
 

 

 

Notulen ledenvergadering 31 maart 2017 van  
Plaatselijk Belang Nij Altoenae, Oude- en Nieuwebildtdijk 

 
 
 
 

1. Opening 
Voorzitter Klaas Dijkstra opent de vergadering om 20.01 uur en heet de aanwezigen 
welkom. Aantal personen aanwezig 39. 
Vanuit de politiek en gemeente aanwezig: Gemeentebelangen; Herre Hof (Franekeradeel) 
en Kees Arendz (Menaldumadeel), CDA; Klaske Wijbenga en Wietske van der Veen,  
wethouder Gemeente ’t Bildt; Hillie Blaak 
 
 
2. Notulen van de ledenvergadering 2016 
De notulen zijn goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
 
 
3. Mededelingen bestuur; Klaas Dijkstra    
-Verslag verkeersonderzoek (verlichting Schuringaweg); toch wat zaken niet juist maar niet 
in die mate dat er iets aan moet worden gedaan.  
-Stand van zaken picknickbank; mag niet worden gegraven in de dijk. De dijk is een 
waterkering.  
-Extra straatnaambordje ’t Putstik; is niet gehonoreerd. Henk Fennema geeft aan dat er nu 
geen verwarring meer is, men heeft ook navigatie die nu ook ’t Putstik herkend. 
 
-Het Plaatselijk belang had met de Bildtse Post gesproken over het feit dat een klein dorp 
achtergesteld word bij de gemeente. Aan de hand van het artikel werd het Plaatselijk 
Belang ontboden bij de gemeente. In een gesprek met de wethouders gaven zij aan dat zij 
het niet juist vonden dat we met de media hadden gesproken. Verzoek om altijd eerst met 
de gemeente te overleggen. 
-Camperplaats De Zwarte Haan in Sint Jacobiparochie is vernieuwd. Het anderhalf hectare 
grote terrein achter het restaurant aan de Nieuwe Bildtdijk had voorheen geen 
voorzieningen. Er zijn nu twintig afgebakende, half verharde camperplaatsen met sanitaire 
voorzieningen, stroom en wifi. 
-Er is sprake van dat er een Sterrekijkershut wordt gerealiseerd bij De Zwarte Haan. Deze 
zal door ‘Santiago aan het Wad’ worden gerealiseerd mits de financiering rond komt. 
 
 
4. Jaarverslag Plaatselijk Belang 2016; Klaas Dijkstra/ Inge Ten Hoorn 
Afspraak; voor volgend jaar de notulen en het jaarverslag op de website plaatsen (samen 
met de agenda). 
 
5. Financieel verslag Plaatselijk Belang; Anneke Roedema 
-€10.000,- subsidie voor haalbaarheidsplan NEN 2020 is tijdelijk op de rekening van het 
Plaatselijk Belang overgemaakt. In de loop van 2017 zal dit naar de eigen rekening van 
NEN 2020 worden gestort. 
-Verzekering NUSO speeltuinorganisatie is opgezegd. De verzekering loopt nu bij 
Interpolis. 



 

 

-AED; jaarlijkse kosten. De herhalingscursus komt daar ook nog bij. Subsidie Losse 
Fearen voor de AED? 
-Mede betaald aan uitbreiding parkeerterrein.  
 
6. Kascontrole; Peter Jasper / Piet Ferwerda 
Peter Jasper alles oké, dik in orde. Anneke wordt decharge verleend d.m.v. applaus. 
Volgend jaar verzorgen Piet Ferwerda en Syke Stok de kascontrole. 
 
7. Mededelingen Utwyk 
-Positief saldo. De ‘vrienden’ maken binnenkort weer de bijdrage over. 
-Sociale Hygiëne controle geweest, alles uitstekend.  
-Dorpshuizen van toekomstige gemeente Waadhoeke. Hoe gaan we ons profileren? 
 
8.Mededelingen Oranje Nationaal 
Dorpsfeest is dit jaar op 23 en 24 juni 2017. 
Het toneelstuk wordt erg leuk. 
Woensdag 21 juni verzoek om tentenbouwers voor die dag. 
 
9. Bestuursverkiezing 
-Aftredend: Anneke Roedema en Hilbrand Wijbenga 
-Nieuwe kandidaat; Sieb Miedema. Door applaus is dit bekrachtigd. 
Verzoek voor nog een kandidaat. Alhoewel door jeugdlid is in het verleden het bestuur 
uitgebreid met een lid. We kunnen dus eerst wel met een lid minder. 

 
 

10. Bestemming € 10.000,- van de gemeente Het Bildt 
Hillie Blaak; Bildtse stichting, ongeveer 150 jaar geleden opgericht. Twee boeren hadden 
verschil van mening, de rechtbank verzocht om dit onderling af te handelen wat betreft de 
betaling. Het geld is bij het gemeentebestuur gedeponeerd. Dit met de bedoeling om 
stukken grond aan te kopen voor verhuur aan de burgers. B&W zijn beheerders van de 
stichting, bij einde van de gemeente zal deze stichting worden ontbonden. Ieder dorp zal 
10.000 euro ontvangen. 
 
Idee bestuur; opknappen vaart, bootjes, toerisme stimuleren door bv. aanlegsteiger met 
trap, vanaf de Noorderweg. 
Hoe noem je de bewoners ‘waldsjeskieters’, dit in een beeld gestalte geven. 
Piet Ferwerda; replica molen de Noordster.  
Adriaan Stap; iets doen met ‘De kroon op het Bildt’, schets, uitvoering in bv. metaal. 
Plaats; waar de glasbak eerst stond.  
 
De aanwezigen geven akkoord om het idee van Adriaan Stap verder uit te werken.  
 
 
11. Stand van zaken Project Duurzame Energie 
Klaas Jan en Wietse zijn toegetreden tot het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit vijf leden; 
Pieter de Grijs, Dirk Swart, Hilbrand Wijbenga, Klaas Jan Beimers en Wietse Koopmans. 
Er is tegenwerking van uitbreiding van de zonnepanelen.  
Energie belangrijk; lokaal www.Mienskipsenergie.nl of website Ny Altoenae. Graag 
opgeven voor belangstelling dan is beter in kaart te brengen wie dit zijn. Iedereen zal dan 
1 op 1 worden benaderd. 
 
 



 

 

Lokaal opgewerkte energie stroom van het dak wordt verkocht aan Noordelijk Lokaal 
Duurzaam (NLD, drie noordelijke provincies is een grote energie coöperatie). 
Heb je een contract met je huidige leverancier dan kan ook na het einde van dit contract 
het nieuwe contract ingaan.  
School zit in overkoepelende organisatie en ook daarmee vinden gesprekken plaats om 
aan dit project deel te nemen. De kerk gaat in de toekomst ook hieraan meedoen, het 
dorpshuis kan ook aansluiten. Voor dit is nog een potje vanuit de gemeente. 
Voor elk lid gaat er 75 euro naar het Plaatselijk Belang. Zij kunnen dit weer aan de 
gemeenschap geven, zoals de AED.  
Bildse stroom; wij zijn nu 1 van de 7 Bildtse zonnedaken.  
Streven in de komende periode tien huishoudens te voorzien van deze stroom van de 
zonnepanelen. 
 
12. Sportkooi (locatie tennisbaan) 
Een tijd geleden kwam bij Klaas Dijkstra het verzoek voor een pannekooi. 
Anneke Roedema en Rudolf Rodenhuis zijn vanuit het Plaatselijk Belang de trekkers voor 
de realisatie van de pannekooi. 
Anneke Roedema geeft een presentatie over de stand van zaken. 
Vrijwilligers melden bij Rudolf Rodenhuis! 
 
 
13. Rondvraag 
-Kor Lautenbach; dekking telefonie. Vergunning door gemeente voor 2 masten verleend, 
een mast komt in Sint Annaparochie. Hillie Blaak komt hierop terug.  
-Kor Lautenbach: Visbeek project om meer met de sociale media te doen. Meer 
communicatie. 
-Hillie Blaak; waardering voor grote opkomst, het is hier goed toeven.  
-Arjen van Schepen; d.m.v. verlichting kun je de uitstraling van het dorp verhogen. Hillie 
Blaak; de nieuwe gemeente zal coördinatoren aanstellen, waarschijnlijk voor elk dorp een. 
-Jan van Dijk; wat is het keetbeleid. Eline Stapert is contactpersoon en jeugdlid van het 
Plaatselijk Belang. In de nieuwe gemeente blijft het beleid eerst gelijk. De nieuwe 
gemeenteraad kan altijd een ander beleid besluiten.  
 
Klaas bedankt de vertrekkende bestuursleden. 
Ook Kor en Frederik Lautenbach (website), Jeroen Drijfhout en Siebe Stapert (ijsbaan), 
Pieter de Grijs (sponsering AED) worden bedankt en ontvangen hiervoor een slokje. 
 
 
14. Sluiting 
Klaas Dijkstra sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de komst en inbreng.  
 
 


