Doarpsbelang Tsjerkwert e.o.
Notulen ledenvergadering 30 november 2018
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 (PvdA), Angelique Kerver (Groenlinks) Bouke
Dam (CDA) en Tjerk Bouwhuis (FNP). Ook is Maaike van der Logt- Althuis ,dorpen coördinator,
gemeente Sudwest-Fryslân aanwezig.
Onze gastspreker Nienke Sietsma heeft haar vlak voor aanvang van deze vergadering ziek gemeld.
Hierdoor komt haar presentatie op deze avond helaas te vervallen.

2. Goedkeuring notulen ledenvergadering 1 december 2017
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 van vorig jaar en wordt daarmee
goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2018
Fokko leest het jaarverslag van het bestuur jaar 2018 voor. Er zijn geen vragen of op- en aanmerkingen
op het verslag. Ook het jaarverslag wordt daarmee goedgekeurd.
(Jaarverslag 2018 is terug te vinden op de website)

4. Financieel verslag en verslag kascommissie
Anneke deelt het overzicht uit waarop het financieel verslag staat vermeld. Heleen Wilts en Klaas
Boersma hebben de kas gecontroleerd en akkoord bevonden. De vaste kosten van de kleedruimte en
het kaatsveld worden verdeeld met de gebruikers (andere verenigingen). Hierdoor ontstaat er een
betere balans tussen kosten en inkomsten. Het saldo is met bijna 500 euro gestegen. Van het totale
saldo is 375 euro ten goede voor de 4-mei commissie. Samen met Klaas Boersma schuift volgend jaar
Wiebren de Jong 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 2017.
Totaal behaalde resultaat 2.560,- euro. Het saldo is op dit moment 241.000 euro.
In de bijlage van St. Windkracht 10 treft u een overzicht aan van de alle ingediende aanvragen en
uitkeringen over 2018. Totaal is er in 2018 ruim acht duizend euro uitgekeerd.
Tot nu toe zijn voor 36 zonnepanelen installaties de vaste bijdragen uitgekeerd.

Productie windmolens;
Jelle Zijsling neemt het woord.
Stand tot en met oktober is ca. 20 mio KWh. Totaal verwacht aan windproductie over heel 2018 is naar
schatting 25 mio KWh. Dit is een opbrengst boven het gemiddelde van afgelopen jaren. De stroomprijs
is wederom dit jaar gestegen naar 6 cent per KWh.
Jos Falkena gaat verhuizen en is daardoor voor de laatste keer aanwezig. Jos is 23 jaar betrokken
geweest vanaf 1996 bij oprichting Stichting WK 10. Jos ontvangt namens Jelle een woord van dank
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Jelle Feenstra is bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur van Stichting Windkracht 10. Wel
wordt opgemerkt dat Jelle Feenstra ook in het bestuur van de IJsclub zit. Volgens de statuten zou dit
niet mogen. Voor deze situatie wordt een uitzondering gemaakt omdat het lastig is om bestuurders te
vinden. De leden gaan hier verder mee akkoord.

6. Bestuursverkiezing
Herkiesbaar: Bertus-Rinse, Anneke en Joke. Alle drie stellen ze zich nogmaals voor vier jaar
herkiesbaar. Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld. Hierdoor zijn alle drie leden nogmaals
benoemd voor een periode van vier jaar.

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

Cultuur
Jaarlijks vindt er in de Kerk een bijeenkomst. In maart zal Hielke Speerstra zijn verhaal
vertellen. Voor de jeugd zal er een activiteit in samenwerking met de vogelwacht en de school
georganiseerd gaan worden.
Roelof Bakker is uit de werkgroep. Hiervoor wordt naar een nieuwe invulling gezocht.

o

Aanpak N359 Workum – Bolsward
Eind oktober is er een informatiebijeenkomst geweest met vertegenwoordigers uit
verschillende dorpen langs de N359 tussen Bolsward en Workum. De weg wordt aangepakt
voor groot onderhoud en breder gemaakt.
Tevens wil de provincie de kruispunten en oversteken aanpakken om de weg veiliger te maken
voor zijn gebruikers.
In januari volgt een volgende bijeenkomst. Ook een inspraak mogelijkheid voor iedereen zal
dan aan de orde komen.
De situatie van de parallelweg is direct gekoppeld aan de aanpak en toekomstige situatie.
Traject nabij de Panhuysbrug blijft 70km/uur omdat het stuk weg daar niet breder kan worden
gemaakt.
Vraag is of burgers ook bericht voor uitnodiging informatiebijeenkomst ontvangen en of er
nog inspraak mogelijk is. Bertus-Rinse geeft aan om dit kenbaar maken aan dorpsbelang, dan
nemen wij dat mee in de afstemming met de Provincie.
Er wordt aangegeven dat voor ons belang een veilige fietsverbinding hoog in het vaandel
staat. Met name in combinatie met het landbouwverkeer. Of juist gescheiden van elkaar.
Er wordt ook gevraagd om de fietsoversteek nabij A7 Bolsward aandacht te geven. Wordt als
niet veilig aangegeven. Deze situatie wordt ook mee in de ontwikkeling nieuwe verbinding
naar Exmoarre. Op het huidige kruispunt komen rotondes en fietsonderdoorgangen.
Wanneer bijvoorbeeld het fietspad richting Bolsward naar overkant N359 wordt gebracht zijn
er mogelijkheden om de oversteek over de toe- en afrit A7 te vermijden.
Verwacht wordt dat er mogelijk in januari meer duidelijkheid komt en of er mogelijk een
informatiebijeenkomst in Tjerkwerd kan worden georganiseerd over de plannen.

o

Parkeervoorzieningen
Extra parkeervoorzieningen creëren nabij het Waltahûs is erg lastig. Dorpsaanzicht dient ook in
tact te blijven. Voorlopig dus van de baan.
Bij de boothelling is het ook lastig om wat extra parkeerruimte te creëren voor auto’s met
trailer. Groenstrook opofferen is niet onze voorkeur. Wel mogelijkheden langs de nieuwe
toegangsweg naar Dyksicht. Idee is om een bord te maken waarop men wordt gewezen om
auto met trailer te parkeren langs de toegangsweg. y

dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com
www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang



Aanvullende ideeën en suggesties vanuit de leden?
Omdat de dorpsvisie grotendeels is ingevuld vraagt Fokko of er vanuit de leden op dit moment
suggesties of ideeën zijn. Hierop komt verder geen reactie. Fokko geeft aan dat wanneer er
later alsnog ideeën zijn deze altijd richting ons aangegeven kunnen worden.

PAUZE
8. Werkgroep website Tsjerkwert.nl
Jan Witteveen neemt namens de werkgroep het woord.
De Website Tjerkwerd groep is in oktober bij Feike Mulder in Gorredijk langs geweest. Zij hebben hem
toen een waardebon en attentie overhandigd als waardering voor zijn werkzaamheden en bijdragen.
Er is verder gesproken over zijn deelname en bijdrage aan de huidige Website. Hier wil hij verder wel
aan meewerken en oude gegevens uit zijn archief bijdragen. Wel geeft hij aan dat dit op dit moment op
een laag pitje staat.
Hij heeft zelf nog een archief van 80.000 bestanden, foto’s, advertenties etc. over Tjerkwerd en
omgeving. Verder geeft hij aan, dat hij dit archief wel in Tjerkwerd wil onderbrengen, maar dan in een
aparte stichting/vereniging, zodat dit archief voor altijd voor Tjerkwerd behouden blijft. Hij denkt dan
aan een paar betrokken dorpsbewoners, die hier op willen passen en eventueel aanvullen met nieuwe
(oude) gegevens. Op dit moment staan er ca. 6000 archief berichten op onze website.
Mocht dit niet slagen, dan wil hij deze gegevens t.z.t. onder brengen bij Tresoar in Leeuwarden. Maar
dan zal het waarschijnlijk moeilijker toegankelijk worden voor de (oud) inwoners van Tjerkwerd.
De vragen aan de aanwezigen zijn:
1. Vinden Tjerkwerders dat het archief van Feike Mulder in de toekomst in Tjerkwerd plaats moet
gaan krijgen?
2. Vinden Tjerkwerders dat hiervoor een historische vereniging/stichting zou moeten worden
opgericht?
3. Zijn er Tjerkwerders die er wat voor voelen om in deze vereniging/stichting plaats te nemen?
4. Zijn er los hiervan Tjerkwerders die voor de website wel oude artikelen en bijdragen willen
aanleveren dan wel de huidige inhoud bij willen werken?
Jan geeft aan dat mensen zich ook kunnen opgeven en reageren via email van de website.
Veel leden geven aan dat ze graag het complete archief naar Tjerkwerd willen halen om het te beheren.
De voorkeur is dat het niet bij iemand privé thuis moet blijven liggen en dat fysieke stukken digitaal via
de website benaderd moeten worden. Fysieke foto’s of artikelen zouden dan mogelijk wel bij Tressoar
kunnen worden ondergebracht.
Klaas Boersma geeft aan dat hij wel mee wil werken om het beheer van het archief te gaan
organiseren. Verder zijn er op dit moment nog geen personen die zich hierbij willen gaan aansluiten.

9. Rondvraag
-

Jeanet van Eemsoude vraag hoe het zit met het maaien van de bermen langs het fietspad
Trekvaart in voorjaar. Het fietspad en de doorgang is dan te smal om elkaar te passeren. Dit levert
gevaarlijke situaties op. In de zomerperiode wordt er wel voldoende gemaaid. Mevrouw Kerver
van Groen Links geeft aan binnen kort een gesprek te hebben met afdeling groenbeheer van de
gemeente. Ze zal deze kwestie aan de orde stellen.
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Broer Tilstra vraagt naar de stand van zaken nieuw fietspad langs van Panhuyskanaal. Bertus-Rinse
geeft aan dat dit ook tijdens het overleg met de provincie aan de orde is geweest. Blijft onder de
aandacht.
Jan Witteveen; Gisteren met Robert Tiesma naar Commissie vergadering geweest. Plan is om van
booteigenaren het liggeld te verdubbelen 16 naar 30 euro (per meter) in twee jaar.
In Tjerkwerd is volgens hun geen regulering noodzakelijk. 13 families in Tjerkwerd hebben bezwaarbrief
ondertekend en gevraag aan de raad wat hier aan te doen. Wordt gespreksstuk in komende
raadsvergadering. Conclusie is dat verdubbeling van het huidige tarief vragen wekt in Tjerkwerd. Wij
zien hierin geen nut en noodzaak.
Klaas Boersma geeft aan dat de straatverlichting op de Waltaweg na half elf in de dimstand staat.
Wordt dan als erg donker door hem ervaren. Kan de verlichting na half elf ook helemaal uit? Dan zie je
volgens Klaas meer. Wordt door dorpsbelang meegenomen in de gesprekken met de gemeente.
Hiltje van der Weide geeft aan dat er in de fietstunnel glas ligt en overlast plaatsvind. De postauto rijdt
ook wel eens door de tunnel. Verzoek vanuit DB om zo snel mogelijk bij constatering hierover melding
te doen bij de gemeente.
Jelle Zijsling zegt dat er regelmatig auto’s staan geparkeerd langs de parallelweg. Dit geeft hinder en
overlast wanneer het weer nat gaat worden en de auto’s weer meer op de weg staan. Met tractor en
aanhanger kun je er dan moeilijk of niet meer langs. Er wordt voorgesteld richting Jelle om contact op
te nemen met het bouwbedrijf welke hier regelmatig staat geparkeerd.
Anneke Speerstra;
Hoe zit het met het strooibeleid van de gemeente in het buitengebied. O.a. Eemswouderlaan. Bij
gladheid veel overlast met name voor fietsers. Er zitten 10 adressen langs deze weg. Voorheen werd er
wel altijd gestrooid, nu niet meer. Optie is eventueel een zoutbak bij de brug. Bij de brug is de meeste
overlast. Eerder verzoek zoutbak werd niet geaccepteerd. Idee is om het verzoek nogmaals in te
dienen maar dan via Dorpsbelang.
Bouke Dam reageert dat het ook te maken heeft met de hoeveelheid verkeer en de intensiteit om het
zout effect te geven. Daarnaast ook een kwestie van geld.

10. Sluiting
Fokko sluit de vergadering om ca. 21.30 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 2018 Dorpsbelang Tjerkwerd
- Overzicht aanvragen St. Windkracht 10 2018

dorpsbelangtjerkwerd@gmail.com
www.tsjerkwert.nl/dorpsbelang

