Jaarvergadering Doarpsbelangen Raard - Boarnwert
Verslag
Vrijdag 23 januari 2015
1. Opening vergadering
Thom Feddema verwelkomt alle 30 personen tijdens de jaarvergadering in
Dorpshuis De Nije Pôle.
2. Verslag van vorige vergadering
Thom Feddema leest de notulen van de vorige vergadering voor. De
notulen worden na lezing goedgekeurd.
a) Opgemerkt wordt dat de vorig jaar gevraagde kascommissieleden
(Marja Damstra en Han Feddema) voor deze vergadering nog geen
kascontrole hebben gedaan.
b) Verder wordt de opmerking gemaakt dat er ook Foudgumers bereid
zijn om plaats te nemen in Doarpsbelang. Het is wel een feit dat de
gemeente de dorpen zo ingedeeld heeft dat Foudgum formeel onder
Dorpsbelang Brantgum valt. Dorpsbelang Boarnwert – Raard kan dus
niet met de gemeente onderhandelen over kwesties in Foudgum.
3. Jaaroverzicht activiteiten 2014
De activiteiten worden besproken en er worden enkele vragen gesteld en
opmerkingen gemaakt:
a) Er worden vanuit de zaal complimenten gegeven voor het
jubileumfeest van 13 december 2014.
b) Astrid regelt ism ouders een rooster voor het onderhoud van de
speeltuin.
c) Er zijn weer verzakkingen in De Buorren. Zie ook punt 6.1
4. Financieel verslag penningmeester
Het financiële plaatje ziet er positief uit. Er worden enkele vragen gesteld
en opmerkingen gemaakt:
a. Er is een wens uitgesproken iets meer detail in het jaaroverzicht te
verwerken zodat bijvoorbeeld zichtbaar is hoeveel subsidie is ontvangen
en hoeveel daarvan is doorgezet naar het dorpshuis voor oud en nieuw en
de jeugd die het vuurwerk organiseert.
b) Gevraagd wordt waar de ‘subsidie oud en nieuw’ van de gemeente is
gebleven; deze wordt gebruikt voor onkosten rondom vuurwerk en oud en
nieuw viering.
c) Er zijn het afgelopen jaar enkele incasso’s mislukt door de overgang van
de Friesland Bank naar de Rabobank.

d) Er is een groot verschil in het aantal leden van de Oranjevereniging en
Doarpsbelang. Doarpsbelang gaat de lijst opnieuw bekijken en bewoners
actief vragen om lid te worden.
e) Han Feddema en Marja Damstra melden zich voor de kascommissie.
5. Wisseling bestuur
Thom Feddema en Rommie Wijbenga treden officieel af en worden
hartelijk bedankt voor hun inzet met een bloemetje. Frans Talsma en
Tjitske Tania komen voor hen in Doarpsbelang. Astrid Veenema neemt de
rol als voorzitter op haar.
6. Diverse aandachtspunten
a) Zwaar verkeer door de Buorren: Doarpsbelang neemt contact op
met onder andere de loon- en bouwbedrijven die door de straat
rijden. Verder gaat doarpsbelang hier opnieuw over in gesprek met
de gemeente.
b) Kuierpaden: de plannen over het nieuwe kuierpaad naar de Ee
wordt uitgelegd. Een suggestie is: ‘pad zonder pad’ (aansluiten bij
de bestaande historische wandelpaden).
c) Onderhoud perkje Bannerhûs: de oproep tijdens de vergadering
wie hier verantwoordelijk voor wil zijn levert geen vrijwilligers op.
Wordt vervolgd.
d) Burenhulpdienst: korte toelichting op het initiatief vanuit de
overheid. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat we hier als dorpen
niet bij hoeven aan te sluiten. Wel is het een aanrader om als
Doarpsbelang de vinger aan de pols te houden en dat iedereen zijn
steentje bijdraagt mbt hulp geven aan dorpsgenoten.
e) Zoutbak in Raard: Luitzen Kooistra beheert de sleutel van de
zoutbak niet langer meer. Er wordt gezocht naar een andere
vrijwilliger en/of alternatieven. Een optie is om de zoutbak open te
laten en/of het strooien per straat te laten regelen. Doarpsbelang
komt hier nop terug met een concreet besluit.
f)

Toekomstvisie leefbaarheid: Astrid nodigt de aanwezigen uit om na
te denken over de toekomst van de dorpen. Enkele suggesties die
hieruit voortkomen zijn:
a. Zorgen voor verlichting in het steegje van It Fintsje naar De
Kleffensstraat.
b. Jongeren kans geven (actief benaderen) in commissies en
besturen.
c. Meedoen met initiatieven van andere dorpen (bijv survival
Brantgum Waaxens).
d. Op de website de mogelijkheid instellen dat men bij elk nieuw
bericht een mail krijgt.

e. Nieuwe media actief inzetten, ook bijvoorbeeld als discussiefora.
Erover nadenken hoe mensen zonder Facebook te benaderen.
f.

Het organiseren van een interactieve avond over de
toekomstvisie, met als voorbereiding de inzet van digitale
middelen.

7. Rondvraag
a. Bermen aan de Tange e.d zijn nu beter gevuld met het asfalt/puin.
Suggestie is nog om iets met paaltjes te doen om het optisch
smaller te laten lijken
b. Kan de sloot achter Bertus en Jannie dicht worden gemaakt? Dit is
niet iets waar Doarpsbelang iets in kan betekenen en wordt door de
bewoners zelf opgepakt.
c. Agenda’s van het dorpshuis worden nu zowel digitaal als op papier
verspreid; kunnen we niet over op zoveel mogelijk digitaal? Wordt
aan dorpshuisbestuur doorgegeven.
8. Sluiting
Astrid sluit de vergadering om 22.30 uur en nodigt iedereen uit om nog
even na te praten.

31 Januari 2015
Astrid Wedzinga, voorzitter

Tjitske Tania, secretaris

