Vereniging Dorpsbelangen Kimswerd

Notulen jaarvergadering 21 maart 2014
Aanwezig: volledig bestuur, XXX belangstellenden en Dhr. J. Leystra,
Dhr. O. Tadema, Dhr. Sierd Steigenga (wijkagent) en Mevr. F. v.d. Wagen
Afwezig: 1 persoon heeft zich afgemeld.
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de gastsprekers en alle aanwezigen
welkom.
2.
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vast gesteld.
3.









Mededelingen en Ingekomen stukken.
De bankrekeningen van de subcommissies komen onder de paraplu van het
Dagelijks Bestuur. Iedere subcommissie krijgt een aparte rekening met ieder
hun gemachtigde.
3e hondenpoepcontainer. Deze willen wij plaatsen in het Oude Dorp.
Lantaarnpalen worden vervangen. De lantaarnpaal bij Agnes Könst staat op
particulier terrein. Daar komt nog een overleg over.
Rotte kies. Hierover wordt door de gemeente en diverse bezwaarmakers een
overleg gehouden op 15 april 2014.
Windmolens in Friesland. De voorzitter licht het e.a. toe.
Sail Harlingen/ Tallships race en parkeren rond het dorp.
Dorpslied. Initiatief van Linda Kaastra met Moudekrupers koor
24 mei. Greate Pier Merk. Opbrengst is t.b.v. zonwering MFC

4.
Uitleg over de functie van de BOA door Frieda van der Wagen en Otto
Tadema.
Mevr. v.d. Wagen geeft, ondersteund door beelden, een uitleg over de organisatie
van het Team Handhaving Publiek Domein. Hier vallen de Boa’s onder. Ook vertelt
zij hoe zij te werk gaan, op welke dagen en tussen welke tijden.
Uit de vragen blijkt dat men veel overlast ondervindt van hondenpoep, ook in de
weilanden. Zij belooft een stukje hierover op te sturen voor in ons Dorpsblad.
4a.
Wijkagent
Sierd Steigenga vertelt iets over zijn werk. Hij benadrukt vooral niet bang te zijn om
112 te bellen. Vertrouw je iets niet? Bel dan 112.
5.
Notulen jaarvergadering 2013.
De notulen worden onder dank aan de secretaresse ongewijzigd goedgekeurd.
6.
Jaarverslagen, financiële overzichten en benoeming van een bestuurslid
van:
Mevr. S. van Kan leest het jaarverslag van Dorpsbelangen voor. Hierin vertelt zij over
de activiteiten van Dorpsbelangen in het afgelopen jaar zoals een avond over
brandveiligheid, De Merke 2013, Sportdorp Witmarsum en de nieuwe website
Kimswerd.Com.
Alle financiële verslagen van de commissies zijn goedgekeurd.
Mevr. J. Visser wordt unaniem benoemd als bestuurslid van Dorpsbelangen.

7.
Kascontrole commissie vaststellen.
Dorpsbelangen:
Dhr. B. Politiek en Klaas Hibma
Aldereinkommisje:
Mevr. L. de Boer en Titia Schuil
Village of tradition:
Mevr. B. Bierman en Tsjebbe Hettinga
Computercommissie PCC:
Dhr. G. Otten en Huib Rutten
Commissie Jeugdhonk P3:
Dhr. P.v.d.Veen en Lubbert Munninksma
8.
Contributieverhoging.
Ons voorstel om de contributie met €1,00 te verhogen naar €7,00 wordt
aangenomen. Vraag: is dat genoeg?
Antwoord: wij draaien nog niet met verlies.
9.
Voortgang werkgroep Wonen.
Deze werkgroep is ontstaan na de dorpsvisie.
Hun conclusie is dat de huurhuizen nier eerder verkocht mag worden dan als dit stikt
noodzakelijk is. Dit beleid vindt steun bij de gemeente.
10.
Voortgang werkgroep Natuur en Wandelen.
Deze werkgroep heeft samen met Natuurmonumenten fraaie plannen ontwikkeld
voor het Kimswerder bos. Men denkt aan o.a. fraaie wandelpaden, picknickplaats en
een klauter pad voor de jeugd. Er staan te veel populieren in. Deze willen ze
vervangen door exoten om het bos aantrekkelijker te maken en krijgt het een ander
aanzicht.
Alle wandelroutes door dit bos en in- en rond Kimswerd willen ze opnemen in flyers
en deze wandelroutes markeren d.m.v. houten paaltjes.
11.
Kimswerd helpt, wie, wat, waarmee, wanneer…….
Dhr. C. F. Weisz vertelt iets over wat wij hier in Kimswerd willen: Kimswerders die
voor Kimswerders willen zorgen. Daartoe is een mailadres aangemaakt:
hulp@kimswerd.com. Hier kunnen de hulpbieder en de hulpvrager zich melden. Wij
hebben Mevr. H. Niezink bereid gevonden dit te coördineren.
12.
Rondvraag.
Huib vraagt onze aandacht voor het Reuzengilde. Zij dragen tenslotte de Friese
cultuur uit.
Vraag: kan er van het hout dat uit het Kimswerder bos komt een bankje gemaakt
worden voor in de Winkelsterlaan?
Antwoord: wordt door de werkgroep meegenomen.
Vraag: kan de contributie niet nog met €1,00 omhoog om zo A4 te behouden? Er zijn
veel mensen die de papieren versie wil behouden.
Antwoord? Deze voorgestelde verhoging komt terug op de agenda. Er komt een
kleine commissie die dit alles uitwerkt en naar een oplossing gaat zoeken voor de te
hoge kosten van het drukken van A4.
Vraag: De wandelpaden aan de oostkant van dit pand wordt geblokkeerd door een
hek. Dit hek is particulier eigendom en al lang een discussiepunt.
Antwoord: Wij vragen aan Dhr. J. Leijstra na te gaan wat hier bij de gemeente over
bekend is.
Vraag: er staan paaltjes in de Jan Timmerstraat. Hierdoor is de bocht te klein voor
wat grotere voertuigen.
Antwoord: Wij melden dit bij de gemeente.
13.
Sluiting vergadering
De voorzitter sluit om 22.50 uur de vergadering en nodigt iedereen uit om nog wat na
te borrelen (op eigen kosten)

