Dorpsbelang Burgwerd

NOTULEN JAARVERGADERING DORPSBELANG BURGWERD VAN 17 november 2017
Aanwezig: 57 personen

1.

2.

3.

4.
5

Opening
Voorzitter Minne Schiphof opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een
speciaal woord van welkom is er voor de gemeenteraadsleden. De voorzitter is blij met de
goede opkomst.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat de pauze is verplaatst
tot na agendapunt 8.
Mededelingen
Er zijn berichten van afwezigheid binnengekomen van Tineke Eringa en Jaap Looijenga.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van erelid mevrouw Eringa.
Hij merkt op dat de woningmarkt weer volop in beweging is. Dit leidt ook in Burgwerd tot
het vertrek van inwoners, maar ook tot de komst van nieuwe dorpsgenoten.
En er zijn ook nieuwe speciale inwoners, doordat er dit jaar 6 baby’s zijn geboren, die
alle zes een geborduurd slabbetje hebben ontvangen van Dorpsbelang.
Presentaties door Ina van der Weide (NHL Communicatie) en Martina Ketelaar
(HBO Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie)
Ina geeft een verhandeling over met name de technische aspecten van het filmen,
waarna Martina vervolgt met een uitleg met voorbeelden hoe je foto-opnames
persoonlijker, minder standaard kunt maken.
Een half uur boordevol tips!
Notulen jaarvergadering 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Dank aan de notuliste Irma Kaspers.

Verslag van het bestuur
Samenwerking
De voorzitter noemt de samenwerking met de Dorpsbelangen Hartwerd en Hichtum.
Trekpad, Paaldijk en fietspad
In het dorp stonden we stil bij de renovatie van de kademuur langs het Trekpad en de
feestelijke onthulling van een dichtregel van Tsjêbbe Hettinga op de kademuur. Op het
gebied van de infrastructuur valt verder te melden: het opnieuw asfalteren van de
Paaldijk en het fietspad naar Bolsward. De voorzitter trakteerde onlangs het team van de
gemeente, dat daarvoor verantwoordelijk was, op gebak.
Meldingen
De voorzitter wijst er nogmaals op dat inwoners rechtstreeks via de gemeentesite
meldingen kunnen doen wanneer er iets schort aan het onderhoud van wegen, trottoirs,
plantsoen, bebording etc. Via deze site kan ook melding worden gedaan van overlast.
Voor meldingen over het park moet contact worden opgenomen met Staatsbosbeheer. Hij
benadrukt dat deze meldingen niet via Dorpsbelang hoeven te lopen. Op de site van
Burgwerd staat een link naar de gemeentelijke meldingspagina’s.
N359
Robert van Gorkum, lid van de werkgroep veilig kruispunt, geeft het woord aan Johannes
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Monsma, eveneens lid van de werkgroep: “Er is een goede samenwerking met de
provincie. De werkgroep heeft er bovenop gezeten. Er is nu naast de al eerder
gereserveerde 12 miljoen nog 6 miljoen extra toegevoegd aan het budget. Dit is
voldoende de drie kruispunten Burgwerderhoek, Hichtum en Wommels Noord veilig te
maken. Dat wil zeggen: ongelijkvloers. De provincie stelt het kader op, waarbinnen de
aannemer het werk moet uitvoeren. De aannemers mogen dan zelf de beste oplossingen
bedenken om het werk te realiseren, zolang ze maar voldoen aan de kaders van de
provincie.
Staat van onderhoud
Minne Schiphof: Naast de al genoemde projecten Paaldijk, Trekpad en fietspad werd een
stuk van de Doniaweg (ter hoogte van De Trekfeart) opnieuw bestraat. Voor de gekapte
boom bij de brug heeft herplant plaatsgevonden. Over het algemeen wordt er door de
gemeente snel actie ondernomen op meldingen. Wat wel opviel was het welige onkruid
tussen de klinkers en trottoirtegels. Gemeentes mogen geen gif meer gebruiken om het
onkruid dood te spuiten en zijn nog aan het experimenteren welke milieuvriendelijke
methodes effectief en betaalbaar zijn. Bij het kaatsveld moeten de bosschages gesnoeid
en uitgedund worden.
Wandelfolder
Hanne Hein: Er is een nieuwe wandelfolder gemaakt in samenwerking met Dorpsbelang
Hichtum en de drie campings. De folder is verspreid bij een groot aantal toeristische
adressen rondom Burgwerd. Voor volgend jaar is er nog voorraad.
Snel internet buitengebied
Robert van Gorkum: Het project snel internet buitengebieden is bedoeld voor die
gebieden waar slechts een telefoonkabel ligt. Dit zijn de witte gebieden. Grijze gebieden
beschikken over een CAI-kabel. De provincie wil dat 95% van het grijze buitengebied over
een glasvezelverbinding gaat beschikken. De betrokken inwoners moeten daar wel mee
instemmen. Aansluiting is dus niet verplicht. Als dat percentage te laag ligt, gaat het niet
door. Voor 5% van het buitengebied geldt dat de aansluiting te kostbaar gaat worden. De
kosten voor 250 mB bedragen ongeveer € 61 per maand (telefoon, televisie, internet).
Binnen 3 jaar na de start van de aanleg moet 95% van de adressen aangesloten zijn. Ook
de gemeente trekt er nu geld voor uit. Er is een samenwerking met de Fryske Mienskip op
Glês, die ook de aanpalende grijze gebieden wil voorzien van glasvezelkabel.
Sociale media
Lisette Meindersma: De website is nog niet opgefrist, maar wel wordt de informatie zoveel
mogelijk actueel gehouden. Verenigingen hebben daarin zelf ook een
verantwoordelijkheid. Facebook wordt –naast de website- gebruikt voor aankondigingen
en nieuws. De Facebookpagina heeft nu 85 volgers. Opvallend is dat trouwe bezoekers
van de pagina niet altijd volger zijn. Van Twitter wordt minder gebruik gemaakt.
Schoolgebouw en –terrein
Robert van Gorkum: vanaf 2016 zijn we in gesprek met de gemeente en inwoners van
Burgwerd over de toekomst van het voormalige schoolgebouw. Er zijn drie plenaire
bijeenkomsten geweest met Burgwerders. Er waren allerlei ideeën en Sietse Posthumus
nam het voortouw en ontwikkelde via architect Jan Appeldoorn uit Makkum een
verbouwingsplan. Dit plan voorzag in 7 appartementen en een bedrijfsruimte. De
tekeningen zijn besproken met de gemeente en ook herzien na overleg met de gemeente.
Vorige week kwam plotseling het bericht van de gemeente dat de plannen zijn afgekeurd.
Dit is een grote teleurstelling, want er was vooraf geen enkel teken dat men zich niet kon
vinden in de plannen. Sietse is bereid om een nieuw plan te bedenken, waarbij het
uitgangspunt is dat het om goedkope huurwoningen voor jeugdigen en senioren gaat. Wel
zullen nu door de gemeente zeer heldere kaders moeten worden afgegeven om herhaling
te voorkomen.
Multifunctioneel terrein
Robert van Gorkum: Jaap Looijenga heeft de werkgroep verlaten en is vervangen door
Minne Schiphof. Daarnaast zitten Bouke Sieperda en Robert van Gorkum in de werkgroep.
Het grote probleem is dat de financiering niet rond is. Veel subsidieverzoeken worden
afgewezen, omdat er door KH2018 op veel subsidiepotten een beroep wordt gedaan. De
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insteek is nu om het project gefaseerd uit te voeren. De eerste fase bestaat dan uit het
verbeteren van de drainage, een parkeerplaats met grasroosters en het waterdicht maken
van het dijkje rondom het terrein. Realisatie kan hopelijk in 2018 plaatsvinden.
Speeltoestellen
Minne Schiphof: de speeltoestellen op het schoolplein moeten worden verplaatst in
verband met bestemmingswijziging van het schoolgebouw en -plein. Plan is om ze bij de
toestellen aan het begin van De Trekfeart te zetten. De kosten voor het dorp bedragen €
2400 (gemeente betaalt de andere 50%). We willen het zelf doen, maar dat mag helaas
niet i.v.m. aansprakelijkheid: speeltoestellen moeten gegarandeerd veilig zijn. We
wachten nu maar op de bestemmingswijziging van het schoolplein. Dan moet de
gemeente de toestellen wel weghalen. Overigens mogen we de tuimelstokken wel zelf
verplaatsen.
Verslag van de penningmeester
Irma Kaspers laat een overzicht zien van de financiën van Dorpsbelang Burgwerd. De
vereniging is financieel gezond. Er zijn geen onvermoede, hoge uitgaven geweest en deze
worden vooralsnog ook niet voorzien.
De kascommissie heeft vastgesteld dat de boekhouding en informatie in het financieel
verslag 2016-2017 toereikend en correct is.
Benoeming kascommissie
Jaap Looijenga blijft als lid van de kascommissie. Ingeborg Sondervan treedt af en wordt
bedankt voor haar inspanning. Carin Mulder wordt het nieuwe lid van de commissie.
De volgorde van agenda wordt aangepast: de presentatie over het Energie
Neutraal project vindt voor de pauze plaats en de bestuursverkiezing na de
pauze
Energie Neutraal Project
Daniël Heidbuurt, student Van Hall/Larenstein, heeft in het kader van zijn afstuderen op
verzoek van Dorpsbelang een enquête georganiseerd in Burgwerd en Hichtum. Onderwerp
daarvan was de interesse te peilen voor energiebesparing en de investeringsbereidheid in
zonnepanelen. De uitkomsten van deze enquête worden getoond. Het blijkt dat er in de
dorpen draagvlak is voor een zonnepanelenproject. De investeringsbereidheid overschrijdt
de € 350.000. Daniël legt het een en ander uit over de postcoderoos en salderen en
beantwoordt een aantal vragen. De uitkomst van de enquête zal te zijner tijd op de
website van Dorpsbelang worden geplaatst. Lisette Meindersma geeft aan wat het
vervolgtraject is: een nog te formeren werkgroep onder leiding van Jaap Looijenga zal de
uitkomsten verder uitwerken. Gekeken wordt of we een coöperatie oprichten of
aansluiting zoeken bij een bestaande. Daniël heeft ook een besparingsbrochure
samengesteld, die volgend jaar in Burgwerd huis-aan-huis wordt verspreid.
PAUZE
Bestuursverkiezing
Voorzitter Minne Schiphof treedt vanavond af en is niet herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten voor de kandidatuur van Gerrit-Jan de Vos. Robert van Gorkum bedankt
Minne hartelijk voor zijn inzet de afgelopen vijf jaren. Aangezien Minne zijn expertise ligt
op het gebied van infrastructuur en hij het reilen en zeilen binnen gemeentelijke
organisaties goed kent, is het bestuur blij dat hij heeft toegezegd als adviseur
Infrastructuur te willen fungeren voor het bestuur.
Gerit-Jan de Vos stelt zich voor en vertelt kort over zijn privésituatie en welke ervaring hij
heeft met vrijwilligerswerk. De leden wordt gevraagd of zij instemmen met de verkiezing
van Gerrit-Jan de Vos. De vergadering geeft met applaus aan akkoord te gaan.
Zoals gebruikelijk zit het afgetreden bestuurslid de totale vergadering uit en Minne
vervolgt derhalve met agendapunt 10.
Vijf-minutenpresentaties
Redactie Op 1e Hichte
Carin Mulder, redactielid: Er is gelukkig een nieuw redactielid bijgekomen: Cathrien de
Vos. De redactie wil graag uitbreiden naar 5 leden en roept inwoners daarom op om zich
aan te melden voor een plek in de redactie. Voor Hichtum zijn er helaas nog steeds geen
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redactieleden. Dorpsbelang Hichtum zorgt nu voor de verspreiding, maar het nieuws uit
Hichtum droogt zo wel op. Het insturen van kopij vanuit Burgwerd loopt goed. De redactie
heeft Dorpsbelang Burgwerd gevraagd de administratie over te nemen. Deze werd
gevoerd door Jojanneke Terpstra, die echter de redactie heeft verlaten. Dorpsbelang heeft
ingestemd met het verzoek op voorwaarde dat de administratie wordt overgedragen en er
inzicht is in het saldo.
Buurthulp Burgwerd (Carin Mulder)
Er is in het afgelopen jaar zo nu en dan een beroep gedaan op Buurthulp. Vraag en
aanbod konden telkens door Carin Mulder of Tineke Eringa op elkaar worden afgestemd.
Wanneer er nog inwoners zijn die willen aansluiten bij dit initiatief, dan graag even
contact opnemen met Carin of Tineke. Mailadres: buurthulpburgwerd@gmail.com
Er is contact gelegd met de stichting Omtinken uit Bolward, die activiteiten (reisjes,
workshops, samen koken, etc.) organiseert voor Bolswarders, maar ook voor de
Burgwerders. Informatie hierover komt in Op è Hichte.
Op 17 februari 2018 zal weer een Fietsdiner plaatsvinden in Burgwerd. Informatie
hierover in de dorpskrant en via Facebook.
NL Doet is de afgelopen jaren door Carin Mulder en Edith Wierstra georganiseerd. Zij
deden dat in 2017 voor het laatst. Inmiddels is het stokje overgenomen door de
vrijwilligersgroep De Zonnestraaltjes.
Feestcommissie Burgwerd-Hichtum (Nico Dussink)
In de zomer is spontaan door de feestcommissie een Kleintje Dorpsfeest georganiseerd.
Dat was erg gezellig en er was veel deelname aan de verschillende onderdelen: vissen,
jeu de boules, barbecue en afterparty.
In 2018 is het weer tijd voor het grote dorpsfeest. Dit zal worden gehouden van 26 t/m
28 juli 2018. Over het thema zal in Op è Hichte en Facebookpagina Feestboek Burgwerd
worden bericht, maar misschien is het iets in de sfeer van Fast Forward of Back in Time.
Dorpshuis Doniahuis (Johannes Monsma)
In verband met hun vertrek uit Burgwerd bedankt Johannes Godfried en Dinie van
Agthoven voor hun inzet voor het dorpshuis in het verleden.
Het Doniahuis gaat investeren, maar Johannes laat nog even in het midden waarin.
Er zijn nog steeds vacatures in het bestuur van het Doniahuis.
Vrijwilligersgroep De Zonnestraaltjes (Corrie Gerritsma)
De bloembakken hebben het dit jaar weer prima gedaan. In het voorjaar zijn ze ingeplant
door Corrie en Lisette, nadat Dinny Huitema de brugbakken stevig opgehangen had. In
het najaar heeft hij ze ook weer gedemonteerd. Aanschaf van de plantjes is gebeurd uit
de opbrengst van NL Doet. Voor het volgend jaar is er nog een beetje geld over. Om
voldoende geld te hebben zal deze vrijwilligersgroep volgend jaar NL Doet organiseren.
De vrijwilligersgroep bestaat uit 6 personen: Tette Wiersma, Tanja Brattinga, Irma
Kaspers, Johannes Monsma, Lisette Meindersma en Corrie Gerritsma (tevens coördinatie).
BuurtpreventieApp (Froukje Posthumus)
Froukje heeft deze WhatsAppgroep opgericht. Deze is alleen bedoeld om verdachte
situaties te melden. Belangrijk is dat altijd de politie wordt ingeschakeld. Als je lid wil
worden van de groep, dan kun je je melden bij Froukje. Dorpsbelang gaat kijken dat we
ook bordjes bij de ingangen van het dorp kunnen krijgen, die aangeven dat de
BuurtpreventieApp ook in Burgwerd actief is. Kosten worden gedragen door Dorpsbelang.
Sjen yn it Tsjuster (Theun Ram)
Het project begint steeds meer vorm te krijgen. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de
invulling van het artistieke programma. Er is overleg met de gemeente over het uitdoen
van de openbare verlichting. Peter Hein is druk bezig met het maken van een groot beeld
en Martina Ketelaar met het maken van mooie foto’s. Het boek met interviews met
mensen die Tsjêbbe hebben gekend is bijna klaar. Ina van der Weide helpt met de PR. Er
hebben zich vanuit het dorp ruim 100 vrijwilligers gemeld. De kaartverkoop is gestart en
inmiddels zijn er al 60 kaarten verkocht. Op 1 december is in het Doniahuis een
vergadering voor iedereen die mee wil werken of geïnteresseerd is. Waarschijnlijk zal er
voor de Burgwerders een try-out komen.
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Rondvraag
Corrie Gerritsma vraagt naar de stand van zaken betreffende Skimerdoarp. Minne
Schiphof antwoordt dat het project niet stil ligt. De focus zal eerst op de verlichting
rondom de vaart liggen.
Bouke Sieperda vraagt wanneer de site geüpdatet zal zijn. Lisette Meindersma
antwoordt dat hiervoor geen tijdsplanning is. Het is een tijdrovende klus.
Tanja Brattinga vraagt of er een mogelijkheid is om in Burgwerd een moestuin te
maken. Onderzocht moet dan worden of er a. belangstelling is in het dorp en b. ergens
grond beschikbaar is.
Tinus van der Weide merkt op dat er langs de wegen, in het park en bij de ijsbaan veel
rotzooi ligt van het hekkelen en snoeien. Voor het park is dit al gemeld bij
Staatsbosbeheer. Ook wordt opgemerkt dat er in het park wel wat vaker gemaaid mag
worden. Lolle Baarda vraagt zich af waarom er niet meer met wilde bloemenmengsels
wordt gewerkt i.p.v. gras. Dat is beter voor insecten en vogels en vergt minder
onderhoud.
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Er wordt gevraagd of we in het dorp verzekerd zijn voor ongelukken op bijvoorbeeld de
ijsbaan. Minne Schiphof noemt de verzekering via de gemeente voor vrijwilligers. Verder
zijn er misschien verenigingen, die een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
Dorpsbelang heeft momenteel niet zo’n verzekering. We gaan het uitzoeken.
Laatste actie van voorzitter Schiphof
De voorzitter vraagt de heren Jan Sieperda en Lolle Baarda naar voren te komen. Hij
vertelt dat Jan Sieperda binnenkort uit Burgwerd vertrekt, maar dat hij veel heeft
betekent voor het dorp. Hij had een kritisch oog voor de staat van onderhoud van de
infra-structuur, het groen en de tuinen. In verband hiermee wordt Jan Sieperda benoemd
tot erelid van Dorpsbelang Burgwerd.
Lolle Baarda werd in april al verblijd met een koninklijke onderscheiding. In verband met
het vele historische onderzoek dat Lolle heeft gedaan en nog steeds doet en het
beschikbaar stellen van deze informatie, wordt ook Lolle Baarda benoemd tot erelid van
Dorpsbelang Burgwerd.
Beide heren krijgen een oorkonde overhandigd. Het erelidmaatschap houdt in dat er geen
contributie meer hoeft te worden betaald en men dus gratis Op è Hichte ontvangt.
Sluiting officiële gedeelte van de ledenvergadering
De voorzitter sluit de vergadering. Dit is tevens het einde van zijn lidmaatschap van het
bestuur van Dorpsbelang Burgwerd.
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