
 

 

DORPSBELANG BURGWERD 

 

 

 

Notulen jaarvergadering 16 november 2018 

Aanwezig: 42 personen 

1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Robert van Gorkum opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Een 

speciaal welkom is er voor de gemeenteraadsleden van FNP en CDA en dorpscoördinator Theo Bouma.  

Berichten van verhindering zijn ontvangen van: Ronald de Vries, Carin Mulder, Edith Wierstra, Jaap 

Looijenga, Peter en Hanne Hein, Minne en Lydia Wiersma en Tineke Eringa.  

De voorzitter noemt in het kort een aantal activiteiten op, die dit jaar in het dorp plaatsvonden: Sjen 

yn it Tsjuster, Milleniumloop (met muzikale omlijsting door Excelsior, die op 25 november een 

borrelconcert geven in het Doniahûs), dorpsfeest, Stormrin met circa 100 deelnemers. Op een aantal 

activiteiten wordt later in de vergadering teruggekomen.  

De inning van de contributie is nagenoeg afgerond. Speciaal dank aan Minne Schiphof, die het bestuur 

heeft geholpen met de inning.  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met dien verstande dat de pauze is verplaatst tussen voor 

punt 6. 

 

3. Gastspreker  

Secretaris Lisette Meindersma leidt de gastspreker in: In 2018 is de werkgroep Groen Burgwerd van 

start gegaan. Daarover straks meer. Speerpunt van de werkgroep is hoe we zelf de biodiversiteit in 

ons dorp kunnen vergroten. De Friese Milieufederatie kan ons hierin ondersteunen. Daarom zijn we 

blij dat Arnoud de Vries, projectleider programma Mens en Natuur  van deze organisatie vandaag onze 

gastspreker is. Al eerder waren leden van de werkgroep Groen Burgwerd in gesprek met hem over 

welke aanpak het efficiëntst is wanneer je de biodiversiteit wilt vergroten in het dorp. De Friese 

Milieufederatie heeft hiermee veel ervaring opgedaan in andere regio’s van Fryslân. Aan de hand van 

een Powerpointpresentatie laat Arnoud zien waarom het zo belangrijk is de biodiversiteit te vergroten. 

Ook toont hij een aantal uitgevoerde projecten in de provincie, zoals bijenweides, natuurlijke bermen, 

oevers en poelen, natuurlijke daken, het plaatsen van insectenhotels, vogelnesten en –kasten, 

nestwanden voor oeverzwaluwen en ijsvogeltjes en speciale kasten voor vleermuizen en egels. De 

lezing is een goede inspiratiebron voor activiteiten op dit gebied in ons dorp. Aan het einde van de 

lezing overhandigde Arnoud de Vries een aantal handreikingen voor bijenweides. De presentatie en 

daarbij behorende aantekeningen zullen op de website van Dorpsbelang worden geplaatst.  

 

4. Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Burgwerd van 17 november 2017 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

5. Verslag door het bestuur 

Contacten met de gemeente (Robert van Gorkum): het bestuur sprak op 12 april jl.  tijdens het 

bestuurlijk overleg met de nieuwe contactwethouder Mark de Man, waarbij ook dorpscoördinator Theo 

Bouma aanwezig was. Onder meer kwamen aan de orde: behoud bushalte Burgwerderhoek, 

maaibeleid voor (fiets)paden, meldingen openbare ruimte, biodiversiteit, het Burgwerder park, 

woningbouwlocaties, verkeer en dan vooral het te hard rijden binnen en buiten de bebouwde kom. 

Naar aanleiding van dit laatste punt wordt opgemerkt dat er nu aan beide kanten van het dorp 

snelheidsmetingen plaatsvinden. Het zou goed zijn om deze borden ook eens om te draaien op de 



 

 

Schoolstraat. Het verlenen van voorrang aan verkeer van rechts is ook nog al eens een probleem met 

name vanuit de Kapelstrjitte en Trekpad. Het dicht op de hoek parkeren van bij deze straten vormt 

daarbij een extra probleem. 

Bestuursleden zijn aanwezig geweest op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente en bij de beëdiging 

van de nieuwe burgemeester Jannewietske de Vries. 

 

Inwoners van Burgwerd (Robert van Gorkum): Er zijn het afgelopen jaar heel wat mensen verhuisd, 

waardoor er veel nieuwe inwoners in Burgwerd gekomen zijn. Ook werden er twee baby’s geboren: 

Margje Rinske aan de Kloosterweg en Eefke Martje op de Hemert. Helaas verloren we dit jaar ook 

twee dorpsgenoten: Auke Wierda en Jille Westerhuis zijn overleden. 

 

Inwoners in de schijnwerpers (Robert van Gorkum): zowel Hanne Hein als Tineke Eringa werden dit 

jaar koninklijk onderscheiden voor het vele vrijwilligerswerk dat zij hebben gedaan.  

 

Verdienstelijke inwoners (Robert van Gorkum): Een aantal inwoners kreeg een doos Merçi: Froukje 

Posthumus voor de buurtpreventieapp en sociale app op ‘e hichte yn Burchwert; Hanny Duursma voor 

het initiatief van de Boekenkast; Diny Huitema kreeg een extra grote doos voor het ophangen van de 

buurtpreventieappbordjes, het (de-)monteren van de brugbloembakken en het timmeren van de 

boekenkast, die bij het Teetúntsje Selfhelp is neergezet. 

 

N359 (Robert van Gorkum en Minne Schiphof): Er is per kruispunt een Meitinkersgroep geformeerd. 

Hierin mochten de leden van de werkgroep “Veilig kruispunt N359” geen zitting  nemen. Momenteel 

vindt bodemonderzoek plaats op de drie kruispunten. Hierna volgt de aanbesteding en de grote vraag 

is of de snelweg omhoog of omlaag gaat. Minne Schiphof zit in de Meitinkersgroep. Hij vult aan: de 

werkzaamheden gaan van start na de zomervakantie 2019 en moeten gereed zijn eind 2022. Het 

meest waarschijnlijk is dat de snelweg verdiept wordt. Er mag namelijk niet meer geluidsoverlast 

komen dan nu. De familie Schukken woont vlakbij de kruising en om meer geluidsoverlast te 

voorkomen moet men in principe de snelweg wel verdiept aanleggen. 

 

Snel internet buitengebied (Robert van Gorkum): Kabel Noord is gestart in de provincie in de witte 

gebieden met de aanleg van glasvezel. Dit gebeurt per gemeente, waarbij 60% van de adressen die 

in aanmerking komen, ja moet zeggen. Voor onze gemeente geldt dat in het 3e kwartaal 2020 

geïnventariseerd wordt wie er mee willen doen en bij 60% deelname zal de uitvoering in het 4e 

kwartaal 2020 plaatsvinden. Voor prijzen e.d. verwijst Robert naar de website van Kabel Noord. 

Daarnaast is er nog een initiatief van Fryslân op glês. Zij willen ook de grijze gebieden (dorpen) op 

het glasvezelnet aansluiten.  

 

Schoolgebouw en –terrein (Robert van Gorkum): In 2011 is in de dorpsvisie opgenomen dat we graag 

starterswoningen willen in ons dorp. Het schoolgebouw staat inmiddels leeg en wordt anti-kraak 

verhuurd door Carex. De gemeente wil de school kwijt en het dorp mocht invulling geven aan het 

terrein. Er werd een plaatselijke investeerder gevonden, die met een architect een plan ontwikkelde. 

Hierover vond afstemming plaats met de gemeente. Het einde van het liedje was dat het plan werd 

afgewezen. Vervolgens ontwikkelde de investeerder een nieuw plan: de school plat en 6-10 woningen 

op het terrein. Investering: 2 miljoen. Hogere bouwkosten worden onder meer veroorzaakt door de 

eis dat nieuwe woningen zonder gasaansluiting worden gebouwd en daardoor veel beter geïsoleerd 

moeten worden. De nieuwe verwarmingsinstallaties zijn ook duurder. Hierdoor worden deze huizen 

veel te duur voor starters. De investeerder heeft zich teruggetrokken. Op 5 november jl. zijn de 

inwoners in een bijeenkomst hiervan op de hoogte gebracht. De vraag is hoe nu verder? In februari 

volgt een nieuwe bijeenkomst.  Pleuny van der Werf pleit hierna voor behoud van haar pilatesruimte 

en voor realisatie voor huurwoningen, want niet iedere starter wil kopen.  

 

Multifunctioneel terrein (Robert van Gorkum): Robert geeft Bouke Sieperda, voorzitter van de 

werkgroep, het woord: In 2011 is begonnen met de planontwikkeling van het MFterrein. De werkgroep 

bestaat nu uit Bouke zelf, Robert van Gorkum en Minne Schiphof met ondersteuning van Jaap  

Looijenga. De subsidie-aanvraag van dit jaar is niet gelukt, omdat het formulier niet helemaal goed 



 

 

was ingevuld. Op 21 januari 2019 kan een nieuwe aanvraag worden gedaan. We hopen dan in maart 

2019 te kunnen beginnen. Wat gaat er gebeuren? De drainage wordt verbeterd onder meer door zand 

in de bodem te verwerken, het terrein wordt beter afgevlakt en deels wordt het geschikt gemaakt 

voor parkeerterrein door een verharding met grasstenen. Tinus van der Weide vraagt wat er is gebeurd 

met het geld dat schoolkinderen in het verleden bijeen hebben gebracht voor het terrein. Dat geld is 

ondergebracht bij de gemeente Wunseradiel. Het bestuur gaat dit navragen. 

 

Verenigingen (Robert van Gorkum). Het bestuur is zoveel mogelijk aanwezig bij uitvoeringen e.d.  van 

verenigingen. Dit ook op verzoek van de verenigingen zelf. In september vond de Verenigingsavond 

plaats. Jammer was dat hier nogal wat verenigingen ontbraken. Desondanks vond een interessante 

uitwisseling plaats van ideeën over samenwerking (bijvoorbeeld in een omnivereniging), het vinden 

van bestuursleden, verzekeringen en aansprakelijkheid. Op 30 januari 2019 zal een avond 

georganiseerd worden voor de verenigingen, waarbij een expert aanwezig zal zijn om over 

verzekeringen, aansprakelijkheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te praten. 

Belangrijk voor elke vereniging! 

 

Andere activiteiten (Robert van Gorkum): De vlaggenactie (dorp  Burgwerd) leverde maar liefst 59 

bestellingen op. Dorpsbelang schonk een groot formaat vlag voor de kerktoren. 

De werkgroep Groen Burgwerd werd vanuit Dorpsbelang opgericht. Hierover straks meer. Het 

opgestarte gezamenlijk overleg met Hartwerd en Hichtum zit in het slop. Door de andere twee dorpen 

worden geen initiatieven genomen. We laten het eerst maar even.  

 

Voor de pauze verzoekt Theun Ram om op het doek dat in de gang van het Doniahûs is opgehangen 

een wens voor Fryslan in 2028 te zetten. Dit doek gaat de volgende dag naar Ljouwert om onderdeel 

uit te maken van een speciaal project. 

 

PAUZE 

 

6. Verslag van de penningmeester 

Irma Kaspers toont een spreadsheet met daarop het beginsaldo, de uitgaven en inkomsten en het 

eindsaldo van Dorpsbelang Burgwerd, Buurthulp Burgwerd, De Zonnestraaltjes (bloembakken) en Op 

‘e Hichte. Het overzicht geeft geen aanleiding tot vragen. 

 

7. Bevindingen kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie 

De kascommissie heeft de boekhouding en bankrekeningen van het afgelopen boekjaar gecontroleerd 

en in orde bevonden. De leden scharen zich achter deze bevinding.  

 

Jaap Looijenga is aftredend lid, Carin Mulder heeft nog een jaar zitting in de kascommissie. Minne 

Schiphof wordt het nieuwe kascommissielid. 

 

8. Bestuursverkiezing 

Robert van Gorkum: het is gebleken dat de zittingsduur van 5 jaar voor een aantal inwoners echt 

reden is om geen zitting in het bestuur te nemen. Men vindt 4 jaar eigenlijk wel het maximum. Het 

bleek dat het bestuur zich dit jaar erg moest inspannen om nieuwe bestuursleden te vinden. Naast 

het aftreden van Robert van Gorkum (niet herkiesbaar) was er nog een vacature door het vertrek van 

Hanne Hein om gezondheidsredenen. Lolle Baarda geeft aan dat er in het verleden ook wel periodes 

zijn geweest dat het lastig was nieuwe bestuursleden te vinden. Robert geeft aan dat het bestuur een 

statutaire wijziging voorstelt om de zittingsduur van 5 naar 4 jaar te brengen. Hiervoor is het nodig 

dat de helft van de leden (= adressen/58 leden) aanwezig is, waarvan dan 2/3 moet instemmen met 

het voorstel. Er zijn onvoldoende leden aanwezig. Daarom zal op 28 november a.s. een nieuwe 

algemene ledenvergadering plaatsvinden in het Doniahûs. Ongeacht het aantal aanwezige leden is 

dan 2/3 voorstemmers voldoende. De aanwezige leden geven aan dat zij nu al instemmen met deze 

statutaire wijziging. De voorzitter gaat hiermee akkoord. 

 



 

 

Voorzitter Robert van Gorkum is vandaag aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar. Op dinsdag 30 

oktober meldde Ger Romijn, sinds 21 juni wonend aan de Sjungadijk, zich als kandidaat. Omdat Ger 

deze avond bij de jaarvergadering van een andere vereniging aanwezig is, vertelt zijn vrouw Monique 

in het kort iets over Ger: Hij is 52 jaar, projectleider bij een technisch adviesbureau en heeft 

bestuurservaring en door zijn werk veel contact met gemeenten. De jaarvergadering stemt in met de 

opname van Ger Romijn in het bestuur. Toen meldde zich op 12 november Age van der Meer, sinds 

juli 2016 wonend aan De Trekfeart. Age stelt zich voor: hij woont in Burgwerd met zijn vrouw Mireille 

en zoontje en heeft een eigen bedrijf in Joure. Ook Age vindt instemming van de leden als bestuurslid. 

En toen, op 15 november meldde Mennie Woudstra zich. Zij wonen sinds het begin van het jaar aan 

de Kapelstrjitte. Zij en haar man Appie hebben 25 jaar een naaimachine- en fourniturenzaak gehad 

in Sneek en zijn daarmee gestopt. Mennie heeft enige bestuurservaring. Ook Mennie’s kandidatuur 

wordt goedgekeurd, waarmee het bestuur nu uit zes leden bestaat! 

 

Irma Kaspers bedankt Robert vervolgens voor zijn grote en loyale inzet voor Dorpsbelang Burgwerd, 

waarvan het laatste jaar in de functie van voorzitter. Robert geeft aan het altijd met veel plezier te 

hebben gedaan. Het combineren van zijn werk, waarvoor hij veel in het buitenland is, bleek steeds 

lastiger te zijn met deze bestuursfunctie. Hij blijft beschikbaar als vraagbaak en zal actief blijven in 

de projecten MFT en schoolterrein. 

 

9. Vijf-minutenpresentaties 

Redactie Op ‘e Hichte (Greetje Toering): de administratie van de dorpskrant is dit jaar verhuisd 

naar de penningmeester van Dorpsbelang Burgwerd. Het gaat goed met de dorpskrant, maar er 

kunnen wel wat nieuwe adverteerders bij (kosten € 35 per jaar voor een halve pagina, € 70 voor een 

hele pagina). Henk Hoekman is de redactie gaan versterken en gelukkig is er vanuit Hichtum ook weer 

een nieuw redactielid: Henry de Haan. Annie Eringa stopt aan het einde van dit jaar. De redactie is 

blij met de kopij voor de vaste rubrieken en ook met losse kopij.  

 

Initiatief Buurthulp Burgwerd: helaas hebben zowel Carin Mulder als Tineke Eringa zich afgemeld 

voor de jaarvergadering. Dus dit jaar geen presentatie van Buurthulp. Misschien via de Dorpskrant? 

 

Fietsdiner Burgwerd (Corrie Gerritsma): In februari jl. vond het derde fietsdiner plaats met 12 

koppels. Het was weer zeer geslaagd. Je ontmoet elkaar op een andere manier en het is leuk om van 

tevoren niet te weten naar wie je toegaat, wie er bij jou komen eten en wie er met jou aan tafel zitten. 

Voor 2019 zijn nog geen plannen. 

 

De Zonnestraaltjes (werkgroep bloembakken) (Corrie Gerritsma): De vrijwilligersgroep, die ook dit 

jaar weer uit 6 personen bestond, heeft het dit jaar druk gehad met watergeven i.v.m. de langdurige 

droogte. Om de bloembakken er goed uit te laten zien, is het noodzakelijk direct de dode bloemen 

eruit te halen. Corrie gaat navraag doen bij de gemeente hoe zij de bloembakken bemesten, omdat 

de bakken in Bolsward er veel langer goed uit bleven zien dan de onze. Diny Huitema wordt weer 

hartelijk bedankt voor het ophangen en verwijderen van de brugbakken.  

 

Stichting Feestcommissie Burgwerd: de stichting is uitgenodigd, maar is zonder afzegging 

afwezig. Robert van Gorkum geeft aan waarom de Feestcommissie verzelfstandigd is: de 

organisatoren opereerden volledig zelfstandig, maar wel onder de vlag van Dorpsbelang. In verband 

met aansprakelijkheid wilde Dorpsbelang daarom dat de Feestcommissie verzelfstandigde. Daar kwam 

bij dat organisatoren van het dorpsfeest ook persoonlijke financiële risico’s liepen, omdat e.e.a. 

juridisch niet goed was afgedekt. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het jammer is dat er niemand 

van het bestuur aanwezig is, want dat er behoefte bestaat om te weten hoe de Stichting er financieel 

voor staat. Al jaren is daarin geen inzicht gegeven.  

 

Stichting Doniahûs (Wibo Hettinga): Het bestuur van het Doniahûs is uitgebreid met Hanneke 

Dijkstra. Er is momenteel een vacature voor betaalde schoonmaakwerkzaamheden (2 uur per 2 

weken). Diny Huitema heeft veel onderhoudswerk voor het dorpshuis gedaan en wordt daarvoor 

hartelijk bedankt met een heerlijk pakket.  



 

 

 

Werkgroep Burgwerd en Hichtum Energie Neutraal (Lisette Meindersma): de werkgroep o.l.v. 

Jaap Looijenga is nu in gesprek met Dorpsbelang Lollum-Waaksens over deelname. Hichtum heeft 

definitief aangehaakt. Vanuit Burgwerd is Arjan-Peter Jagersma in de werkgroep gestapt en vanuit 

Hichtum deed Ron Koopal dat eveneens. We hebben gesproken met de Wommelser Enerzy Kooperasje 

over samenwerking, maar daar voelde men niet voor. Binnenkort volgt er meer nieuws.  

 

Werkgroep Groen Burgwerd (Irma Kaspers). De werkgroep bestaat uit Ria Toering, Tanja 

Brattinga, Lisette Meindersma en Irma Kaspers. Er is per straat een werkplan gemaakt onder meer 

aan de hand van de ideeën die tijdens een bijeenkomst met inwoners is gehouden. Per straat is er nu 

ook een contactpersoon (behalve voor De Trekfeart). Begin december komt de werkgroep met de 

contactpersonen bijeen om te kijken of er meer ideeën zijn en of er bereidheid is van aanwonenden 

om mee te werken. Daarna gaan we het verder uitwerken en zo snel mogelijk aan de slag in het 

voorjaar. De werkgroep heeft samen met een paar aanwonenden van het park een gesprek gehad 

met de boswachter van Staatsbosbeheer. Dat ging vooral over de staat van onderhoud van het park 

en de overlast die aanwonenden van de Kapelstrjitte hebben van overhangende takken, opschot van 

bomen en onkruid dat vanuit het park de tuin ingroeit. De boswachter overlegt nu met haar organisatie 

welke van onze wensen gerealiseerd kunnen worden. In ieder geval zullen deze winter dode bomen 

en zieke essen uit het park worden gehaald en veel opslag verwijderd.  

 

Werkgroep de Friese canon (Lolle Baarda): het gaat hier om een centrale website, waarop ieder 

Fries dorp de historie en hoogtepunten kan zetten. De aftrap was in Irnsum. Daar zijn Lolle zelf en 

Lisette Meindersma naar toe geweest. Na een oproep heeft ook Liskje Flapper zich gemeld. Als er 

meer mensen zijn die willen meehelpen om het Burgwerder deel van de website in te vullen, dan zijn 

die van harte welkom. Het plan is om er deze winter mee aan de slag te gaan.  

 

STULLP (Theun Ram): We hebben zes geweldig mooie en uitverkochte avonden gehad, waar heel 

veel inwoners aan mee hebben gewerkt. Vorige week is er een bedankavond geweest voor de 

vrijwilligers, die door het Doniahûs en Dorpsbelang is gesponsord. Ook Frâns Hettinga wordt hartelijk 

bedankt voor de medewerking. Hier was sprake van een echte mienskip.  

Hierna neemt voorzitter Robert van Gorkum het gesprek over en vraagt Theun Ram, Liskje Flapper 

en Greetje Toering, de bestuursleden van STULLP naar voren te komen (bestuurslid Anneke Sieperda 

is afwezig). Robert geeft aan dat het bestuur geweldig veel tijd en energie in de organisatie heeft 

gestoken. Dat is een geweldige prestatie met een super resultaat. Hij benoemt hen tot  Tjêbbes 

Ljochtjes 2018 en overhandigd een herinneringspenning.  

 

10. Rondvraag 

Pleuny van der Werf geeft aan dat het fietspad van Burgwerd naar Wommels bij de geringste vorst al 

spekglad is, wat afgelopen winter heeft geleid tot valpartijen. Wanneer fietsers dan via Hichtum rijden 

worden ze geconfronteerd met een weg, waarop niet gestrooid wordt. Zo kunnen bijvoorbeeld 

schoolkinderen niet veilig naar Bolsward. Zij heeft dit meerdere malen gemeld via een MOR, maar er 

is geen reactie opgekomen. Minne Schiphof geeft aan dat er een slijtlaag aangebracht zal worden. Die 

is weliswaar niet tegen de gladheid, maar wel stroever. Theo Bouma vraagt na hoe het zit met het 

niet reageren op de MOR.  

 

Tinus van der Weide meldt dat je ’s avonds met de auto niet van het Trekpad af kunt, omdat er ter 

hoogte van nummer 22 een auto geparkeerd staat en bij de brug soms auto’s zo dicht op de hoek 

geparkeerd staan, dat je de bocht niet kunt krijgen. Geadviseerd wordt om in zo’n geval Handhaving 

te bellen.  

 

Sietze Baarda vertelt dat hij op het dorpsfeest was. Op de zaterdagavond vierde iemand van buiten 

het dorp daar zijn vrijgezellenfeest. Om 23.00 uur werd er omgeroepen dat het gezellig moest blijven. 

De taxi werd gebeld door een lid van de feestcommissie voor een zeer dronken persoon, die erg 

vervelend werd en inmiddels 2 mensen had mishandeld en een vrouw had aangerand. De politie is 

toen ook gebeld door iemand uit het publiek. Er is door verschillende mensen aangifte tegen deze 



 

 

dronken man gedaan en hij is opgepakt. Het is vervelend wanneer zulke dingen gebeuren, maar wat 

Sietze (en niet alleen hij) mist is een verklaring van de Feestcommissie zelf hoe zij hier tegenover 

staan en wat zij in de toekomst gaan doen om herhaling te voorkomen. Ook bleek er geen EHBO-er 

aanwezig te zijn. Er zal door het bestuur van Dorpsbelang navraag worden gedaan bij de 

Feestcommissie wat zij zelf vinden van de gebeurtenissen en hoe ze dit in de toekomst willen 

voorkomen.  

 

Lolle Baarda vraagt zich af of de parkeerplaats aan de Schoolstraat tussen de ingang van het park en 

de Kapelstrjitte misschien wat verplaatst kan worden, waardoor hij minder dicht op de T-kruising 

Schoolstraat-Kapelstrjitte komt te liggen. Nu heb je op de Schoolstraat door geparkeerde auto’s 

nauwelijks zicht op verkeer uit de Kapelstrjitte, terwijl dat verkeer wel voorrang heeft.  

 

Arjen Doedel, raadslid CDA, geeft aan dat hij het een interessante avond vond, waarin veel herkenbare 

punten de revue passeerden. 

 

Johannes Monsma brengt het Oliebollenfeest onder de aandacht op 31 december in het Doniahûs. 

 

Gevraagd wordt naar de website van Burgwerd. Hierop staat veel verouderde informatie. Robert van 

Gorkum geeft aan dat er nu een ICT-er in het bestuur zit en dat geeft hoop voor onze website.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage, sluit de vergadering, na de aankondiging dat 

het eerste rondje voor rekening van Dorpsbelang is.  

 

Lisette Meindersma 

secretaris 


