Jaarvergadering Doarpsbelang Raard-Boarnwert
16 februari 2018
Met kennisgeving afwezig: Wybe Jelsma, Ina Post, Han Feddema, Anneke Bilker, Rein
Middelburg, Tytsy Willemsma en Pieter Rindert Meindertsma.
1. Opening vergadering
Thom Feddema verwelkomt 21 dorpsgenoten. Ernst Meinsma (FNP), Taeke Visser
(ABD Dongeradeel) zijn namens de gemeenteraad van Dongeradeel aanwezig.
2. Verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt doorgenomen. De volgende punten
worden uitgebreid besproken en daar waar nodig afspraken over vastgelegd:
a) Ecologisch bermbeleid voor het behoud van insecten en (weide)vogels:
Yn 2016 is der ynspruten troch Thom Feddema, yn de gemeenterie, om mear te
dwaan foar de greidfûgels. Dêrnei hat de rie en it kolleezje op wurkbesite west en
binne se mei it fjild yn west. Nei dizze wurkbesite is der yn Dongeradiel,
Ferwerderadiel en Kollumerlân in moasje oannaam om mear te dwaan foar de
greidfûgels. Dit is útwreide om mear te dwaan foar de biodiversiteit. Der binne
mear as 4 haadsoarten greidfûgels, der binne 150 soarten die't hjir briede. Ek mei
de ynsekten (75% minder neffens Dúts/ Nederlânsk úndersyk) giet it strie-min. Ek
bijen en flinters hawwe bot te lijen únder stjerte troch ynsekticiden (roud-ups
ensfh.).
Der is in ynitiatieffoarstel oannommen dat de folgjende saken ynhâld en konkreet
útfiere sil: It boskje by Spriens, hjir wurde alle hege beammen úthelle, dat der
minder nestgeleheid is foar rôffûgels. Derby wurde beidragende strúken sparre,
foar iten foar de "trek"-fûgels. By de Eanjummerkolken wurd it bêrmbelied
oanpakt. Yn Raard; van Kleffenswei, wurd it meanbelied oanpakt; rûn 1 juli meane
en ôffiere. Dêrneist nochris meane en ôffiere. Dêrneist wurd in stikje bêrm oer de
kop skuort en sil dit op é nij ynsiede wurde troch de gemeente as pilot. Ek sil der
in stik op Thom syn lân ynsiede wurde. Ek de wei fan Spriens komt bêrmbehear
op deselde manier as de v. Kleffenswei, útsein it oer de kop heljen fan de bêrm.
Tegearre mei de boer sil hjir oan wurke wurde. Doel is om mear bijen, flinters en
ynsekten te krijen. Tegeare mei Lanschapsbehear Fryslân sil yn dizze twa bêrms
sjoen wurde om in bijenlinie te foarmjen foar 32 soarten ynheemske bijen en
tagelyk in flinterlint te meitsjen.
Ek de boarger kin wat dwaan. Ynwenners fan Raard, Boarnwert en Foudgum
wurde oproppen om mear mei harren tún te dwaan. De aksje ‘tegel der út plant
der yn’ is al hiel bekint. Mei syn allen kinne we op gemeentegrún en ús eigen
hiem in lyts ferskil meitsje wat heech nedich is.
Diana Kooistra noemt dat je als huurder bij Thus Wonen ook zwaluwhuisjes kunt
aanvragen. Johan Holtrop: Thuis kunnen mensen ook veel doen om insecten etc.
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kans te geven. Hierbij is de juiste beplanting van belang.
Actie: Er wordt in de berichtgeving het komende jaar regelmatig een update
gegeven over de ontwikkelingen. Ook worden er tips gegeven over wat iedereen
thuis zou kunnen doen.
Problemen goot in de speeltuin: De problemen met de verstopte groot zijn nog
steeds aanwezig.
Actie: Dorpsbelang meldt het opnieuw bij de gemeente. Ook wordt er in de
communicatie binnenkort uitgelegd hoe deze, en andere meldingen, door
iedereen zelf kunnen worden doorgegeven (zodat de gemeente direct actie kan
ondernemen wanneer er problemen zijn)
Bomen bij speeltuin zijn te groot: moeten fors gesnoeid worden.
Actie: DB zorgt voor acties rondom het snoeien van de bomen in de speeltuin.
Bevaarbare vaarten: hier zijn het afgelopen jaar verschillende acties voor gedaan
door dorpsbelang. Ook is er inmiddels een projectgroep in de gemeente
opgericht, waarin zowel gemeente als een afvaardiging van de dorpsbelangen
zitten. Inmiddels zijn alle vaarten in onze gemeente op diepte gepeild. Het is
duidelijk geworden dat daar een inhaalslag in gedaan worden: er is veel
achterstand en er is dus aandacht voor het probleem. Vanuit de zaal wordt
meegegeven dat de vaarten beter elk jaar een beetje kunnen worden uitgediept,
dan dat alles in 1x wordt gedaan. Dit in verband met het (bodem)leven in de
vaarten.
Actie: Hier blijft actie en aandacht voor door DB. Zodra er ontwikkelingen zijn,
wordt dit gemeld.
Niet egale ijsbaan: Doarpsbelang heeft plannen om het Leechje in het voorjaar
van 2018 te laten egaliseren: als dit qua kosten meevalt.
Berend Bilker vraagt of de speeltuin dan ook verplaatst kan worden naar een
hoekje van de ijsbaan.
Er wordt op gewezen dat er in verband drainage/afwatering + kabels/leidingen
(klic melding) nog wel een problemen kunnen ontstaan met het egaliseren. Er is
misschien zelfs archeologisch onderzoek nodig omdat je op een terp zit.
Actie: DB zet acties op voor het egaliseren van de ijsbaan en het eventuele
verplaatsen van de speeltuin. Zodra hier nieuws over te melden is wordt dit
gemeld.
Lamp in steegje It Fintsje – Van Kleffenswei
Actie: Er wordt een automatische lamp op zonne-energie door dorpsbelang
aangeschaft en opgehangen.

3. Jaarverslag activiteiten
De verschillende activiteiten in het verslag worden kort besproken.
Men is blij dat de grastegels naast de asfaltweg Boarnwert – de Tange er
inmiddels liggen. Hierbij worden nog wel de volgende opmerkingen gemaakt:
- Er wordt hard (misschien nog wel harder dan voorheen) gereden (Thomas
Hoekstra)
- Door de nog niet volgroeide bermen is het fietspad natter en daardoor smaller
geworden: voorjaar afwachten of de beplanting een oplossing biedt.

Actie: Er volgt uitleg over hoe meldingen van hardrijders kunnen worden
doorgegeven. De volgroeiing van de bermen wordt in de gaten gehouden. Mocht
het nodig zijn, dan wordt hier door DB actie op ondernomen.
4. Financieel verslag
- Jellie licht toe dat het incassocontract verlopen is door een misverstand met de
bank. Hierdoor zijn alle machtigingen om automatisch te incasseren verlopen.
Daarom krijgt iedereen eind maart opnieuw een machtigingsformulier in de bus.
Voor dorpsbelang direct een kans om het ledenbestand helemaal actueel te
maken, voor nu en voor in de toekomst.
Gerlof vraagt of contributie daadwerkelijk nodig is? Doarpsbelang geeft aan dat
er altijd vaste kosten zijn. En dat er met het oog op ontwikkelingen altijd geld
nodig blijft (bijvoorbeeld door bezuinigingen gemeente/Mienskipsfonds).
- Jan de Jong en Betty Sinia hebben het verslag goedgekeurd. Zij worden hartelijk
bedankt voor hun inzet. Eelco Hiemstra biedt zich aan voor volgend jaar (ipv Jan
de Jong).
5. Bestuurswisseling
Thom Feddema verlaat dorpsbelang na 1 jaar ad interim-voorzitter te zijn
geweest. Hij wordt hiervoor hartelijk bedankt met applaus en een bloemetje.
Betty van der Veen neemt zijn taak als voorzitter over.
Hoeke Sjouke Hiemstra en Pieter Rindert Meindertsma komen vanaf nu
dorpsbelang versterken.
6. Rondvraag
- Jellie Hiemstra: We zijn als dorpsbelang donateur geworden fan ‘Feste Grun’: dit
ivm de ontwikkelingen rondom de gaswinning in onze omgeving. Ernst Meinsma
voegt toe dat de raad wekelijks over dit onderwerp vergadert ivm gaswinning. De
gemeente heeft hier echter geen directe invloed op. De gemeente is erop tegen
en zet zich hier actief voor in. Hij tipt over een interessante presentatie die Feste
Grun kan geven over dit onderwerp.
- Thom Feddema: duikers en brugjes graag omhoog brengen (Wetterfront Dokkum
/ Holwerd aan zee) en de bestaande kanoroute.
Actie: dit ligt al bij de gemeente. Het wordt opnieuw onder de aandacht gebracht
bij de gemeente, ook in combinatie met de acties rondom het uitdiepen van de
vaarten
- Diana Kooistra: er wordt regelmatig allerlei soorten tuinafval in de grasbakken
gegooid. Hierdoor lopen we kans dat de grasbak door de gemeente wordt
weggehaald: hier mag alleen GRAS in worden gedaan. Een extra groene container
kost 70 euro per jaar, wegbrengen van tuinafval kan (gratis!) naar het stort.
Actie: hier wordt het komende jaar regelmatig aandacht aan besteed in de
berichtgeving.
- Johan Holtrop: het stukje gras bij de brievenbus in Bornwird is veel te nat. Kan
hier drainage/afwatering worden aangebracht?
Actie: wordt bij de gemeente neergelegd

-

-

Willem Hielkema: Komen er ook grastegels langs de weg van Raard naar
Lichtaard? Als de berm toch over de kop gaat ivm de ‘bijenzones’, kan dit ook
worden meegenomen? Thom reageert: gemeente maakt keuzes om dit goed te
kunnen bekostigen.
Actie: deze vraag wordt bij de gemeente neergelegd
Willem Hielkema: raar bochtje in fietspad tussen Raard en Bornwird; kan hier iets
aan gedaan worden? Dmv bv een rood/witte signalering, plank, paaltje reflector?
Actie: deze situatie wordt bij de gemeente neergelegd.

7. Sluiting
Betty sluit de vergadering om 21.30 uur en nodigt iedereen uit voor een borrel.

Heb je vragen of opmerkingen over dit verslag? Of wil je nog iets anders kwijt aan
Doarpsbelang? Stuur dan een mail naar doarpsbelangraardeo@gmail.com.

