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Notulen jaarvergadering 22 november 2019, tevens 
jaarverslag 2018-2019 
Aanwezig: 52 personen, waaronder de bestuursleden Ger Romijn, Gerrit-Jan de Vos, Lisette 
Meindersma, Age van der Meer en Mennie Woudstra 

1. Opening  
Voorzitter Ger Romijn opent de jaarvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom en in het 
bijzonder afgevaardigden van de FNP en Groen Links en Theo Bouma, dorpscoördinator gemeente 
Súdwest-Fryslân. 
Berichten van verhindering zijn ontvangen van Rudy Vellema en Edith Wierstra en van penningmeester 
Irma Kaspers.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

3. Notulen ledenvergadering 16 november 2018 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
De voorzitter deelt mee dat in het vervolg de notulen van de jaarvergadering tevens dienen als 
jaarverslag. In het verleden werden beide documenten opgemaakt, maar in feite is dat dubbel werk.  
 
Vragen naar aanleiding van de notulen: 
• Er zou sprake zijn van het opheffen van de bushalte bij de Burgwerderhoek. Wij hebben daarover 

geen berichten ontvangen. Wel zijn er nieuwe bushokjes geplaatst. 
 

4. Verslag door het bestuur 
De voorzitter stelt dat er veel gebeurt in het dorp, er zijn veel activiteiten. 
 
In juli vond het zogenoemde bestuurlijke overleg plaats tussen het bestuur van Dorpsbelang en 
onze contactwethouder Mark de Man en Theo Bouma. Tijdens dit overleg bekeken we het MF-terrein 
en werd door Robert van Gorkum een toelichting gegeven bij de voorgenomen aanpassingen. Ook 
werd een kijkje bij de jeu de boulesbaan genomen. Er werd verder gesproken over het maai- en 
onkruidbestrijdingsbeleid, het schoolterrein, de activiteiten van Groen Burgwerd, waaronder een 
mogelijke locatie voor volkstuintjes op het terrein waar tot nu toe het dorpsfeest plaatsvond. Inmiddels 
hebben we gehoord dat er misschien subsidiemogelijkheden zijn voor nieuwe jeu de boulesbanen. Er 
moet door het dorp een plan worden opgesteld.  
 
Inwoners van Burgwerd kunnen Meldingen Openbare Ruimte doen, wanneer er iets schort aan 
wegen, paden, verlichting, groen, verkeersborden etc. De ervaring is dat hier over het algemeen heel 
snel op wordt gereageerd door de betrokken afdelingen van de gemeente. Meldingen kunnen worden 
gedaan via de website van Burgwerd of van de gemeente.  
 
Inwoners: Er zijn in het afgelopen jaar weer heel wat nieuwe inwoners gekomen (vooral niet-
Friezen), er zijn baby’s geboren en er was een tragisch overlijden.  
Nieuwe inwoners worden bezocht door Mennie Woudstra. Alle nieuwe Burgwerders zijn lid geworden 
van Dorpsbelang.  



 

 

N359: Er is geen verdere informatie. Zoals het er nu naar uitziet zal de provincie medio 2020 met de 
aannemers om tafel kunnen. Johannes Monsma vertelt dat door de Meitinkersgroep een bezoek is 
gebracht aan de half verdiepte snelweg bij Donkerbroek om te kijken wat het effect is van een 
verhoging of juist verlaging van de N359. Verhoging betekent aanzienlijk meer verkeerslawaai. Minne 
Schiphof vult aan dat men  nog bezig is met de aankoop van de benodigde grond. 
 
Glasvezel: We zijn dit jaar gebombardeerd met informatie over de aanleg van glasvezel door 
verschillende aanbieders. Zeker is dat de aanleg van  glasvezel in het buitengebied doorgaat. Binnen 
de bebouwde kom van Burgwerd waren slechts 1 à 2 aanmeldingen. In de 1e helft van 2020 zal de 
instemmingsaanvraag bij de gemeente worden ingediend voor de aanleg in het buitengebied.  
 
Verenigingen: In januari van dit jaar vond een Verenigingsavond plaats over bestuurlijke 
aansprakelijkheid, AVP, verzekeringen en samenwerken. Er bleek hierna echter nauwelijks 
belangstelling te zijn voor een volgende vergadering. Mochten de verenigingen wel weer bijeen willen 
komen, dan kunnen ze dat zelf opstarten.  
 
Gebruik kerkgebouw: De kerk in Burgwerd wordt nauwelijks gebruikt en financiering wordt steeds 
lastiger. Er is een werkgroep samengesteld vanuit de PKN om alternatieven voor het gebruik te 
bedenken. Daar is niet zoveel uitgekomen. Nu is besloten om ook het gebruik van de kerk in Hichtum 
bij het onderzoek te betrekken.  
 
Website www.burgwerd.info: de website is vernieuwd: frisser gemaakt met nieuwe foto’s en 
bijgewerkte info en geschikt gemaakt voor mobiel en tablet. De suggestie wordt gedaan om weer eens 
in de dorpskrant te attenderen op deze website.  
 

5. Verslag van de penningmeester 
In verband met de verhindering van penningmeester Irma Kaspers neemt Age van der Meer de 
verslaglegging op zich. Hij geeft een toelichting op de balans en winst- en verliesrekening van 
Dorpsbelang, Op’e Hichte, Groen Burgwerd, MF-terrein, Buurthulp en Bloembakken. Dit roept geen 
verdere vragen op. 
 

6. Benoeming kascommissie (Carin Mulder en Minne Schiphof) 
Commissielid Carin Mulder treedt af met dank voor haar controlewerkzaamheden. Als nieuw lid treedt 
Lolle Baarda toe. De kascommissie complimenteert Irma Kaspers voor de wijze waarop de 
boekhouding is gevoerd: het was allemaal keurig in orde.  
 

7. Wijziging statuten 
De voorzitter geeft aan dat de reden voor de wijzigingen van de statuten onder meer zijn: 
• De geldende statuten dateren uit 1975. Dat is merkbaar in taalgebruik, maar ook aan de nu 

ouderwetse aandoende wijze van communiceren: via een lokale krant i.p.v. de social media.  De 
statuten zijn nu bij de tijd gebracht.  

• Het uitgebreide artikel over schorsing van leden is geschrapt. Wat blijft is de mogelijkheid om een 
lid te royeren.  

• Er is in het vervolg nog maar een vergadering nodig om de statuten te wijzigen en geen tweede, 
wanneer de meerderheid van leden niet aanwezig blijkt bij de eerste vergadering. 

• De jaarvergadering vindt plaats in november/december van elk jaar en de inning van de contributie 
in oktober/november. 

Niemand van de aanwezige leden blijkt het concept te hebben gelezen.  
De voorzitter legt nogmaals uit hoe de huidige regeling is bij een statutenwijziging. 
Er is voldaan aan het ter beschikking stellen van het concept d.m.v. publicatie op het 
mededelingenbord van het dorpshuis en door berichtgeving via de uitnodiging voor de 
jaarvergadering, waarin ook is opgenomen dat men het concept per mail kan aanvragen. 
De vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen en geeft ook aan af te zien van een tweede 
vergadering. De voorzitter en secretaris zullen het concept nu voorleggen aan de notaris. 
 



 

 

8. Bestuursverkiezing 
Lisette Meindersma, die de secretarisfunctie gedurende 5 jaar heeft bekleed, treedt af en heeft zich 
niet herkiesbaar gesteld. De voorzitter bedankt Lisette voor haar grote inzet, haar scherpte waar het 
gaat om statuten en actiemomenten en haar punctualiteit. Ook de vele contacten  die zij in de loop 
van de jaren in het dorp heeft gelegd, waren van grote waarde voor Dorpsbelang. De voorzitter wijst 
erop dat na het vertrek van Irma Kaspers volgend jaar uit het bestuur er allemaal nieuwkomers in het 
bestuur zitten. Dit kan nadelig zijn voor het functioneren van het bestuur. Hij roept daarom inwoners 
van Burgwerd op die al veel langer in het dorp wonen, zich in de toekomst kandidaat te stellen voor 
het  bestuur.  
Lisette geeft aan dat zij de functie met plezier heeft uitgevoerd en dat het haar ook veel heeft gebracht, 
zoals de opbouw van haar sociale netwerk in het dorp en inkijk in de keuken van de gemeentelijke 
overheid en politiek. Zij vindt Burgwerd een warm  dorp en heeft grote steun ondervonden tijdens 
twee moeilijke privésituaties in de afgelopen jaren. Zij blijft actief binnen de werkgroep Groen 
Burgwerd en de vrijwilligersgroep de Zonnestraaltjes. 
 
Arjan-Peter Jagersma heeft zich aangemeld als kandidaat en hij stelt zich voor aan de vergadering. 
Hij woont sinds 2018 in Burgwerd aan it Klaailân en wil graag een steentje bijdragen aan het dorp, 
waar het direct al voelde als thuiskomen. 
Kita Zwetsloot heeft zich eveneens aangemeld als kandidaat. Zij woont sinds 5 oktober aan het 
Trekpad. Ook zij wil graag bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp.  
De leden stemmen in met verkiezing van beide dorpsgenoten in het bestuur. 
 
Tenslotte geeft de voorzitter aan dat Age van der Meer in april/mei 2020 uit het bestuur treedt. 
Dat betekent dat het bestuur tot dat moment uit 7 personen bestaat en vanaf april/mei 2020 uit 6.  
 
Pauze 
 

9. Vijf-minutenpresentaties 
Redactie Op’e Hichte (Carin Mulder): De financiële positie van de dorpskrant is stabiel. Van de 
bijdragen van Dorpsbelang Burgwerd en Hichtum kan ongeveer 1 uitgave van de dorpskrant worden 
betaald. De overige inkomsten zijn afkomstig uit opbrengsten van advertenties. Er zal worden 
onderzocht of de dorpskrant ook digitaal kan i.p.v. op papier of een combi daarvan (alleen op verzoek 
op papier). Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Carin zit nu 5 jaar in de redactie en gaat stoppen. 
Tina de Keyzer-van Bruggen heeft zich aangemeld als nieuw redactielid. 
 
Buurthulp Burgwerd (Carin Mulder): Er wordt weinig gebruik van gemaakt en dat is op zich een 
goed teken. Mensen weten elkaar te vinden wanneer er hulp nodig is. Tineke Eringa gaat verhuizen 
en stopt met Buurthulp. Carolien Leusink zal haar plaats innemen. Zij heeft inmiddels een groot aantal 
60-plussers bezocht in ons dorp om te kijken waaraan men specifiek behoefte heeft om hier prettig 
te kunnen blijven wonen. Buurthulp bestaat nu 5 jaar en een nieuwe inventarisatie van hulpgevers en 
hulpvragers is waarschijnlijk zinvol. 
 
Fietsdiner Burgwerd (Corrie Gerritsma): Dit jaar is er geen fietsdiner geweest. De voorgaande 3 
jaren wel. Er deden telkens zo’n 12 duo’s aan mee. Er zijn nu veel nieuwe mensen in het dorp gekomen 
en er is veel belangstelling voor een nieuw rondje. De organisatie is overgedragen aan Arjan-Peter en 
Helma Jagersma-Schut en Willem en  Tina van Bruggen. 
 
Vrijwilligersgroep bloembakken “De Zonnestraaltjes” (Corrie Gerritsma): Veel positieve 
reacties dit jaar op de brugbakken. Die waren dit jaar heel mooi, dankzij een wekelijkse mestgift. De 
groep bestaat nu uit 6 vrijwilligers, nadat Tanja Brattinga de  groep heeft verlaten. Dank voor haar 
bijdrage. Van Diny Huitema ondervinden we geweldige bijstand bij het ophangen, afhalen en opslaan 
van de brugbakken. In 2020 zullen de plantenschalen tegenover het Teetúntsje worden leeggehaald 
van nieuwe grond en beplanting worden voorzien. 
 



 

 

Buurtpreventieapp (Froukje Posthumus): De app bestaat sinds 26 juli 2017, de 
waarschuwingsbordjes hangen bij de ingangen van het dorp en het belangrijkste: geen calamiteiten 
tot nu toe! Nieuwe inwoners kunnen zich aanmelden bij Froukje. 
 
Sociale App Burgwerd (Age van der Meer): Age is samen met Froukje beheerder van deze app. 
Er kan niet meer direct door anderen  worden gereageerd. Als je een bericht wilt laten plaatsen dan 
kan dat via Froukje of Age. Het merendeel van de aanwezigen geeft hier de voorkeur aan. 
 
Stichting Feestcommissie Burgwerd (Froukje Posthumus): Er zijn  enkele bestuursleden 
teruggetreden. De commissie kan wel wat nieuwe leden gebruiken. Het dorpsfeest zal van 9 t/m 11 
juli 2020 plaatsvinden. Waarschijnlijk nog op de oude plek, omdat voor die plek de vergunning is 
aangevraagd, omdat toen nog niet bekend was of het MF-terrein tegen die tijd bruikbaar zou zijn. Het 
thema is dit keer Jungle Safari.  
Er zal beveiliging worden ingehuurd om nare situaties zoals in 2018 te voorkomen. 
Naar aanleiding van vragen door Lolle Baarda deelt Froukje mee dat de feestcommissie momenteel 
over € 7400 beschikt. De financiën worden niet extern gecontroleerd. Het zou een goede zaak zijn 
wanneer ook de Feestcommissie een kascommissie instelt, want het gaat wel om geld dat door de 
inwoners bijeen wordt gebracht. 
 
Doniahûs (Wibo Hettinga): Minne Schiphof en Liesbeth Andela hebben de boeken gecontroleerd op 
6 mei van dit jaar en alles in orde bevonden. Er wordt steeds meer aangedrongen op een mogelijkheid 
van pinnen in het dorpshuis. Frieda van der Werf is afgetreden als penningmeester en opgevolgd door 
Hanneke Dijkstra. Nico Dussink en Geartsje Bakker zijn in het bestuur gekomen. Diny Huitema wordt 
hartelijk bedankt voor al het onderhoudswerk dat hij ook dit jaar weer heeft verricht aan ons 
dorpshuis. Het externe verfwerk is weer aan een onderhoudsbeurt toe en zal worden uitgevoerd door 
Folkert Sieperda. Suggesties voor kleuren zijn van harte welkom. Op 31 oktober ’s middags vindt het 
jaarlijkse Oliebollenfeest weer plaats met live muziek. 
 
Werkgroep Burgwerd-Hichtum Energie Neutraal (Ger Romijn): Lisette Meindersma is uit deze 
werkgroep gegaan, Ger Romijn en Arjan-Peter Jagersma zijn toegetreden. Aanvankelijk was een 
zonnepanelenweide bij Anne Wind niet mogelijk i.v.m. provinciale voorschriften. Deze hielden in dat 
zonneparken moesten aansluiten op stedelijke bebouwing. Deze regel is echter losgelaten. Nu is er 
op 2 december a.s. met de gemeente een afspraak over dit plan. 
 
Werkgroep Groen Burgwerd (Lisette Meindersma): Er hangt een flink aantal projecten onder 
deze werkgroep. Hierover hebben we uitstekend contact met het team Groen van de gemeente. 
Communicatie wordt via de website van Groen Burgwerd en de dorpskrant gedaan. Vandaag twee 
projecten in de schijnwerpers. Het Burchwerter Park: In het voorjaar is een groot aantal struiken en 
boompjes geplant door een groep inwoners.  Die hebben de droge zomer goed doorstaan, dankzij het 
beschermende onkruid eromheen. Volgend voorjaar gaan we planten, die het niet hebben overleefd, 
vervangen en kan er onkruid verwijderd worden. Het onderhoud van het park blijft een probleem, 
want Staatsbosbeheer heeft nauwelijks budget. Verkoop van het park in de toekomst is niet 
uitgesloten. Op korte termijn kunnen we 6 fruitbomen planten en in het voorjaar nog twee voor onze 
eigen boomgaard. 
Vleermuizenproject: onder leiding van Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieufederatie kan 
een vleermuizenproject van start gaan in Burgwerd: welke soorten leven hier, waar zitten ze en 
hoeveel? We zoeken 4-6 vrijwilligers voor deze werkgroep. Deze leren onder meer omgaan met de 
vleermuisdetector. Geïnteresseerden kunnen melden bij Groen Burgwerd (groenburgwerd@gmail.com 
of Facebookpagina Groen Burgwerd). Minne Schiphof vult aan dat hem is gevraagd door de gemeente 
om een verlichtingsplan te maken voor de Doniaweg/Trekpad, waarbij rekening gehouden kan worden 
met vleermuizen.  
 
STULLP (Theun Ram): opgericht in 2016 voor de organisatie van Sjen yn it Tsjuster rond Tsjêbbe 
Hettinga, heeft de stichting nu een nieuw project: “Portret van een dorp”, bedacht door fotograaf 
Martina Ketelaar. Het gaat om verhalen van inwoners, die met de Burchwerter mienskip te maken 



 

 

hebben. Aan elk verhaal wordt een portretfoto toegevoegd. Er wordt daarmee een route door het dorp 
uitgezet. Voorafgaand aan de opening van de route vindt een verhalenmiddag plaats, opgeluisterd 
door muzikaal talent uit Burgwerd. Opgave kan bij Theun Ram, bijv. via de Facebookpagina Stullp. 
Multifunctioneel terrein (Bouke Sieperda): het heeft 10 jaar van voorbereiden gekost, maar na 
de keetpartij deze zomer  is de schop in de grond gegaan van de ijsbaan. Financiering werd mogelijk 
door ondersteuning van gemeente, provincie en een aantal verenigingen. Door vrijwilligers is de helft 
van het terrein belegd met ecorasters. Op verzoek van de keetpartij is extra grond op deze ecorasters 
gelegd. Momenteel blijft daar nog water op staan, maar volgens de aannemer komt dat goed. Als de 
ijsbaan in het voorjaar weer droog is, werkt de aannemer het terrein verder af, wordt er gras gezaaid 
en kan een groepje vrijwilligers nog een opruimrondje (stenen) doen. Er komt ook nog een 
toegangshek en halverwege de baan misschien nog een hek om te voorkomen dat auto’s op het niet-
verharde gedeelte van de baan worden geparkeerd. Elektra is aangelegd voor verlichting, maar de 
lantarenpalen moeten nog worden geplaatst. Verder zal het talud vanaf de schaatskantine geleidelijker 
gaan aflopen. 
 
Schoolplein (Pleuny van der Werf en René Dillingh): Op 22 juli kwam er groen licht om de school 
en het hele terrein te kopen. De concept aanvraag omgevingsvergunning is positief beoordeeld en nu 
kan de definitieve aanvraag de deur uit. De gemeente zal nog een aantal zieke bomen op het plein 
snoeien/kappen en achterstallig onderhoud uitvoeren. In de school komt er naast de pilatesruimte en 
de tattooshop ook een creatieve ruimte. Deze kan worden gebruikt door derden en wordt eigendom 
van René. Waarschijnlijk gaat René ook in de school woning, want het gebouw krijgt een gemengde 
bestemming: wonen en werken. Er zijn vooralsnog geen plannen om aan de opvaart nieuwbouw te 
plegen.  
 

10.  Rondvraag 
Jeu de boulesbaan: We moeten een plan opstellen voor een nieuwe baan. Waarschijnlijk zijn er 
subsidiemogelijkheden. Ger Romijn gaat om tafel met een aantal jeu de boulers. 
 
Paul van der Werf geeft aan dat het metselwerk van delen van de brug slecht is. Het lijkt erop dat een 
damwand op punt van bezwijken staat. Minne Schiphof geeft aan dat de gemeente dit gaat aanpakken.  
 
Paul van der Werf stelt vast dat het normale onderhoud van het fietspad naar Bolsward goed is 
verlopen, maar dat tijdens het groot onderhoud in de herfst hier een veel te zware trekker is gebruikt, 
die bermen vernield heeft. Dat is ook gebeurd op het wandelpad langs de vaart richting Djiplân. Het 
pad is nauwelijks te gebruiken.  
 
Paul van der Werf: er zou een splitlaag op het fietspad komen ter bescherming van het asfalt, die er 
tegelijk voor kon zorgen dat het fietspad bij vorst niet spekglad wordt. We hebben de eerste vorst 
alweer gehad en het pad was inderdaad weer heel glad en de eerste valpartijen hebben zich 
voorgedaan.  
 
Rinus van der Weide vraagt aandacht voor verantwoord stookbeleid in het dorp: als je hout wilt stoken 
zorg dan dat het echt goed droog is en doe het niet als het windstil of mistig is. Mensen met 
longklachten hebben anders heel veel problemen. Voor hem is het reden om zijn huis in de stille 
verkoop te zetten, omdat zijn vrouw Anja teveel last heeft van de rook. 
 
Lolle Baarde vraagt of er papiercontainers in het dorp kunnen komen, omdat de frequentie van ophalen 
van oud papier door Excelsior steeds minder groot wordt. Papiercontainers betekent wel dat er dan 
geen inkomsten meer zijn voor Excelsior. De aanwezigen zijn er niet over uit of papiercontainers de 
beste oplossing is.  
 

11.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een rondje aan de bar.  
 
 


