Notulen
Voor de jaarvergadering op:
Vrijdag 15 maart 2019 om 19.30 uur in Piers’Stee
Aanwezige bestuursleden: Klaas Hibma, Peter Harders, Sonja van Kan,
Albert Niezink, Aspirant lid; Richard de Boer. Afwezig met bericht: Janny Visser. Ook Theo
Bouwma is aanwezig
1.

Opening, en welkom heten aan gasten; Theo Bouma (dorpencoördinator SWF)
Om 19:35 opent de voorzitter Peter Harders de vergadering. Een aantal leden zijn met
bericht afwezig. De presentie lijst gaat rond en word door alle aanwezige leden
getekend.

2.

Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3.

Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken. Er heeft zich naast Gerrit Sprietsma een tweede
persoon gemeld om plaats te nemen in het bestuur: Jamila Jarir.

4.

Notulen jaarvergadering 2018 en jaarverslag liggen op tafel.
De notulen van de vorige jaarvergadering op 16 maart 2018 worden kort doorgenomen
en na het beantwoorden van enkele vragen worden deze ongewijzigd vastgesteld.

5.

Jaarverslagen, financiële overzichten en benoeming van bestuur- en commissieleden
van:
A. Dorpsbelangen;
Aftredend en niet herkiesbaar
S.van Kan en Janny Visser.
Sonja en Janny treden af als bestuur, zij worden bedankt voor het werk van de
afgelopen jaren.
Nieuwe secretaris R. de Boer.
Nieuw Alg. bestuurslid G. Sprietsma
Nieuw Alg. bestuurslid J. Jarir
Er gestemd voor de nieuwe bestuursleden. Richard de Boer, Gerard Sprietsma en Jamila
Jarir worden met algemene stemmen gekozen als bestuursleden. Richard als nieuwe
secretaris, en Gerard en Jamila als algemeen bestuurslid.
Als aftredend secretaris leest Sonja het jaarverslag 2018 voor. Er wordt een vraag gesteld
over de reus van het Reuzengilde. Deze ligt opgeslagen bij buurvrouw Bouma. Dit blijft
zo. Ook wordt er een korte toelichting gegeven over hetgeen besproken gaat worden bij
de dorpsschouw.
Jannie ? en Feikje vd Duim hebben zich aangemeld om aan de dorpsvisie te werken.

De situatie van het omgeploegde deel van het Papenlaantje wordt
toegelicht. Theo Bouwma geeft aan dat de gemeente eraan werkt. Het
stuk land geniet wettelijk geen bescherming. Het stuk pad heeft een
agrarische functie. Wel is er een openbaarheid van paden, dit is echter
een complexe materie, wordt er aangegeven, en hierbij wordt gelijk
het andere recht van overpad aan de Harlingerweg genoemd. Ook hier
is de gemeente mee bezig. Vanuit de werkgroep het Gouden lân wordt
er ook gekeken naar het Papenlaantje. Ook vanuit hen bestaat de wens
het te behouden. Vanuit de zaal wordt opgeroepen voor een applaus
voor het opknapwerk dat heeft plaatsgevonden aan het toegang pad
naar het MFC.
Peter Harders licht de jaarstukken van dorpsbelangen toe samen met de stukken van de
subcommissies die onder dorpsbelang resulteren. Hierover zijn geen vragen. Klaas wordt bedankt
voor het vele werk dat hij heeft verricht als penningmeester, wat een ingewikkelde klus vanwege de
vele geldstromen die in goede banen geleid moeten worden.
B. Aldereinkommisje;

geen wijzigingen.

C. Villages of tradition/ archiefgroep:

Slapend, geen wijzigingen.

D. Computercommissie:

Slapend, geen wijzigingen.

E. Commissie Jeugdhonk:

Tiny Osinga, Jan Vrieswijk,
Sander Wiersma en Agnes Konst

Ook over de stukken van de Aldereinkommisje, en jeugdhonk zijn geen vragen. De Villages of
tradition / archiefgroep en computercommisie blijven slapen. Voor wat betreft de tegoeden van de
computercommissie zijn deze gestald op rekening van dorpsbelangen. Er zijn enkele nieuwe
bestuursleden aangetreden bij het jeugdhonk. Dit is fijn, zodat Agnes wat ondersteuning heeft.
Vervolgens is het woord aan de kascommissies. Wiebe geeft aan dat er geen onregelmatigheden zijn
geconstateerd ten aanzien van de kasstukken van dorpsbelang. Wel raad hij aan om minder kasgeld
contant in kas te hebben. Ook de kascontrole commissies van de Alderein en het jeugdhonk hebben
geen bijzonderheden gevonden. Hiermee wordt er decharge verleend aan de administrateur en het
bestuur voor het beleid van 2018.
6.

Kascontrole commissie vaststellen
De kascommissies voor 2019 worden vastgesteld. Voor dorpsbelang is Janny Wolrich
aftredend. Stella Beelen meldt zich aan. Bij de alderein treed Gerrit Otten af. Hiervoor
meldt Titia Schuil zich aan. Voor wat betreft het jeugdhonk is Jan Baas aftredend.
Hiervoor meldt Boudie Bierma zich aan.

7.

PAUZE (rond 20.30 uur). Foto’s jaaroverzicht (O.A. Kimster Bosk)
Na de pauze geeft Eric Griffioen een korte toelichting op het ondernemersfonds. Elke
ondernemer betaalt hier jaarlijks een bedrag aan, wat besteed kan worden binnen de
gemeenschap. Als ondernemer kan je deze inleg terugvragen. Dit is echter vrij
ingewikkeld. In dit fonds zit namens Kimswerd inmiddels €6200. Dit kunnen we

besteden aan een project in de algemene ruimte. Erik gaat langs bij de ondernemers die
geregistreerd staan in Kimswerd om dit te bespreken.

8. Voorstel verhoging contributie per 01-01-2020 naar € 10,00
Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen
9.

Merke vooruitblik, (org.: MFC, KV, DB, P3 en IJC)
De plannen voor de merke 2019 worden toegelicht.

10.

Werkgroepen: Kaatsmuur, Wonen, WOK, Bosk en Gouden Land (gebied Marne Slenk).
De kaatsmuur zal 12 april feestelijk worden geopend. Iedereen is welkom vanaf 16u. De
financiering van de muur is vrijwel rond.
Wonen: De situatie rond de rotte kies wordt besproken. Tot 14 maart kon er bezwaar
worden gemaakt tegen de sloopvergunning die is verleend. Dit is wederom gebeurd, dus
er kan nog niet met de sloop worden begonnen. De rechtszaak wordt afgewacht.
WOK: Klaas geeft een korte toelichting op gedane arbeid. Er zijn wat bloeiende planten
gepoot langs de Dijksterbuursterlaan. Door de droge zomer heeft dit nog niet het
gewenste effect opgeleverd. Op 23 maart zal de Himmeldei weer plaatsvinden. Het plan
is om de haag rond de kerk eens goed onder handen te nemen, en de bladeren en andere
rommel eronder ook op te ruimen. Aanvang 09.00u.
Wanneer het voorjaar op gang komt zullen de bloembakken aan de brug en op de streek
weer worden beplant.
Er zal bij de gemeente worden geïnformeerd naar de situatie rond de herinrichting van de
Dijksterbuursterlaan. Het plan is om deze opnieuw met klinkers te bestraten. De wens
van aanwonenden is dan om landbouwverkeer daar te weren. Ook wordt gevraagd om de
WOK te betrekken bij de herinrichting, evenals de aanwonenden.
BOSK: Er zijn veel zieke essen in het bos aanwezig. Samen met Staatsbosbeheer is er in
het voorjaar flink gezaagd in het bos, echter vanwege het broedseizoen is dit nu even
gestopt. Er is echter veel verbeterd in het bos.
Gouden Land: Sjoukje licht kort toe. Er is een gebiedsplan gemaakt. De kerngroep zal
een stichting worden, met daarin leden uit de 5 omringende dorpen.

11.

Reus Grutte Pier.
Nadat het gilde zichzelf heeft opgeheven en de Reus heeft geschonken aan
dorpsbelangen is deze in eigendom bij dorpsbelangen. Aan de leden het verzoek om aan
te geven als er een gelegenheid is om de reus te gebruiken. Er is ook nog wat geld in kas,
dit zal worden verdeeld over dorpsbelangen en het MFC.

12.

Rondvraag.
Willem vraagt naar de Ida van Tiaardastjritte. Hier wordt hard gereden. De wens bestaat
hier drempels in aan te leggen en er een woonerf van te maken. Dit zal bij de
dorpsschouw worden meegenomen.
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een AED cursus te organiseren. Hier zijn al
diverse aanmeldingen voor.
Er zijn ook nog borden met Grutte Pier letters in opslag bij gebr. Anema.
Gekeken wordt of deze tijdens evenementen ergens neergezet kunnen worden.

Er wordt gevraagd of er bij de schouw ook gekeken kan worden naar extra

parkeerplekken in het nieuwbouw gedeelte van het dorp. Dit wordt
meegenomen
Tenslotte wordt Klaas Hibma nog even in het zonnetje gezet als dank
voor 32 jaar schrijven en tekenen voor de Mienskip. Als dank wordt 1
van zijn tekeningen door Sjoukje op tegels gemaakt en deze worden
Klaas aangeboden.
Tegelijkertijd wordt er een oproep gedaan voor nieuwe leden om bij de Mienskip te komen.
13.
Sluiting vergadering.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22u10 de vergadering

