Notulen worden verder goedgekeurd.

4. Antwoorden op vragen uit notulen van ALV 11 februari 2019 
a. Verkeersveiligheid  
Marga stelt voor om het onderwerp ‘verkeersveiligheid’ te schrappen van 
agenda, omdat gemeente niet van plan is iets aan te passen. 
Edith v.K. vindt dit jammer, omdat zij de weg van Broek naar Goingarijp en langs 
het dorp als onveilig ervaart. Er wordt vaak te hard gereden. 
Marga zegt dat er contact is geweest met de boeren over het harde rijden van 
trekkers. Gevraagd is om 30 km. aan te houden. 
Krantenbezorgers rijden ook te hard, die zouden ook aangesproken moeten 
worden. 
Wij zouden contact op kunnen nemen met de wijkagent om hand te haven. 
Verder wordt een voorstel gedaan om creaUeve signalering op wegdek aan te 
brengen. 
Voorgesteld wordt om van de weg een fietspad te maken waarbij auto te gast is. 
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Bestuur 
PBG

Bestuur 
PBG

De wethouder antwoordt dat er geen geld beschikbaar is om dergelijke 
aanpassingen te maken. Daarbij is de verkeersintensiteit niet groot genoeg om 
een dergelijke uitgave te rechtvaardigen.
Gerard d. G. wijst op een mogelijkheid om een verkeersdrempel in de weg aan te 
brengen, die alleen omhoog komt, wanneer er te hard gereden wordt. 
Besloten wordt om het punt verkeersveiligheid op de agenda te houden en er 
verder naar te kijken. 
Rob R. wijst er verder nog op dat automobilisten op moeten legen dat ze hun 
groot licht dimmen wanneer ze fietsers tegemoet rijden wanneer het donker is. 
Fietsers worden verblind, automobilisten realiseren zich dat niet alUjd.
b. Glad wegdek brug It Set
Verroge planken zijn vervangen door planken met stroever oppervlak. Elke keer 
wanneer er een plank vervangen moet worden, zal een stroever exemplaar 
worden aangebracht. 
c. Walbeschoeiing / -begroeiing bij bruggetje It Set
De gemeente laat de situaUe zoals het is. Wanneer men de begroeiing in de 
walkant gaat weghalen, is men bang dat de walkant instort. De planten houden 
de boel bij elkaar. Vervanging zit wel in de planning. Is niet bekend welk jaar dit 
zal gebeuren.
d. Fietspad Rufus Goingarijp
Er is sinds er een arUkel verscheen in de Leeuwarder Courant over het eventueel 
aanleggen van een schuiirug over het sluisje ten behoeve van een fietspad, 
onrust in het dorp hieromtrent, zoals gebleken is in de deel- en weetapp van het 
dorp. 
Men vindt het een onrealisUsch plan. De ruimte rond de doorgang/sluis waar de 
plank overheen zou moeten komen te liggen, is te krap, wordt een onveilige 
situaUe, omdat je geen overzicht hebt. Er moeten heel veel boten in de zomer 
door de sluis. Bij veel wind vanaf het meer is het ook onveilig. Verder is het 
helemaal niet zo dat alleen bij Goingarijp het pad niet langs het meer gaat, tussen
Joure en Sneek gaat het tot nu toe ook niet langs het meer. 
Anna Boukje v.d. M. wijst er op dat er bij Top en Twel over de Broeresloot wel 
een brug aangelegd gaat worden met gebruik van Europese subsidie. Er schijnt 
geld voor het fietspad te zijn als dit voor eind 2020 wordt aangevraagd. 

Bestuur PB vertelt dat een aantal jaar geleden de heer Hoekstra allerlei plannen 
had voor het fietspad: een pontje langs het sluisje heen, een schuiirug, een 
fietsbrug over de Lijkvaart heen tussen boerderij van Ogo A. en het dorp. Wij 
vonden het geen goed idee en hebben toen ook voorstellen gedaan: 
Voorstel was om weg Swegepoel – Goingarijp verkeersluw te maken.  
of om het pad tussen de weilanden door te laten gaan.  
Wij hebben geen reacUe gehad op deze voorstellen en omdat wij helemaal niets 
hoorden, dachten wij dat het plan een sUlle dood gestorven was. 

Bestuur PB heej Ujdens de voorbespreking ALV aan de wethouder en 
dorpencoördinator gevraagd of zij bekend zijn met een dergelijk plan en of de 
gemeente 230 000 euro aan Marrekrite heej betaald voor het aanleggen van 
een dergelijk fietspad. Gemeente heej gezegd dit geld gereserveerd te hebben, 
niet betaald. Marrekrite moet eerst een goed plan voorleggen bij gemeente, dan 
wordt gekeken of het goedgekeurd kan worden, een omgevingsbesluit, waarbij 
er rekening wordt gehouden met alle argumenten die wij naar voren brengen. 
Als het plan goedgekeurd zou worden, dan wordt er pas betaald. 
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Wethouder zegt dat het plan niet door kan gaan als het niet gedragen wordt door
de gemeenschap. Wethouder zegt ook dat het nog geen plan is, maar een idee.
Bestuur is ondertussen ook benaderd door twee HBO-studenten civiele techniek, 
die in opdracht van de Provincie onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het
aanleggen van het fietspad langs het Sneekermeer. Zij willen een afspraak met 
ons maken om te horen hoe wij over een dergelijk idee denken. 
De studenten zullen ook afspraken maken met de zeilschool, de havenmeester 
en restauranthouder om over het idee te praten. 
Monique vindt een schuiirug een slecht plan en deelt dat onomwonden mee 
aan de wethouder. Zij begrijpt niet dat dit plan voorgesteld wordt. Zij is ook bang  
dat dit plan doorgeduwd wordt zonder dat de bewoners er echt inbreng in 
hebben. Zij houdt het nauwlegend in de gaten en zal, indien nodig, samen met 
andere bewoners weer van zich laten horen.  
Ook houdt het bestuur van Plaatselijk Belang deze zaak nauwlegend in de gaten.

5. Statuten / HHR
De aangepaste statuten zijn door Bauke D. en Annemiek W. doorgenomen en 
hebben gereageerd. Daarop zijn de statuten aangepast en naar leden PBG 
gestuurd ter beoordeling. Deze concept-statuten worden nu besproken. 
Albert merkt op dat wanneer er crowdfunding wordt gedaan voor projecten in 
het dorp, dit geld daar ook voor moet worden gebruikt. 
Bestuur geej aan dit uiteraard ook gebeurt, maar dat een eventueel restbedrag 
naar algemene kas PBG gaat, want er zal in dit geval, elk jaar onderhoud 
gepleegd moeten worden. Daarbij is het ondoenlijk om alle projecten strikt 
gescheiden te houden, omdat verschillende projecten in dorp worden 
onderhouden. Daar wordt dan gemeenschappelijk materiaal / apparaten voor 
aangeschaj, waar dit geld dan ook voor gebruikt kan worden. 
Edith zegt dat zij 5 jaar zimngsperiode bestuurslid te lang vindt. Zij stelt voor dit 
naar 3 jaar terug te brengen.
In HHR moet komen te staan dat het officiële communicaUemiddel voor bestuur 
PBG de mail is via Mailchimp. Deel- en weetapp is niet een officieel middel voor 
het bestuur. Dit bereikt niet al onze leden en is opgezet door Anita d. G. om de 
veiligheidsapp te ontlasten van gesprekken/reacUes die niet perse voor 
veiligheidsapp bestemd zijn. 
De veiligheidsapp is alleen voor meldingen over onveilige situaUes die ook 
gemeld zijn bij 112.
In statuten/HHR moet vermeld worden dat iedereen die zich inzet voor 
acUviteiten georganiseerd door PBG of een commissie/werkgroep daarvan, 
verzekerd is via de gemeente. Deze verzekering geldt alleen als de persoon niet 
zelf verzekerd is tegen wat hem/haar overkomt. 

De opmerkingen uit deze vergadering worden in de statuten en HHR verwerkt en 
nogmaals naar leden gestuurd als concepten. De opmerkingen die daar weer uit 
volgen worden bekeken, eventueel verwerkt en weer toegestuurd, net zolang tot
het helemaal in orde is. Dan gaan we naar de notaris. 

6. Baggeren/hekkelen
Plaatselijk Belang heej bewoners de gelegenheid gegeven zich te melden als 
men belangstelling heej voor het hekkelen van het stukje privéwater grenzend 
aan perceel. 
Ongeveer 20 mensen hebben gereageerd. Kosten voor het hekkelen zijn voor 
bewoners, het totaal bedrag wordt verdeeld over degenen die meedoen. Het 
hekkelen zal begin juni plaatsvinden. De boten zullen dan verplekt moeten 
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worden. Plaatselijk Belang zal dit tzt organiseren. 
7. Jaarverslag 2019 Plaatselijk Belang 

a. Verslag Bestuur
Dit verslag en die van alle commissies zijn geplaatst op de website, waarnaar 
verwezen is in de uitnodiging voor deze jaarvergadering, waar ze voor 
iedereen te lezen zijn. 

b. Verslag AcUviteitencommissie
Sistra R. benadrukte Ujdens de ALV dat naast Hammy W. en zijzelf (de 
coördinatoren voor de acUviteiten in ons dorp) zij dit beslist niet alleen doen. 
Zij worden bij de vele acUviteiten bijgestaan door de andere commissieleden, 
te weten: Jellie, Joke, Gerrit, Ulbe, Edith, Anna Boukje.

Ze proberen zoveel mogelijk wisselende acUviteiten te organiseren zodat ook 
zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Na afloop van iedere acUviteit 
schrijven ze een verslag en dit komt dan weer in de nieuwsbrief van PB te 
staan. Deze verslagen zijn ook te lezen in het jaarverslag. 
Zij zijn heel blij dat er iedere keer weer voldoende deelnemers zijn om de 
acUviteit door te laten gaan. De mail van P.B. en de deel en weet app. zijn 
hierbij een belangrijk hulpmiddel.
Enkele reacUes van deelnemers; “moeten we vaker doen” ; “goed foar de 
mienskip”. Dus ook dit jaar gaan we ons best doen.

Ze hebben ook contact gehad met Annieck B., buurtwerker sport en cultuur 
van sociaal werk de Kear, voorheen Miks in Joure. Zij gaat samen met hun 
kijken naar wat nog meer mogelijk is aan acUviteiten. Annieck is een 
enthousiaste meid en zit vol ideeën. Dus….wie weet komt ‘Goingarijp in 
beweging’…. Ze houden ons op de hoogte!

Als iemand een leuk idee heej en denkt zelf een acUviteit te willen 
begeleiden, dan kun je dat doorgeven aan Hammy of Sistra. Via de mail: 
acUviteiten@goingarijp.frl

De commissie is ook nog op zoek naar mannen die bij acUviteiten met 
prakUsche dingen kunnen assisteren. Dus mannen mail hun als je wilt 
helpen…

c. Verslag Natuurcommissie
Ciska N. kan zich niks leukers bedenken dan de acUviteiten van de 
natuurcommissie. Ze vertelt er graag over maar wil het ook graag laten zien. 
Dat deed ze door een film over de acUviteiten, gemaakt door Peter v. V, te 
laten zien. Ciska bedankte hem hartelijk. 
Verder vertelde ze over de nieuwe ideeën die er leven bij de commissie, 
waaronder het planten van een tulpenboom op het stukje gras naast de 
boothelling in de haven. Dit is onderdeel van het plan om dit stukje dorp bij 
de haven her in te richten.
Verder wordt er een fotowedstrijd georganiseerd met het onderwerp: 
bloesem.
De natuurcommissie wil ook bekijken of wij in Goingarijp een bloemenlint in 
de bermen kunnen realiseren. 

Ciska deed een oproep om nieuwe ideeën bij de commissie te melden.  Dit 
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kan via de mail:  natuur@goingarijp.frl
Er is dit jaar een nieuwe werkgroep ontstaan bij de natuurcommissie: de 
snoeiploeg. En als iemand belangstelling heej om te snoeien, dan wordt 
diegene verzocht zich te melden bij Corriet via de deel- en weet app.

Verslag Onderhoudscommissie
Poldek W. liet weten dat dankzij medewerking van Cees M. vele bankjes zijn 
geschilderd.
Ook bedankte hij Hotze S. nog voor al zijn werk voor de 
onderhoudscommissie.
Daarna deed hij ook een oproep voor nieuwe helpers voor de commissie. Zij 
kunnen zich melden bij plaatselijk belang via info@goingarijp.frl

Het publicaUebord bij de haven zal opgeknapt worden. Bij de herinrichUng 
van het terrein bij de haven zal een plek komen voor een infobord. In welke 
vorm het huidige bord terugkomt is nog niet bekend.

Verslag Veiligheidscommissie
Anita vertelt dat er aan het eind van de maand weer een herhalingscursus 
AED is. Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden bij Anita via de mail: 
veiligheid@goingarijp.frl

Er wordt opgemerkt dat er in Akmarijp/Terkaple veel meer AED’s zijn. Hier is 
er maar een. Anita zegt dit te zullen uitzoeken. Er zou een projectgroep 
moeten komen, die uitzoekt of het hier ook nodig is en hoe dit dan zou 
kunnen. Er zal een mailbericht hierover naar de leden gestuurd worden. 

Reinout P. laat weten dat de jachthaven geïnteresseerd is voor een AED op 
het jachthaventerrein. 

8.  Financieel verslag van Plaatselijk Belang over 2019 / begroPng 2020
Trea deelt kopieën van de balans 2019, resultatenrekening 2019 en begroUng 
2020 uit en geej een korte presentaUe.
Corriet vraagt of het financieel verslag van te voren toegestuurd kan worden. 
Trea antwoordt dat dit in het verleden nooit werd gedaan, maar dat dit in de 
toekomst wel kan. 

9. Verslag Kascommissie
Herbert bedankt Trea voor de nege, overzichtelijke boekhouding. Alles klopt, 
alles is akkoord. 
Herbert treedt af. Cees M. komt erbij. Wanneer Cees eruit gaat, keert Herbert 
terug in kascommissie. 
Het bestuur wordt gedechargeerd.
De kaskommissie wordt hartelijk bedankt voor hun werk. 

10. Rondvraag aan gemeente en aan bestuur PBG
Willem F. vraagt zich af of de wilgen nog bijgewerkt gaan worden. Dat zal 
ongetwijfeld in het programma van de groenafdeling zigen. 
Froukje Dam vraagt hoe het zit met de hekjes bij bruggetje 't Set.
Het bestuur is hierover nog in overleg met de Gemeente. De 
oorspronkelijke situaUe was voor verbetering vatbaar omdat scootmobielen en 
fietsers met fietstassen niet probleemloos konden passeren.
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PAUZE

11. (gedeeltelijk) nieuw bestuur:
Reglementair ajredend: Marga v.d. B. en Henk K.. 
Beiden worden hartelijk bedankt voor hun enorme inzet. Zij krijgen ieder een 
verrassingspakket overhandigd door de twee zigenblijvende bestuursleden. Een 
applaus van de leden volgt.
Als nieuwe bestuursleden worden Anja Banning, MiranU Swart en Ellen de Vries 
aan de vergadering voorgesteld.
De vergadering reageerde enthousiast en onder instemmend applaus worden de 
drie dames veel succes gewenst.

12. In het zonnetje:
Corriet v. R. krijgt een prachUg boeket als dank voor haar tomeloze inzet voor het
dorp, waaronder haar acUef deelnemen aan de natuurcommissie en het al een 
aantal jaar coördineren van het ophalen oud papier. 

13. Fred Veenstra vertelt enthousiast over zijn interessante en zeer afwisselende 
werk als burgermeester van De Fryske Marren. De vergadering luistert 
geïnteresseerd toe. 
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