Notulen ledenvergadering 23 maart 2018 van
Plaatselijk Belang Nij Altoenae, Oude- en Nieuwebildtdijk

1. Opening
Voorzitter … opent de vergadering om 20.02 uur en heet de aanwezigen welkom. Aantal
personen aanwezig 35.
Vanuit de politiek en gemeente aanwezig: SAM; Sjoerd Kuipers, CDA; Klaske WijbengaReitsma en Wietske van der Veen en de coördinator vanuit de gemeente Waadhoeke
Roland Dijkstra.
Het oudste lid (mevr. ..) is deze week overleden, ook al woonde ze de laatste jaren in Sint
Annaparochie, zij wou lid blijven van het Plaatselijk Belang.

2. Notulen van de ledenvergadering 2017
De notulen zijn goedgekeurd met dank aan de secretaris.

3. Mededelingen bestuur; Klaas Dijkstra
-Buurtpreventie Whats app; wordt aan gewerkt, hiervoor is er contact met de gemeente en
de politie.
-Stand van zaken pannekooi; er was hekwerk gekocht maar dat bleek niet geschikt, te
groot. Prijs was erg laag. Hekwerk is wel te gebruiken voor het voetbalveld.
Afgelopen zaterdag is het oude hekwerk opgeruimd. Nu nog de keuze wie het hekwerk
gaat plaatsen. Hekwerk moet iets naar binnen worden geplaatst i.v.m. het gras dat dan
niet naar binnen kan groeien.
Louis; hoe gaat het met de vloer? Hilbrand onderzoek; goedkoopste 24000 euro.
Kunstgras is dus niet betaalbaar. Ook rubber is vanaf 20 euro de m2. Misschien tegels
maar eerst moet de kooi geplaatst worden. Financieel is er nog een behoorlijk gat te
dichten.

4. Jaarverslag Plaatselijk Belang 2017; Klaas Dijkstra/ Inge Ten Hoorn
-Overleg orgaan zoals OO (bestond uit alle Plaatselijk Belangen van de gemeente Het
Bildt met vertegenwoordigers van de gemeente) hoe gaat dit nu? Plaatselijk Belang St
Anne organiseert een bijeenkomst voor alle Plaatselijk Belangen zoals het was tijdens de
gemeente Het Bildt met nog een aantal omliggende Plaatselijk Belangen. Lars Douma is
de voortrekker.
-Mobiel netwerk; nu mast in St Anne bij postkantoor geplaatst. Voor een aantal providers is
de ontvangst nu beter
-Keetbeleid; vraag van .. ‘heeft de nieuwe gemeente al beleid vastgesteld aangaande De
Keet’. Roland Dijkstra; is nog niet een besluit over genomen.
5. Financieel verslag Plaatselijk Belang; Rudolf Rodenhuis
Heel wat geldstromen gaan om binnen het Plaatselijk Belang.
Vraag ..; waarvoor is het ontvangen bedrag van de Provincie Friesland? Rudolf; dit is een
bijdrage voor de pannekooi.

In 2016 10.000 euro subsidie ontvangen voor haalbaarheidsonderzoek zonnedak. De
notariskosten (839,40) voor oprichting coöperatie gaan hier weer vanaf. De rest is
overgemaakt naar de coöperatie voor het betalen van het haalbaarheidsonderzoek.
6. Kascontrole; ..
.. ziet er voortreffelijk uit, .. mag het nog een jaar doen!
.. wordt decharge verleend d.m.v. applaus.
Volgend jaar verzorgen .. en .. de kascontrole.
7. Mededelingen Utwyk
..; financieel gaat het heel goed met de Utwyk, regelmatig verhuur en daarnaast zijn er
vaste inkomsten. En dan ook nog de ‘vrienden’ van de Utwyk die jaarlijks een bedrage
schenken. Geluidsinstallatie liet te wensen over, is een nieuwe geluidsinstallatie
aangeschaft. Nieuwe tafels besteld en de aankleding zal ook wat worden opgeleukt.
Bijeenkomst Doarpswurk; meer samenhang tussen de diverse dorpshuizen. De Utwyk is
een stichting en heeft dus geen leden en dus ook geen vergadering vandaar dat zij altijd
bij de vergadering van het Plaatselijk Belang standaard op de agenda staan. Ook verzorgd
de Utwyk de cursus sociale hygiëne voor de vrijwilligers. Zij worden bedankt voor hun
jaarlijkse inzet d.m.v. applaus.
8.Bestuursverkiezing
-Aftredend: ..
-.. heeft zich vorig jaar na de vergadering aangemeld als nieuw bestuurslid. Dit moet nog
even bekrachtigd worden door de aanwezigen. Na applaus is zij officieel aangetreden.
-Nieuwe kandidaat; ... Door applaus is dit bekrachtigd.
9. Bestemming € 10.000,- van de gemeente Het Bildt Kunstwerk; Sieb Miedema
..; stand van zaken kunstwerk. Idee .. zijn we verder mee gegaan. De werkgroep bestaat
uit .., .., .., Bert Stekelenburg (inmiddels geëmigreerd naar Frankrijk) kunstenaar en ..
(DeBoer Mechatronics). Er is uiteindelijk gekozen voor een 3d object van RVS waarop een
wegenpatroon van Het Bildt staat afgebeeld. Plaats is op de hoek bij aanvang dorp vanaf
St. Anne, hier stond eerst de glascontainer.
Men is nu bezig met vergunningaanvraag. Vraag van mevr. ..; ook met verlichting? Dit zal
worden meegenomen.
PB heeft van Bert Stekelenburg een kunstwerk gekocht, dit als honorarium. Kunstwerk
heet opgaande lijn en zal een plekje krijgen in de Utwyk.

10. Stand van zaken Project Duurzame Energie; ..
De afgelopen periode met zijn vijven hard aan de gang geweest, nu gaan we los. De
panelen, die op een loods van medebestuurslid .. aan de Oudebildtdijk liggen, leveren
stroom aan de energiecoöperatie NEN2020, ofwel Nij Altoenae Energieneutraal in 2020.
Alle zonnepanelen zijn nu verkocht. Zaterdag 7 april werden ze in gebruik genomen door
gedeputeerde Michiel Schrier. De provincie droeg namelijk bij via het Mienskipsfûns en het
Fûns Skjinne Fryske Enerzjy.
De eerste ledenbijeenkomst van de energie coöperatie is op 1 april 2019. Dan zal door de
leden worden bepaald, indien er een positief saldo is, waar deze gelden voor worden
gebruikt. Het zal wel ten goede komen van het dorp.
Mevr. ..; nu ook uitbreiding? Leander houdt dit tegen, nu in hoger beroep.
Doel coöperatie; Nij Altoenae energie neutraal.
..; dorpsbelang zou eerst van een ieder jaarlijks 75 euro ontvangen.

..; stroom via stroom ieder lid van coöperatie en lid van NLD 75 euro voor PB.

11. Rondvraag
.. en ..; bedankt voor water op de ijsbaan, slokje.
..; bedankt voor het bijhouden van de website, slokje.
..; bedankt voor het sponseren van de AED, slokje. I.v.m. zijn afwezigheid wordt dit
overhandigd aan zijn vader.
-.., kombord ontbreekt. Piet Jetze Faber (gemeente) weet hiervan.
-..; Oranje Nationaal zoekt nog leden, voorkeur voor twee vrouwen.
-..; groei in het dorp kavels, bord Rob Meenderink (gemeente) gebeld, hij heeft ook
teruggebeld. Bord aan het begin van het dorp en pijl bij afslag. Rob Meenderink was
positief maar nooit weer wat van gehoord. Roland Dijkstra neemt dit mee en hij zal hierop
terugkomen.

12. Sluiting
.. sluit de vergadering om 21.24 uur en bedankt een ieder voor de komst en inbreng.

