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Doarpsbelang Tsjerkwert e.o. 
 

 

 

notulen ledenvergadering 25 november 2016 
 
1. Opening 

Theo opent de vergadering en heet ca. 50 aanwezigen van harte welkom. 
Bestuurslid Joke de Jong is afwezig tijdens deze vergadering. 
Verder bijzonder welkom aan Yvonne Sieswerda (Dorpen coördinator gemeente Sudwest-
Fryslân) en de raadsleden Baukje Miedema vanuit het VVD en Douwe Blom vanuit het FNP. 

 
2. Notulen ledenvergadering 27 november 2015 

Deze notulen waren op de website geplaatst. De voorzitter stelt voor om deze dit keer niet 
voor te lezen. Er zijn geen bezwaren of opmerkingen op het verslag en wordt daarmee 
goedgekeurd. 

 
3. Jaarverslag 2016 

Theo leest verslag voor. 
Vraag van Anita Hekkema: Welke prioriteiten worden er gesteld aangaande groen 
onderhoud? Voor burgers vaak onduidelijk wat de gemeente wel/niet doet. 
Yvonne geeft aan dat chemische bestrijding verboden is. Nu proeven met heet water. Er 
wordt voornamelijk in de (winkel)centra’s van de grotere kernen onkruid bestreden. Wel 
wordt er nog geborsteld. De woonwijken van bijv. Bolsward worden niet anders 
onderhouden dan de kleine dorpen. 
 
Baukje Miedema: Volgend jaar is er een extra budget van 2 ton beschikbaar voor groen 
onderhoud. Dus mogelijk wordt er dan vaker per jaar geborsteld. 
 
Verder zijn er geen op- aanmerkingen op het jaarverslag. 

 
4. Financieel verslag en verslag kascommissie 

Astrid geeft een toelichting op de verstrekte jaaropgave van 2016. Saldo is zo goed als gelijk 
gebleven. 
4 mei comité is hierbij inbegrepen. 
Jos vraagt hoeveel contributie moet er nog binnen komen? Nog ca. 400 euro volgens Astrid. 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen en daarmee wordt het financieel verslag 
goedgekeurd. 
 
Verslag kaskommissie: Titia Hylkema geeft aan dat het allemaal goed in orde was. Ook 
volgend jaar zal Titia samen met Thea Huitema de kaskommissie gaan vertegenwoordigen 
omdat ze beiden dit jaar voor de eerste keer de controle deden. 
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5. Verslag vanuit St. Windkracht 10 (incl. bekendmaking uitkeringen diverse aanvragen) 
Jos geeft een korte toelichting op het financiële boekjaar van 2015. 
Netto resultaat van ca. 25 duizend euro, toegevoegd op het resultaat. 
De reserve betreft op dit moment ca. 2 ton euro. 
Wel behoorlijk minder windproductie het afgelopen jaar vergeleken met voorgaande jaren. 
 

 
 
Jelle geeft toelichting over de stroomprijs ontwikkelingen. Beabuorren levert nu hun 
windstroom via Powerpears. 
Dit jaar zijn er negen aanvragen voor bijdragen ingediend. De overige zijn de jaarlijkse 
garantiestellingen richting 4 mei comité en de Oranjevereniging.  Vanuit de zonnepanelen 
actie zijn dit jaar 2 bijdragen van 250 euro uitgekeerd. 
 

 
 
Kascontrole Windkracht 10; 
Vanuit het bestuur hebben Joke en Fokko samen met Jos de boekhouding van het jaar 2015 
mogen inzien. Alle was prima in orde en daarmee zijn ook deze goedgekeurd. 
 

 
6. Bestuursverkiezing 

Op dit moment aftredend  : Theo Galema  en Astrid de Boer, beide niet herkiesbaar 
Jan Witteveen (sr.) is bereid gevonden voor een functie binnen het bestuur. 
De leden stemmen hier mee en  wordt bevestigd met een applaus. 
Voor de andere vacature zoeken we nog een kandidaat. Bij de aanwezigen is op dit 
moment niemand die opstaat voor een bestuursfunctie. 
Het bestuur zal het komend jaar nadenken over hoe hier verder invulling aan te geven. 
 
Richard Teppema is aftredend en stelt zich opnieuw herkiesbaar. Hiermee wordt 
ingestemd. 

 

  

Produktie Windmolens KwH

2013 26.880.000

2014 26.980.000

2015 30.150.000

schatting 2016 24.000.000

Aanvragen : november 2016

Nr. Aanvrager  Bedrag Bestemming

1 Dorpsbelang 525,00€             bloembakken bij de brug

2 Dorpsbelang 700,00€             pannakooi bij de school

3 EHBO 500,00€             60 jarig jubileum/ traveller met BHV setje

4 Oranjevereniging 500,00€             fototoestel /  vast geheugen-archief 

5 Sylroede/Dyksicht 125,00€             aanschaf vlaggetjes

6 Soos 60+ 250,00€             bijdrage bijeenkomsten.

7 Tjerkwerd te Kijk - overleg over bijdrage

8 Fitness 80,00€               aanschaf materialen

9 Kerkenraad 250,00€             boeken tbv kinderkerstfeest

10 Comité 4 Mei  garantiebedrag € 250,-

11 Oranjevereniging garantiebedrag € 1.000,-

11 Bijdrage zonnepanelen 500,00€             

12 Website 84,00€               

Totaal 3.514,00€         
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7. Verslag werkgroepen en laatste stand van zaken behandelde thema’s    
o Cultuur; 

Fokke geeft een toelichting over de geplande activiteiten welke in 2017 op stapel 
staan. 

o Hemdyk en parallelweg; 
Bertus Rinse geeft korte toelichting over het werk aan de Hemdyk wat nu gaande is. 
Van de parallelweg zijn nu eerst de bochten aangepakt en verbreedt door grasbeton. 
Verder zullen volgend jaar de plannen voor de reconstructie kruispunt Bolsward op de 
agenda staan. Met name belangrijk de fietsverbinding vanaf Tjerkwerd naar Bolsward. 
Vraag: Hoe zit het met onderhoud / maaien bermen langs parallelweg. Het hoge gras 
neemt het overzicht weg en gevaar voor veiligheid. 
Opmerking Anita Hekkema: Oversteek fietsen parallelweg t.h.v. Tjerkwerd. Met name 
tijdens de 11-steden fietstocht. Deze onoverzichtelijke situatie is richting organisatie 
aangegeven. 

o FrieslandOpGlas (sneller internet buitengebied) 
Anneke geeft een korte toelichting. Provincie heeft hier een nieuwe wending 
aangegeven. Kabel-Noord zal hier niet meer 1 0p 1 voor benaderd worden. Nu volgt 
een nieuwe aanbesteding vanuit de markt.  
Titia Hylkema geeft aan dat e.e.a. in beweging is. 

o It Waltahûs 
Theo geeft een toelichting over de plannen.  
Er ligt nu een voorlopig schetsplan waarin ook alle gebruikers betrokken zijn geweest.  
De plannen zijn inmiddels door de Stichting gepresenteerd tijdens hun 
jaarvergadering. De geluiden waren positief. Plannen liggen nu ter toetsing bij de 
gemeente. 
In 2017 worden deze verder uitgewerkt. 
Vraag Marja Verzeilberg; Er is ooit een plan geopperd voor een MFC nabij het 
sportveld. Is dit nog actueel? Volgens Theo is dit op de achtergrond geraakt wegens te 
hoge verwachte exploitatielasten van dergelijke plannen. 

o Infobord 
Heeft uiteindelijk wat lang geduurd maar wordt nu z.s.m. ingepland voor plaatsing. 
 

PAUZE 
 

8. Presentatie en toelichting project ‘Tjerkwerd te kijk’ door Anne de Vries 
Anne de Vries geeft een toelichting over het project. 
13 t/m 28 mei 2017 zal dit project gaan plaatsvinden met de naam: ‘Kijkdozen-route, mijn stijl, 
mijn smaak’. 
Iedereen kan hier aan mee doen.  
De kijkdozen-route bestaat o.a. uit de volgende onderdelen / elementen: 
- Huiskamer kijkdozen, zowel kleine- als grote dozen. Afhankelijk wat men hierin wil laten 
tonen. 
- Grote kijkdozen, zoals keet, container of schuur etc. 
- Uitkijk-doos als uitzichtpunt voor maken van o.a. foto’s. 
- Draaibare metalen ‘verrekijk-doos’ 
- St. Petruskerk, muziek, kunst etc. 
 
De initiatiefgroep bestaat uit Ada Stel, Koos Stel, Anne de Vries + werkgroep cultuur 
Tjerkwerd. 
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9. Presentatie door Jaap Koen Bijma, adviseur Doarpswurk 
Na voor sommigen een inspirerende, maar voor sommigen ook niet te volgen betoog van 
Jaap Koen Bijma wordt er toch veel over na gesproken. Jaap Koen ontvang na zijn verhaal een 
kleine bijdrage voor zijn project in Afrika. 

 
10. Rondvraag 

Anita Hekkema; Bedankt St. WK10 voor hun bijdrage richting  4 mei comité + buurtvereniging 
Sylroede. 
Tevens kwam Anita in de situatie terecht dat zowel Hemdyk afgesloten was + brug dicht i.v.m. 
schilderwerk. wat nu? Brugwachter was niet zichtbaar aanwezig. 
Ook i.v.m. afsluiting kruispunt naar Sylroede. Hoe wordt dit voortaan gecommuniceerd? 
Yvonne: Aanwonenden worden gecommuniceerd. Item schilderen brug wordt nagekeken. 
Ook zwaar verkeer nu door de Sylroede i.v.m. afsluiting kruispunt. 
 
Afke Smid: Beton paaltjes bij Waltahuis en langs Waltawei. Kunnen hier ook reflectoren op? 
 
Kerk bedankt ook St. WK 10 voor hun bijdrage. 
 
Astrid bedankt iedereen tijdens haar lange periode in het bestuur van Dorpsbelang. Heeft dit 
als erg plezierig ervaren met mooie herinneringen. 
 

 
11. Sluiting 

Theo sluit om 22.40 af en bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid. 
  


