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Notulen 22 maart 2022 Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang Goingarijp 

 

Locatie: de Klokkenstoel 

Aanvang: 19.30 uur 

 

Voor deze vergadering zijn als vertegenwoordigers van de DFM uitgenodigd: 

Roel de Jong (wethouder) – aanwezig  

Karien van Mierlo (dorpencoördinator) – afwezig met kennisgeving 

Theo Zwerver (wijkbeheerder groen) – aanwezig tot agendapunt 6 

 

 

Voorzitter: Marga van den Brink (voorzitter PBG) 

Linda Grijn (penningmeester PBG en notulist) agendapunt 4, 7,8, 9 

 

 

1. Opening  

Marga opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij stelt de heren De Jong en 

Zwerver van DFM voor en een aantal aanwezige politici: 

• Janke de Vries – FNP 

• Henk Alderse Baas – CDA 

• Sytze Holtrop – CU  

• Geeske Holtrop Hoekstra – Kleurrijk Fryske Marren 

 

De laatste ALV was op 10 maart 2020 en het is fijn dat dat we nu weer in levende lijve met elkaar over 

zaken te kunnen praten die in het dorp en bij het bestuur spelen. Veel van de gebruikelijke Mienskip-

activiteiten konden in de Covidperiode geen doorgang vinden. Gelukkig was het wel mogelijk om in de 

openlucht de activiteiten van de natuurcommissie door te laten gaan. Ook heeft de activiteitencommissie 

een aantal activiteiten Covidproof kunnen organiseren. Het bestuur heeft de leden in deze periode 

zoveel mogelijk via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van alles wat er speelde in het dorp. 

 

Marga staat stil bij de oorlog die gaande is in de Oekraïne, iets wat iedereen bezighoudt nu en waarvoor 

ook in het dorp inzamelingsacties voor hulpgoederen worden gehouden. 

 

2. Mededelingen 

Afmeldingen: Hiltsje de Vries, Gonnie en Tom de Korte, Rob Dros, Ted van Busschbach, Anne Marie 

Muysken, Mirjam Harmsma, Henk Kreule en Karien van Mierlo (dorpencoördinator)  

 

Overleden dorpsgenoten 

In 2021 is Sijtske Hazelhoff – van der Kloet overleden. Dit jaar is Rob van Veen overleden. 

 

We houden een moment stilte om onze dorpsgenoten te herdenken. 

 

Over agendapunt 5 (Rondje Snitser Mar) is in het dorp veel onrust ontstaan. Het bestuur is bekritiseerd 

over zijn rol hierin en door o.a. podium te geven aan de werkgroep Grutto Vooruit. Die kritiek is niet 

geheel onterecht; het bestuur heeft hierin een verkeerde afslag genomen. De rol van het bestuur moet 

neutraal zijn. Peter van Vliet zal straks bij dit agendapunt namens de familie Agricola een statement 

voorlezen. 

 

3. Samenstelling Bestuur – voordracht Yke de Vlugt 

Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit 2 personen, wat veel te weinig is. Het bestuur is verheugd te 

kunnen meedelen dat Yke de Vlugt zich heeft aangemeld om het bestuur te komen versterken en draagt 
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hem voor als bestuurslid. Yke stelt zich voor aan de leden en vertelt kort iets over zichzelf. De voordracht 

om Yke als bestuurslid te benoemen wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

4. Notulen ALV 10 maart 2020 

Omdat er in verband met Covid in 2021 geen ALV heeft kunnen plaatsvinden, zijn de concept-notulen 

van 10 maart 2020 op 4 maart 2021 via e-mail naar alle leden verstuurd. Daarna zijn de notulen met 

enkele aanpassingen definitief gemaakt, vastgesteld en op de website geplaatst. Ze staan vanavond 

enkel op de agenda om het geheugen op te frissen.  

Opmerking Anky Akkerman: aanmeldingen voor de snoeigroep bij Anky (niet meer bij Corriet).  

 

5. Rondje Snitser Mar – fietsroute 

Alle leden hebben t.b.v. dit agendapunt vorige week een tijdlijn ontvangen. Die tijdlijn beschrijft een 

periode van 10 jaar – van 2012 tot nu. Ter verduidelijking wordt een aantal voorstellen uit de tijdlijn door 

middel van een presentatie getoond. 

 

Voorstel 4 – vanaf Rufus over de Noarder Aldewei langs Agricola/Bloemers met aansluiting op de 

Ballingbuer is het voorstel dat Marrekrite nu verder uitwerkt. En zoals gebruikelijk bij dit soort dingen 

geldt ook voor dit voorstel: een deel van het dorp heeft geen bezwaar tegen dit voorstel en een deel 

heeft wel bezwaar.  

 

Een aantal verontruste bewoners heeft naar aanleiding hiervan de werkgroep Grutto Vooruit opgericht. 

Het bestuur heeft de werkgroep ondersteund door het mailaccount van PB beschikbaar te stellen voor 

een handtekeningenactie. Het bestuur heeft daartoe besloten, omdat de argumenten van de werkgroep 

overeenkwamen met de argumenten van het voormalige PB bestuur en treedt in dezelfde voetsporen, 

met diezelfde argumenten. De handtekeningenactie heeft voor verdeeldheid onder de dorpsbewoners 

gezorgd en het bestuur heeft dit niet goed ingeschat. Het bestuur biedt hiervoor excuses aan aan de 

leden. 

 

Peter van Vliet krijgt het woord en leest namens hemzelf, de familie Agricola en een aantal 

sympathisanten een statement voor waarin hij nader ingaat op de ligging van het vogelbroedgebied en 

hun visie daarover. Ook is er kritiek naar het bestuur toe over de ingenomen rol in deze kwestie. 

 

Er wordt gediscussieerd onder de leden, er is verschil van inzicht of het fietspad door het 

vogelbroedgebied loopt of langs het vogelbroedgebied. Opmerking Bettie Agricola: er is vooraf geen 

overleg met haar en Otto geweest over de handtekeningenactie en zij vinden het jammer dat het 

allemaal zo is gelopen. Opmerking Marga: het is duidelijk dat er verdeeldheid is en we wachten de 

vervolgstappen van Marrekrite af. 

 

Bauke Dam krijgt het woord: in februari heeft er tussen hem en het bestuur van PB een gesprek 

plaatsgevonden over de gang van zaken en welke positie het bestuur heeft ingenomen. Het bestuur 

moet een neutrale positie innemen en door het rondsturen van de brief van Henk Kreule is de indruk 

gewekt dat dit niet zo is. Voor Marrekrite is in deze kwestie het bestuur van PB gesprekpartner, maar 

Marrekrite houdt zich daar niet altijd aan. Marrekrite zal de bevindingen van de vergunningverlenende 

instanties (de Provincie, het Wetterskip en DFM) en de voortgang + planning van het project aan het 

bestuur van PB communiceren. Die informatie deelt het bestuur vervolgens met de leden van PB. Indien 

er bezwaren zijn tegen het besluit van de gemeente, dan kan de gebruikelijke weg worden genomen en 

bezwaar bij de gemeente worden aangetekend.  

 

Roel de Jong (wethouder) krijgt het woord: jammer dat de fietsroute voor verdeeldheid onderling in het 

dorp zorgt. Marrekrite bestaat uit de gemeente, de provincie en het Wetterskip. Marrekrite heeft als doel 

om Friesland toeristisch op de kaart te zetten en dit laatste stukje fietsroute maakt het Rondje Snitser 

Mar af. De volgorde is dat het finale plan van Marrekrite wordt voorgelegd aan het college van B en W 

en die besluit vervolgens hierover. Roel de Jong laat verder weten dat hij op korte termijn een gesprek 

met Marrekrite gaat inplannen en de resultaten daarvan aan het bestuur van PB terugkoppelt. 
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Opmerking van Froukje Dam: een bestuur dat uit maar 2 personen bestaat is zeker als dit soort zaken 

spelen te klein en zij hoopt dat meer kandidaten zich aanmelden als bestuurslid. 

 

Marga sluit het agendapunt af. 

 

Pauze (tot 21.00 uur) 

 

Voordat we verder gaan met agendapunt 6 vraagt Marga of er voor Theo Zwerver vragen zijn. Theo kan 

niet tot het einde van de vergadering blijven. 

• Komt het snoeihout weer voor verkoop aan bewoners beschikbaar? Theo zal dit navragen en 

komt daarop terug bij het bestuur van PB. 

 

6. Verkeersveiligheid in het dorp 

Hanneke Veninga stelt zich voor en vertelt dat haar opviel toen ze hier kwam wonen, dat er vaak veel 

te hard werd en wordt gereden op de 30 km weg in het dorp. Zij heeft hierop initiatief genomen en overal 

langs de weg bordjes met 30 km geplaatst. Die bordjes zijn nu aan vervanging toe en Hanneke heeft 

een intekenlijst meegenomen waarop stickers voor op containers en bordjes met 30 km kunnen worden 

besteld.  

 

Dat er te hard wordt gereden is een punt dat al jaren op de ledenvergadering terugkomt, maar er gebeurt 

niet veel verder. Hanneke heeft een aantal ideeën opgedaan bij andere gemeenten in de buurt en laat 

op een presentatie voorbeelden zien hoe de weg zou kunnen worden aangepast/ingericht zonder veel 

overlast voor (landbouw)verkeer, maar die wel bewerkstelligt dat er minder hard wordt gereden. Als er 

nog meer ideeën zijn, houdt Hanneke zich van harte aanbevolen. Hoe nu verder? Samen met Edith van 

Kolck plant Hanneke een gesprek met een verkeersdeskundige van de gemeente en Karien van Mierlo. 

Het resultaat van dat gesprek wordt daarna aan PB en de leden teruggekoppeld. 

 

7. Concept-statuten 

De huidige statuten zijn opgesteld in 1979 en voldoen niet aan de nieuwe wet WBTR die sinds 1 juli 

2021 in werking is getreden. Op ons verzoek heeft notaris Harmsma concept van de statuten opgesteld 

die aan de WBTR voldoet. De grootste veranderingen ten opzichte van de huidige statuten: 

• alle leden hebben stemrecht – ook de eigenaren van de vakantiehuizen; 

• het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december (is nu 1 augustus tot en met 31 

juli); 

• het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden (was 5); 

• een bestuurder neemt geen deel aan beraadslagingen en besluitvorming indien hij/zij direct of 

indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de vereniging en de 

daaraan verbonden organisatie. Als hierdoor geen besluit kan worden genomen dan wordt het 

besluit genomen door de algemene vergadering; 

• op basis van de nieuwe statuten wordt het huishoudelijk reglement (HHR) opgesteld. In het 

HHR worden o.a. opgenomen: samenstelling bestuur en rooster van aftreden / het bedrag 

waarboven het bestuur vooraf goedkeuring aan de leden moet vragen voor het sluiten van een 

overeenkomst of het doen van investering. De hoogte van dat bedrag wordt in samenspraak 

met de leden vastgesteld. 

 

De leden stemmen in met het concept van de statuten zoals dat nu voorligt. Het bestuur zal aan de 

notaris opdracht geven om de statuten definitief te maken. 

 

8. Jaarverslag PBG 

Alle leden hebben het jaarverslag PBG toegestuurd gekregen waarin alle gebeurtenissen en activiteiten 

van 2021 staan genoemd. Henk Kuiper heeft het stokje overgenomen van Poldek Wierdak en is nu 

coördinator van de onderhoudscommissie/voorzieningen. Poldek wordt van harte bedankt voor zijn 
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jarenlange inzet. Bauke Dam merkt op dat er geen achternamen genoemd worden in het jaarverslag en 

dat dit voor verwarring kan zorgen. Het besluit om geen achternamen te vermelden is door het vorige 

bestuur genomen i.v.m. de privacywet (AVG). Er volgt een discussie en hieruit volgt een nieuw besluit: 

voor- en achternamen worden genoemd in verslagen behalve als iemand daar bezwaar tegen heeft. De 

bezwaren kunnen bij PB worden gemeld en die zorgt voor de registratie daarvan. 

 

De coördinatoren van de verschillende commissies krijgen het woord. 

 

Natuurcommissie 

Voor de natuurcommissie zijn we nog op zoek naar een coördinator en Anky Akkerman is bereid om 

wat te vertellen over de activiteiten. Zij vertelt over de moestuin die in september 2021 is opgestart. De 

feestelijke opening in september met Burendag en dit voorjaar met NLdoet om de moestuin verder voor 

te bereiden waren geslaagd. Nieuwe mensen zijn welkom en kunnen zich aanmelden. Vaste werkdag 

is vrijdagochtend van 10 – 12 uur.  Verder zijn stekjes van bloemen die vlinders aantrekken welkom.  

 

Activiteitencommissie 

Anna Boukje van der Meer neemt het woord namens de activiteitencommissie. Door Corona heeft de 

activiteitencommissie het afgelopen jaar niet de gebruikelijke activiteiten kunnen organiseren. Maar op 

een creatieve manier zijn er toch nog verschillende activiteiten voor het dorp Covid-proof georganiseerd 

zoals: 

- vrijmarkt en tompouces op koningsdag 

- catering bij de opening van de moestuin 

- digitale bingo (helaas te weinig animo dus dat ging niet door) 

- kerststukje maken 

- catering dit voorjaar bij de moestuin en speeltuin tijdens NLdoet 

- meet&greet in zeilschool 

De activiteitencommissie heeft genoeg plannen voor dit jaar om, nu het weer kan, Mienskipactiviteiten 

te organiseren.  

 

Veiligheidscommissie 

Anita de Greef vertelt over de 4 AED's die zijn aangeschaft en waar die zich bevinden: restaurant De 

Klokkenstoel – haven Oer 't String / Plaatje – de zeilschool – Kleasterwei 16 (bij Ronald en Anita). Er 

zijn tussen 35 en 40 mensen in het dorp die een AED cursus hebben gevolgd en kunnen helpen. Verder 

benoemd Anita dat er bij haar een EHBO doos staat die beschikbaar is voor activiteiten en opgehaald 

kan worden. 

 

9. Financieel verslag 2021 en decharge bestuur 

Bij de vergaderstukken zijn de balans 2021 – resultaatrekening 2021 – begroting 2021 – toelichting 

2021 – verklaring kascommissie vooraf toegestuurd aan de leden. 

In de Toelichting is bij het project Ontmoetingsplek een foutje geslopen. Er staat dat er een 

subsidiebedrag van EUR 1.6386,20 is ontvangen van de gemeente DFM. Dit moet zijn; EUR 1.686,20. 

 

De kascommissie 2021 bestaat uit Cees Mollema en Johan de Boer. Cees neemt het woord en deelt 

mee dat de informatie, stukken en de bank zijn gecontroleerd door Johan en hem en er geen 

onregelmatigheden zijn geconstateerd. Cees stelt namens de kascommissie voor aan de 

ledenvergadering om aan het bestuur decharge te verlenen over het financieel gevoerde beleid in 2021. 

De ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur. Cees treedt af en de kascommissie voor 2022 

bestaat uit: Gerrit van de Klashorst en Johan de Boer. 

 

10. Rondvraag 

Peter van Vliet spreekt zijn waardering uit naar het bestuur voor al het gedane werk aan de 

dorpswandeling en de dorpscanon over Goingarijp (www.dorpscanon.nl). Marga bedankt Peter voor de 

vele foto's en filmpjes die hij ter beschikking heeft gesteld.  

http://www.dorpscanon.nl/
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Bauke van Dam vraagt aan wethouder Roel de Jong hoe het zit met de leegstandsverordening en het 

ter beschikking stellen van huizen aan vluchtelingen. Roel de Jong: die vraag speelt niet alleen in 

Goingarijp en is moeilijk zo te beantwoorden; voor zover bekend is er geen verordening voor. De 

wethouder zal informatie hierover terugkoppelen aan PB. De onderliggende vraag is dan: permanente 

bewoning – wat mag wel en wat mag niet? Het is bekend dat in het dorp aan aantal huizen als permanent 

bewoond geregistreerd staan, terwijl ze als vakantiewoningen worden gebruikt. Handhaving hiervan is 

moeilijk. 

Marjan de G: roept op om hulpgoederen voor Oekraïne in bananendozen aan te leveren – over 2 weken 

gaat er weer een hulpgoederentransport die kant op.  

 

Ronald de Greef: er zouden schapen komen om het gras van het fruitbomenveld kort te houden. 

Gebeurt dat nog? Voor zover bekend niet, maar Ronald kan hierover met Corriet van Rossen contact 

opnemen. Het gras wordt wel regelmatig gemaaid.  

 

Anky Akkerman: ter hoogte van Plaatje in de vaart was altijd een bord "doodlopende vaart", dat bord is 

weg waardoor er voor onnodig vaarverkeer is. Dit kan worden gemeld via www.fixi.nl  

 

Gerrit van de Klashorst: de afspraak is dat in de vakantieperiode en als er gasten zijn in de B&B, de 

kerkklok na 23 uur wordt uitgezet en weer begint om 7 uur. Maar ook als er geen gasten zijn, slaat de 

klok niet meer na 23 uur. Is die afspraak veranderd? Geertje legt uit toen Cees het van Meine heeft 

overgenomen al zo was. Het is veel werk om de klok na 23 uur te laten slaan omdat er een apparaatje 

tussen zit dat de klok niet laat slaan en het ingewikkeld is om dat dan weer telkens handmatig aan en 

uit te zetten. Cees Mollema en Kees Swildens zorgen er 2 x per dag voor dat het uurwerk wordt 

opgewonden. Het uurwerk wordt elektrisch gemaakt en gerestaureerd waardoor handmatig 2 x per dag 

opwinden niet meer nodig is. Dit zal naar verwachting niet te lang meer gaan duren.  

 

Joke de Graaf: Joke kon helaas niet aanwezig zijn vanavond maar heeft haar vraag schriftelijk gesteld. 

Is er belangstelling om in het dorp gezamenlijk een windmolen te plaatsen en is er een toekomstvisie 

met betrekking hierop? 

 

 

Marga bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22.25 uur. 

 

*   *   *   *   *   *   * 

 

 

http://www.fixi.nl/

