Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Burgwerd d.d. 14 november 2014
Aanwezig: 58 personen

1. Opening
Minne Schiphof opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Aanwezige politici: Baukje Miedema (VVD),Corrie Bergstra (FNP), Liskje
Flapper (FNP), Johan Langbroek (P.v.d.A), Anneke Koster (CDA), Hielke
Bandstra (VVD), Joost Houten (Christen Unie).
Van de gemeente SWF: dorpen coördinator Theo Bouma.
Politie: wijkagent Sierd Steigenga.
2. Mededelingen
Bouke Sieperda heeft zich afgemeld. Ingelaste agendapunten:
2a. Sierd Steigenga (wijkagent)
9a. Stichting Doniahûs.
2a Sierd Steigenga (wijkagent)
Sierd Steigenga stelt zich en vertelt over zijn werk als wijkagent. Hij is het 1e
aanspreekpunt voor bewoners van de politie als er iets aan de hand is. Zijn
rayon bevat 27 dorpen.
Er is niet veel criminaliteit in Burgwerd. Het afgelopen jaar is er behalve een
aantal keren registratie van burengerucht ook 1 melding van inbraak
geweest. Verder een aantal ongelukken op de kruising bij de N359.
3. Peter Hein (dorpsgenoot, schrijver en beeldend kunstenaar)
Peter Hein geeft een lezing over zijn boeken “De Onderduikers” en “Het 6 e
Jaar”. De boeken gaan over de onderduiking van Peter Hein en zijn familie
tijdens de 2e Wereldoorlog.
4. Notulen Jaarvergadering 2013
De notulen van de jaarvergadering 2013 staan op de website
www.burgwerd.info en iedereen heeft hier kennis van kunnen nemen. Voor
degenen die dit gemist hebben liggen er papieren exemplaren op de tafels.
De notulen worden vastgesteld.
Vragen:
Wanneer wordt de sloot bij het Kaatsveld uitgebaggerd?
DB: dit staat op de planning voor 2015.
Hoe ver staat het met de aanleg van glasvezel?
DB: de gemeente SWF is bezig om te inventariseren wat mogelijk is.
Wanneer worden de hagen in de Kapelstraat gesnoeid?
DB: zullen een MOR melding maken, dit had al klaar moeten zijn.
Krijgen we ook een zoutbak?
DB: zijn nog in overleg hierover met de gemeente.

5. Jaarverslag 2014 en actualisatie Dorpsvisie
Aan de hand van een PowerPoint presentatie doet Carin Mulder verslag van
de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar. Het complete jaarverslag staat
in december in de dorpskrant en op de website van Burgwerd. Op verzoek
kan men het jaarverslag op papier krijgen.
Edith Wierstra laat de stand van zaken met betrekking tot de Dorpsvisie zien.
Er zijn al heel wat punten gerealiseerd de afgelopen 5 jaar. Met andere
punten is men druk aan de gang en er zijn ook punten waarvan duidelijk is
dat deze niet gerealiseerd gaan worden. Een gezamenlijk vuurwerk is een
van de punten dat nog niet gerealiseerd is.
De dorpsvisie is ook te bekijken op de website onder het kopje Dorpsbelang.
De ‘Kei van Burgwerd”
Minne Schiphof reikt de “Kei van Burgwerd” uit aan het team Openbare
Werken vertegenwoordigd door dorpencoördinator Theo Bouma.
Het team Openbare Werken van de gemeente SWF krijgt deze “Kei” van het
Dorpsbelang omdat er in de afgelopen jaren veel onderhoud en herstel is
gepleegd in Burgwerd aan de infrastructuur.
6. Verslag penningmeester
Jaap Looijenga licht het verslag van de penningmeester toe.
De kascontrole is gedaan door Jaap van de Witte en Greetje Toering en
alles is helemaal in orde bevonden. Jaap bedankt de kascommissie.
7. Benoeming kascommissie
Benoeming kascommissie volgend jaar: Ingeborg de Boer en Jaap van de
Witte.
8. Bestuursverkiezingen
Carin Mulder is aftredend en niet herkiesbaar. Lisette Meindersma wordt
voorgedragen voor 5 jaar. Er zijn geen tegenkandidaten en Lisette stelt zich
voor.
Lisette Meindersma wordt d.m.v. applaus gekozen tot bestuurslid van
Dorpsbelang.
9. Verslag commissie Veilige Oversteek N359
Johannes Monsma doet verslag namens de commissie Veilige Oversteek
N359. Er is veel werk verzet dit jaar door de commissie bestaande uit de
dorpsbelangen van Hichtum, Lollum-Waaxens en Burgwerd en Hendrik
Jellema, student Verkeerskunde.
Er wordt in 2016 een begin gemaakt met de realisatie van het aanleggen van
ongelijkvloerse kruisingen bij Bolsward, Burgwerd en Wommels. Hiervoor
moet de Provincie Fryslân zo’n 15 miljoen euro vrijmaken. De opzet is om de
N359 te laten zakken en de kruisende wegen gelijk te houden.
Verslag Redactie Dorpskrant
Lolle Baarda meldt dat het goed gaat met de dorpskrant. Er hebben zich ook
weer 2 nieuwe adverteerders aangemeld.
Jeltsje van der Veen is uit de redactie gestapt en daarvoor in de plaats is Jan
de Vries de redactie komen versterken. Lolle stopt zelf per 1 januari en er is
al een nieuw redactielid. Deze zal zich in de dorpskrant van maart
voorstellen. Wel zal Lolle zolang de voorraad strekt de rubriek “De oude
doos” verzorgen. Verder doet hij en oproep aan de verenigingen om toch
vooral verslagen en foto’s aan te blijven leveren.

Verslag feestcommissie
Bauke van de Meer doet verslag van de gebeurtenissen rondom het
dorpsfeest van 14 t/m 17 augustus 2014.
Door het plotseling overlijden van onze dorpsgenoot Herman Petersen is
besloten, in samenspraak met Dorpsbelang en familie, om het dorpsfeest
met een sterk versoberd programma door te laten gaan.
Doordat de intekenlijsten heel goed waren dit jaar is de feestcommissie er
financieel nog goed uitgesprongen.
9a. Stichting Doniahûs
Wibo Hettinga bedankt de afgetreden bestuursleden Paula Altenburg en
Ronald de Vries.
Nieuwe bestuursleden zijn: Maryline Hogenbirk (agenda Dorpshuis), Petra
Wind (Begrafenissen en Feesten) en Frieda Ketelaar (Penningmeester).
Verzoek om klachten over het dorpshuis bij Wibo te melden.
10. Afscheid Carin Mulder
Edith Wierstra bedankt Carin Mulder namens Dorpsbelang voor haar inzet.
11. Rondvraag
Minne:
Houdt een stemming over wel of niet verlichting op de Sjungadyk naar
aanleiding van het weghalen van de lantaarnpalen. Vrijwel alle aanwezige
leden zijn voor het terugplaatsen van de verlichting. Het liefst in de vorm van
LED verlichting. Dorpsbelang neemt actie hierin.
Jan Altenburg:
Kan het geld wat evt. bestemd is voor een multifunctionele ijsbaan ook aan
het fietspad besteedt worden?
DB: dit zijn twee verschillende potjes.
Lysbeth Andela:
Hoe staat het met de multifunctionele ijsbaan?
DB: alle betrokken verenigingen zitten nog niet op 1 lijn.
Jan Sieperda:
Kan het tegelpad bij de Opfeart meer schoongehouden worden?
DB: maken een MOR melding
Anne Strikwerda:
Komt er nog een nieuw bankje bij de kerk?
DB: in principe niet, als dit wel op prijs gesteld wordt dan komt er een
kunststof bankje.
Liskje Flapper:
Is er nog belangstelling geweest voor nieuwbouw in Burgwerd?
DB: tot nu toe niet, nieuwbouw was voor 2016 alleen mogelijk voor
Burgwerders en oud-Burgwerders.
Baukje Miedema: de gemeente is daar op dit moment niet meer zo strikt in.
Johannes Monsma:
Kunnen de kuilen in het fietspad naar Bolsward ook opgevuld worden?
DB: gaan daar een MOR melding van maken.
Is het ook een idee om een gedenkteken o.i.d. voor Tjebbe Hettinga te
maken?
DB: gaan dat onderzoeken.

Tette Wiersma:
Er was weinig belangstelling uit het dorp voor het 100-jarig bestaan van de
muziekvereniging. Zeer teleurstellend. Doet een oproep aan de inwoners om
hier in de toekomst meer om te denken.
Jacqueline Monsma:
Kan het gras van het trekpad naar Wommels nog een keer gemaaid
worden?
DB: gaan contact opnemen met gemeente hierover.
Tinus van der Weide:
Hetzelfde geldt voor het gras langs het fietspad naar Bolsward, dit groeit
eroverheen.
DB: dit wordt niet door de gemeente zelf gemaaid.
Pleuny van der Werf:
De bewoners van de school moeten van Carex de begroeiing zelf netjes
houden. Verzoek aan de inwoners van Burgwerd om er rekening mee te
houden dat het schoolterrein nu privé terrein is.
DB: adviseert een stukje hierover te schrijven in de dorpskrant.
12. Sluiting
Minne bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Carin Mulder
Secretaris Dorpsbelang Burgwerd

