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Doarpsbelang Tsjerkwert e.o. 
 

 

 

Notulen ledenvergadering 1 december 2017 
 
1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Fokko opent de vergadering en heet de ca.42 aanwezigen van harte welkom. 
Bijzonder welkom aan de raadsleden Johan Langboek vanuit de PvdA en Tjerk Bouwhuis 
vanuit het FNP. 
Afmelding is binnen gekomen van Maaike van der Logt- Althuis (dorpen coördinator 
gemeente Sudwest-Fryslân). 

 
2. Goedkeuring notulen ledenvergadering 25 november 2016  

Deze notulen zijn vooraf op de website geplaatst. De voorzitter stelt voor om deze ook dit 

keer niet voor te lezen. Er zijn geen bezwaren of opmerkingen op het verslag en wordt 

daarmee goedgekeurd. 

3. Jaarverslag 2017 
Fokko leest het jaarverslag voor. Diverse behandelde en besproken thema’s worden 
genoemd. 
Na afloop wordt het verslag met applaus ontvangen.  
Ondernemersfonds is een item dat wordt besproken. Het geld wat in deze pot zit is 
beschikbaar voor initiatieven binnen ons dorp. 
Ondernemers kunnen dit collectief terug innen, kan niet op individuele basis. Agrarisch 
bedrijven kunnen het wel terug vorderen. Lolle Hielkema geeft ons advies om hier zo veel 
mogelijk uit te halen.  

 
4. Financieel verslag en verslag kascommissie 

Anneke deelt sheets uit waarop het financieel verslag staat vermeld. Heleen Wilts en Titia 

Hielkema hebben de kas gecontroleerd. Titia geeft aan dat, ook namens Heleen, de zaken 

keurig op orde waren. Ze brengt haar complimenten over aan Anneke.  Er is dit jaar een kleine 

teruggang in het saldo ontstaan. Grotendeels door kosten van gemeentelijke belastingen en 

heffingen voor de kleedruimte. Jos Falkena vraag wat het banksaldo is. Dit is op dit moment 

4.333 euro. Bankkosten worden twee keer genoemd i.v.m. een extra ondernemersrekening 

voor de bouw van de kleedruimte. Deze rekening is nu opgezegd. Verder zijn er geen op- 

aanmerkingen op het financieel verslag en wordt daarmee goedgekeurd. 

Samen met Heleen schuift volgend jaar Klaas Boersma aan in de kascommissie. 

5. Verslag Stichting Windkracht 10 (incl. bekendmaking uitkeringen diverse aanvragen) 
Jos Falkena neemt het woord en begint met het financiële verslag van 2016. 
Totaal behaalde resultaat 20.940,- euro. Het saldo is op dit moment 227.000 euro. 
 
In de bijlage van St. Windkracht 10 treft u een overzicht aan van de alle ingediende aanvragen 
en uitkeringen over 2017. Totaal is er in 2017 ruim 26 duizend euro uitgekeerd. 
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Productie windmolens; 
Stand tot en met oktober is ca. 20 mio KWh.  Totaal verwacht aan windproductie over heel 
2017 is naar schatting tussen de 26 en 27 mio KWh. Dit is een opbrengst ruim boven het 
gemiddelde van afgelopen jaren. De stroomprijs is een klein beetje gestegen naar 3,7 cent per 
KWh. 
Via energieleverancier Powerpears kan deze stroom door particulieren thuis worden 
ingekocht. 
Er zijn verder geen op- en aanmerkingen vanuit de aanwezigen. 

 
6. Bestuursverkiezing 

Herkiesbaar: Fokko Rollema, Fokko stelt zich nogmaals voor vier jaar herkiesbaar. Hierop 
wordt geen bezwaar aangetekend. 
Margriet Bekema is bereid gevonden voor de nog openstaande vacature binnen het bestuur. 
De leden stemmen hier mee en  wordt bevestigd met een applaus. Fokko heet Margriet van 
harte welkom binnen het bestuur. 

 

7. Verslag werkgroepen en laatste stand van zaken behandelde thema’s    
o Cultuur 

15 december wordt er een winteravond georganiseerd. Doelstelling is om ca. 4x per 
jaar iets in brede vorm van een cultuuractiviteit te organiseren. Nadere informatie 
volgt zodra hierover meer bekend is. 

o Parallelweg / ontsluiting fietsroute Bolsward / toegangsweg Dyksicht 

Mogelijk wordt dit jaar de toegangsweg naar Dyksicht nog geasfalteerd.  

Gesprek met Provincie is geweest omtrent diverse knelpunten zoals parallelweg, 

oversteek fietsers A7. De provinciale weg N359 tussen Bolsward en Workum is het 

laatste stukje traject wat nog opgewaardeerd moet worden. Start verkenning hiervan 

is in 2018. 

Er staan volgens Jos geen snelheidsborden langs de parallelweg, dus onduidelijk wat 

de snelheid hier is. Volgens overige aanwezigen staan er wel degelijk bebording. 

Freerk vraagt of er ook een drempel bij het kombord bij ingang Dyksicht komt. 

Volgens Bertus Rinse wel, maar het kan ook een kleine versmalling zijn. 

o FrieslandOpGlas (sneller internet buitengebied) 

Begin oktober heeft kabel Noord vanuit de Provincie het werk gegund gekregen. 

Binnen 3 jaar is het streven, wanneer Kabel Noord de financiering rond heeft, het 

buitengebied voor 90% aangesloten te hebben op glasvezel.  

Via de website van Kabelnoord kun je d.m.v. het invoeren van je postcode nakijken of 

je in het zgn. witte gebied valt ja of nee. 

Volgens Ype-Bote heb je via KPN recht in een wit gebied op 4G router voor een 

tijdelijke overbrugging. 

PAUZE 
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8. Korte presentatie en toelichting upgrading website Tsjerkwert.nl 
Jan Witteveen jr. laat via het scherm de nieuwe omgeving zien van de website Tsjerkwert.nl.  
De vernieuwde website ziet er overzichtelijk en verfrissend uit. Alle complimenten zijn er voor 
de werkgroep die dit mogelijk hebben gemaakt samen met ZWF ontwerp en de bijdrage 
vanuit St. WK10. 
 

9. Presentatie stand van zaken verbouw voorkerk 
Wieger de Jong laat door middel van een aantal plattegronden en ontwerptekeningen zien 
wat er gaat veranderen in het deel onder de toren van de kerk. 
De aanleiding van deze verbouwing is dat er op dit moment geen toilet of stromend water 
aanwezig is in de kerk. Dit is een wens en tegelijk een enorme toegevoegde waarde en 
noodzakelijk voor de toekomst. Het toilet wordt tevens geschikt voor minder validen. 
Tevens wordt de huidige meterkast vervangen en ook uitgebreid met een internet  
aansluiting. (telecom) 
Begin januari start de uitvoering. Bestek is gegund aan bouwcombinatie Tjerkwerd (div. 
aannemers uit Tjerkwerd). Voor de bouwvakantie van 2018 zal het gereed zijn. 
Er is een vraag hoe de financiering in elkaar zit. Wieger geeft aan deels vanuit subsidie, de 
kerk zelf en St. WK10. 

 

10. Presentatie stand van zaken verbouw Waltahûs 

Tevens laat Wieger de Jong ons d.m.v. de laatste ontwerptekeningen het verbouwplan zien. 

Opvallend zijn de vernieuwde dakkapellen op alle zijden en een soort van boekenkast aan 

buitengevel. Het vaste podium verdwijnt in zijn geheel en er komt meer bergruimte langs de 

achtergevel. Via een mobiele (schuif)wand kan er een scheiding tussen het café/bar deel en 

de grote zaal worden gemaakt. Ook krijgt de keuken een eigen ingang voor goederen. 

Begroting is nog niet helemaal klaar. Omdat de plannen nog niet definitief goedgekeurd zijn. 

De toiletruimtes waren in eerste instantie de aanleiding van de verbouwing. Via deze weg is er 

een nieuw ontwerp ontstaan. Hoeveel terras ruimte blijft er over? Het hele blok wordt ca. 1,5 

tot 2 meter smaller maar bied nog voldoende ruimte. 

De buren zijn nauw betrokken bij het ontwerp. Was ook een voorwaarde vanuit de gemeente. 

Maquette Waltaslot? Waar gaat die heen? Mogelijk een alternatief vinden in het gebouw. 

Nooduitgang bovenzaal via buitenkant is qua eis niet meer van toepassing nu er geen 

peuterspeelplaats meer aanwezig is.  

Een ieder is erg enthousiast over de gepresenteerde plannen. Wordt vervolgt. 

 

11. Rondvraag 

Wieger de Jong; Verlichting langs sportveld is nog steeds defect.  Is inmiddels in behandeling 

en heeft de aandacht. 

Broer Tilsra; Is het gewenste fietspad langs het van Panhuys kanaal nog actueel? De Provincie 

gaf dit ook aan als item. Heeft wel aandacht en staat op onze wensenlijst ook richting de 

gemeente.  

Jaap van Lingen vraag hoe het exact zit met het ondernemersfonds. Omdat het voor het 

bestuur recent door de gemeente onder de aandacht is gebracht zullen wij dit binnen het 

bestuur het komende jaar gaan oppakken. Verder zijn er geen vragen vanuit de aanwezigen. 
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12. Sluiting 

Fokko sluit de vergadering om 21.47 uur en heet ieder nog een gezellige avond toe. 

 
Bestuur Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.: 
 
Jan Witteveen sr., Richard Teppema, Fokko Rollema, Bertus-Rinse Bakker, Joke de Jong 
en Anneke Speerstra. 
 
 
BIJLAGEN: 
- Financieel verslag 2017 Dorpsbelang Tjerkwerd 
- Overzicht aanvragen St. Windkracht 10 
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