Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum
Jaarverslag 2014 (maart 2014 – maart 2015)
Bestuur Dorpsbelang
De samenstelling van het bestuur van Dorpsbelang Pingjum is in dit jaar
gewijzigd. Zo heeft Cees Boersma ons bestuur zomer 2014 verlaten.
Cees is verhuisd naar Leeuwarden, waar hij met zijn vriendin een zoon
heeft gekregen. Wij nemen dus ook afscheid van Cees als dorpsgenoot, en
danken hem voor zijn jarenlange inzet als actief bestuurslid en goede
raadgever.
Op deze ledenvergadering treden ook twee andere leden uit het bestuur,
waarover later meer bij de bestuursverkiezing.
Activiteiten rond commissies, stichtingen, initiatieven
Op 6 mei vorig jaar is de Coöperatie Pingjum opgericht en in september
is er een gesprek geweest tussen bestuursleden van de Coöperatie en
Dorpsbelang, met name over de vraag wat voor soort voorzieningen in het
dorp nu onder Dorpsbelang en onder de Coöperatie vallen.
Er is toen onder meer gesproken over de bloembakken die we in het
dorp hebben. Jeannette de Roeper heeft zich voor het opfleuren van de
bloembakken jarenlang vrijwillig met een groep dorpsgenoten
ingespannen, maar in de herfst is zij hiermee gestopt. Dorpsbelang heeft
de zorg over de bloembakken in het najaar 2014 overgedragen aan de
Coöperatie, die hiervoor een plan wil gaan uitwerken met de basisschool
in het dorp.
Begin dit jaar is er een gesprek geweest met Eibert van Popta die tot voor
kort zitting nam in het WMO Platform, dat advies geeft aan de gemeente
op WMO-gebied zoals zorg en jeugdbeleid. Vanuit de gemeente is een
verzoek gedaan om een contactpersoon in het dorp te hebben op WMOgebied. Bij deze ook hier in de vergadering de oproep voor een
contactpersoon op WMO-gebied voor de gemeente.
Er is overleg geweest van Dorpsbelang met dorpsgenoten die betrokken
zijn bij Concours Hippique Pingjum en de ringrijderij. Zoals bekend
vond het Concours Hippique in 2014 niet plaats in Pingjum. Wel heeft
Corinne Huizinga de ringrijderij van Pingjum van 2014 georganiseerd, en
dat initiatief werd gesponsord door verschillende partijen waaronder ook
Dorpsbelang Pingjum.
Dorpsbelang heeft tijdens de Lytse Merke de stempelpost Pingjum
verzorgd voor de gelijktijdige Millenniumloop, een sponsorloop voor het
goede doel.

Dorpsbelang heeft een extra bijdrage geleverd van 500 euro voor de
dorpskrant de Halsbân. Het gaat om een extra storting op verzoek voor
de drukkosten. Dit doen we graag want we vinden de dorpskrant een
belangrijk communicatiemiddel voor het dorp.
Het nieuwe speelvoorzieningenbeleid van de gemeente betekent voor
Pingjum dat de gemeente zorg draagt voor het beheer en onderhoud van
de speeltuin. De gemeente maait het gras en onderhoudt het groen, maar
er is nog altijd een speeltuincommissie actief bij Dorpsbelang die bij de
speeltuin een oogje in het zeil houdt.
In 2014 is verder ook onder meer met het bestuur van het jeugdhonk
een gesprek geweest. Het jeugdhonk is nu ook bezig om groepen
scholieren te betrekken bij hun activiteiten. Ook hebben we een gesprek
met het bestuur van de Kulturele Kommissie die later deze vergadering
verslag zal doen van hun activiteiten van het afgelopen jaar.
Windturbineplannen
Dan iets over de plannen voor windturbines. Sinds de vorige
jaarvergadering heeft Dorpsbelang het dorp over de ontwikkelingen rond
windparken op land op de hoogte gehouden via de website en er is ook
geflyerd in het dorp om mensen op de hoogte te brengen van de
informatieavonden van Fryslân foar de Wyn. Aan die informatieavonden
over de windplannen in onze omgeving hebben ook veel Pingjumers
deelgenomen. Hieronder bestuursleden van Dorpsbelang, initiatiefnemers
van windmolenplannen, en ook tegenstanders van zulke plannen.
Dorpsbelang werd soms vanuit het dorp gevraagd om stelling te nemen
tegen die of dat windplan, en we zijn zelfs door een actiegroep neergezet
als pro-windenergieclub. Hoe dan ook vonden wij als bestuur dat wij ons
alleen konden uitspreken voor een goede compensatieregeling voor
omwonenden.
Een jaar geleden leek het hier nog oorlog, maar uiteindelijk is er van alle
discussie, onrust en tweespalt over windmolens in ons dorp eigenlijk niets
overgebleven. Er moet volgens de provincie een windpark in het
IJsselmeer komen, en een windpark op de Kop Afsluitdijk. Maar de
plannen die zich op Pingjum en omstreken richtten, zijn van de baan.
Pingjumer Gouden Halsband
In september is er in de regio Pingjum, Makkum en Bolsward een
ruiterpadnetwerk geopend met vier routes. Op een 45 kilometer lange
route door Súdwest Fryslân zijn vier overnachtingsplekken voor ruiter en
paard aangelegd. Verder is in 2014 cultuurhistorisch onderzoek gedaan
naar de Pingjumer Gouden Halsband. Het onderzoek richtte zich op de
opbouw en fasering van de dijk, met behulp van oude kaarten en
handmatig booronderzoek. Onlangs is begonnen met dijkherstel bij het
gedeelte van de dijk dat bekend staat als de Schuttedijk, vlakbij Arum.
AED aanschaf

De gemeente Súdwest Fryslân betaalt voor Pingjum een AED, een
draagbare defibrillator. Dorpsbelang Pingjum en het Dorpshuis deden in
augustus een oproep voor vrijwilligers die een AED-voorziening willen
bedienen. Hiervoor hebben zich veel Pingjumers aangemeld, waarvoor
onze dank. Het bestuur van het Dorpshuis zal zich bezig houden met het
organiseren van de groep vrijwilligers, onder meer voor het volgen van
cursussen AED-bediening.
Contact met de gemeente Sudwest-Fryslân
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft Dorpsbelang gevraagd met drie
speerpunten uit de Dorpsvisie te komen, drie punten die het dorp het
belangrijkst vindt. Wij hebben deze drie aangewezen:
- Het behoud van het aantal huurwoningen;
- Het aanpassen van de verkeerssituatie op De Blokken;
- Het behoud en ontwikkelen van de Pingjumer Gouden Halsbân.
Op 14 oktober voerde Dorpsbelang een bestuurlijk overleg met de nieuwe
contactwethouder Durk Stoker en dorpscoördinator Theo Bouma. Een
groot deel van het gesprek stond in het teken van de verkeerssituatie in
en rond Pingjum. De gemeente heeft afgesproken dat het verkeersteam
van Súdwest-Fryslân snelheidsmetingen zal gaan verrichten op de
Mulierlaan, en een verbod voor zwaar verkeer over de Grote Buren nader
zal onderzoeken. Ook het meldpunt voor navigatie-software (Tomtoms)
wordt getipt over het zware verkeer over de Grote Buren. Verder is het
handhavingsteam gevraagd om in Pingjum parkeercontroles uit te voeren.
Wat de fietsveiligheid op De Blokken en bij Dijksterburen betreft, wordt
gekeken of er iets aan de diepe bermen kan worden gedaan.
Slotopmerking
Het bestuur van Dorpsbelang zal het komende jaar nadenken over hoe het
in de toekomst zijn activiteiten gaat aanpassen aan de grootte van het
bestuur.
Rest mij ook dit jaarverslag af te sluiten met een oproep aan de
ledenvergadering om het bestuur te komen versterken.

