Notulen jaarvergadering

6-3-2018

Aanwezig: 36 bewoners.
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2)
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Opening: Henk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal Yteke Kuipers
(nieuwe wijkencoördinator) en Sicco Boorsma (Buurkracht). Ook de afvaardigingen van de
oppositie (dhr. Langering van Dongeradeel Sociaal) en coalitie (dhr. Breeuwsma FNP) zijn
vanavond aanwezig. In de gemeenteraad is afgesproken dat zij een verslag van de vergadering
zullen doen bij de raad.
We zullen de punten 7 en 8 omdraaien.
Er zijn een aantal vragen uit de wijk gekomen, deze willen we bespreken onder punt 5:
wijkzaken.
Vaststelling
a. notulen ledenvergadering 28 februari 2017: er wordt een korte leespauze ingelast. Bij punt
2a. Ingekomen stukken:
Er is een brief binnengekomen met een klacht over het lawaai van de zuidelijke rondweg (achter
het Tolhuispark). Er is vanuit de gemeente een brief gegaan naar de provincie met de vraag of er
geluiddempend asfalt kan komen. Dhr. Breeuwsma geeft aan dat er zo’n 2 maanden geleden een
brief van de provincie is gekomen dat met het eerstvolgende onderhoud hier naar zal worden
gekeken. Wanneer het onderhoud is, is niet bekend.
Er is tussen 27 oktober en 10 november 2016 een meting gedaan ter hoogte van Wilgenlaan 5052. De snelheid is gecontroleerd en het aantal auto’s is geteld. Uit het onderzoek blijkt dat de
gemiddelde snelheid 31 km/h is met een uitschieter van 61 km/h. Het gemiddelde aantal auto’s
op een dag is 217. Er wordt nog steeds erg hard gereden door voornamelijk wijkbewoners, het is
wachten op een ongeluk.
De notulen worden goedgekeurd.
b.

4)

Jaarverslag over 2017: Dorien leest het jaarverslag voor. Opmerking uit het bestuur bij
onderdeel “activiteiten Bestuur” is dat zij ook overleg met wethouder Braaksma hebben
gehad over o.a. over de overlast van hondenpoep. Omdat de verschillende gemeenten
samen meer dan 2000 APV’s hebben (algemeen plaatselijke verordening) en deze allemaal
op één lijn moeten komen bij fusie, kan over deze specifieke APV nog geen concrete
uitspraak worden gedaan. De regel is nu dat honden moeten zijn aangelijnd als ze op het
pad lopen. Lopen ze náást het pad, dan mogen ze vrij lopen.
Financiën:
a. Wiebe heeft op de tafels het financieel jaarverslag neergelegd. Hij merkt op dat de laatste
maanden een aantal buurtverenigingen hun achterstallige contributie hebben betaald en
dat dat dus duidelijk zichtbaar is. Er zijn geen vragen
b. Bevindingen kascommissie: Mevr. V.d. Velde geeft aan dat het er keurig uitziet en dat alles
klopte. Als dank voor haar 2e keer zitting in de kascommissie krijgt zij een pakket van de
Zuivelhoeve. Als nieuw lid wordt naast mevr. A. Bodde, mevr. G. Mulder (Waterranonkel
29) toegevoegd.
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Wijkzaken:
a. er is weer flink gekapt in het Tolhuispark. Er worden regelmatig gezonde bomen gekapt en
zieke bomen blijven staan. De aanname is dat dit komt door het gebrek aan “meewerkende
voormannen”. Net als vorig jaar is dit onderhoud nog steeds deel van een 4-jaren plan.
Vraag: tijd geleden gesprek gehad met een opzichter van de gemeente. Hij gaf toen aan dat
het voor hem lastig is om het personeel van NEF aan te spreken om dat de sociale werkplaats
de teugels in handen heeft.
Reactie dhr. Breeuwsma: het is waar dat het toezicht de afgelopen periode niet goed is
geweest. De wethouder houdt zich hier mee bezig. De gemeente raad is echter alleen
verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid en het toetsen.
Opmerking: de kap wordt door verschillende mensen verschillende beleefd.
Voorzitter: de gemeente hanteert een “prioriteitenschaal”: de binnenstad is A, dan komt B
en de wijken/park is C.
b. Er zijn weer gesprekken met sportverenigingen van de Harddraver. We proberen op de
hoogte te blijven
Bestuurswissel: Het afgelopen jaar zijn Jacob Haakma en Christina Pafforaad bij het bestuur
gekomen. Geweldig. Het zou mooi zijn als we nog één iemand erbij zouden kunnen hebben.
Rondvraag en sluiting:
Vraag: het terrein waar de buitenspeeldag altijd gehouden wordt, ligt er nu helemaal
omgeploegd bij. Komt dit wel goed?
Antwoord van voorzitter: er is al gesprek met gemeente geweest. Zij hebben beloofd dat het
er tzt weer bijligt.
Vraag van dhr. Breeuwsma: ik ben wijkbewoner en zit in de gemeenteraad. Als er wat is, kan
iedereen altijd bij me langskomen. De laatste tijd ligt er ook anoniem aan post (soms in de
vorm van bedreigingen) op de mat. Hier kan ik niks mee en dus ook niet op reageren.
Sicco Boorsma en Marjan Faber zullen eea vertellen over Buurkracht. Iedereen heeft hier
vantevoren een folder in de bus gekregen. Dhr. Boorsma vertelt over wat Buurkracht is en hoe
bewoners hierin kunnen meedoen. Aan het eind van de avond wordt een groep samengesteld
van geïnteresseerden. Zij zullen de rest van de wijk middels brieven op de hoogte houden van de
verdere gang van zaken.

