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In dit verenigingsjaar zijn in Pingjum overleden: Paulus Akkerman,
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Ledenvergadering 2012
Op de algemene ledenvergadering van 14 maart 2012 waren ongeveer 50
leden aanwezig. Cees Boersma werd gekozen als bestuurslid. Na de pauze
konden de leden zich uitspreken over de inhoud van de dorpsvisie en werd
deze vastgesteld door de vergadering.
Contributie-inning
De contributie-inning over 2012 is nog niet geheel afgesloten. Hoewel de
meeste leden de contributie automatisch laten afschrijven is er nog een
aantal leden waarbij de contributie “aan de deur” moet worden geïnd of
moet worden gevraagd deze over te maken. Dit zal, afhankelijk van het
weer, de komende weken worden voltooid. Het aantal leden is op dit
moment ….. (… % van de 270 woningen).
Kerstboom
Het bestuur van Dorpsbelang wil haar waardering uitspreken voor de,
door Kieftenburg-Boomsma, beschikbaar gestelde kerstboom. Daarnaast
wil het bestuur Jeanet Posthumus bedanken voor het regelen van de
kerstboon. Per abuis is een dankwoord namens Dorpsbelang hiervoor in
de laatste Halsbân vergeten. Hiervoor onze excuses, dit bedankje zal
alsnog opgenomen worden in de volgende editie van de Halsbân.
Dorpskrant, website en mededelingenkast
De Halsbân is in 2012 weer elk kwartaal verschenen ondanks
teruglopende advertentie opbrengsten. Afgesproken is dat Dorpsbelang in
2013 de Halsbân financieel zal ondersteunen.
De webredactie en Jos Driessens (websitebouwer) hebben in 2012 de
website goed weten te onderhouden.
Het beheer van de mededelingen kast was in 2012 weer in goede handen
bij Elske Klik. De website en de mededelingenkast zijn in 2012 weer
veelvuldig gebruikt door inwoners en verenigingen.

Overleg met commissies
In 2012 vond overleg plaats met de commissie lief en leed, de Halsbân
(dorpskrant) en de werkgroep Halsbân. Met de Halsbân is gesproken over
financiële ondersteuning en met de werkgroep Halsbân over de
ontwikkeling van, en het onderzoek naar, de Halsbân als wandelroute en
monument. Hiervoor wordt een provinciale subsidie aanvraag door
Dorpsbelang ondersteund.
Naast overleg met commissies is in 2012/2013 overleg geweest met de
wijkagent Jeroen van der Wouw en Gerda Holtzhous van stichting
Theamus. Met de wijkagent is onder andere uitgebreid gesproken over de
vernielingen tijdens oud en nieuw van vorig jaar, de criminaliteit in
Pingjum en de bereikbaarheid van de wijkagent. Volkomen onverwacht
werd enkele weken later het vertrek van wijkagent Van der Wouw bekend
gemaakt. Komend jaar zal wellicht wederom kennis gemaakt worden met
de `nieuwe` wijkagent.
Met Gerda Holtzhous is gesproken over het doel van stichting Theamus en
de manieren waarop de inwoners daarbij kunnen worden betrokken.
Windmolenplan: Windstreek 2012
Medio afgelopen jaar zijn de inwoners van Pingjum opgeschrikt door de
ambitieuze windmolenplannen van de provincie om bijna alle windmolens
in Fryslân rond ons dorp te plaatsen. Het bestuur heeft afgelopen jaar veel
tijd geïnvesteerd in het verkennen van de mogelijkheden om deze plannen
te keren. Dit heeft onder andere geleid tot het indienen van een visie bij
de provincie waarbij is aangegeven dat Dorpsbelang op zich niet tegen
windenergie is maar wel tegen de schaal waarop Pingjum en het
buitengebied hiermee worden geconfronteerd. Wij wachten nu op een
reactie van de provincie. Verder is contact gezocht met de andere
dorpsbelangen in het getroffen gebied. Tijdens de vele vergaderingen en
overleggen is heel duidelijk geworden dat elk Dorpbelang ongeveer
dezelfde visie naar voren heeft gebruikt. Dat wil zeggen, geen bezwaar
tegen windenergie op zich, maar wel tegen de hoeveelheid waarmee we
worden geconfronteerd. In onze actie tegen de plannen hebben wij
besloten om de actiegroep ´Hou Friesland Mooi´ te steunen en beraden
wij ons op verdere acties. In de presentatie die zodadelijk zal worden
gegeven zal uitgebreid in worden gegaan op de plannen van de provincie
en de acties die hiertegen zijn ondernomen.
Verkeers- en vervoersplan
Afgelopen januari is door Dorpbelang ingesproken in een
commissievergadering van de gemeenteraad van Súdwest Fryslân. Het
onderwerp betrof het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Hierin is
geen aandacht voor de verkeersproblematiek van, met name, de Blokken
die al meerdere jaren wordt aangegeven. Hierover zal zodadelijk door
Willy Bijker een korte toelichting worden gegeven.

Dorpsfair
Het afgelopen jaar is bij een groot aantal verenigingen de belangstelling
voor een dorpsfair gepeild. Op aangeven van de Dorpsvisie heeft het
bestuur van Dorpbelang de opdracht gekregen zo´n fair te organiseren.
Op deze fair zouden alle verenigingen uit Pingjum zich kunnen
presenteren om zodoende onder ieders aandacht te komen en potentiële
leden te benaderen. Hiermee zou hopelijk het afnemende ledental een halt
toe kunnen worden geroepen en de belangstelling worden aangewakkerd.
Helaas bleek de belangstelling van de verenigingen minimaal waardoor
het bestuur overweegt af te zien van het organiseren van een dergelijke
fair.
Contact met de gemeente
Het afgelopen jaar zijn de gebruikelijke conferenties en bijeenkomsten
van de gemeente bezocht. Dit jaar betrof dit met name het kernenbeleid
waar de gemeente noodgedwongen op gaat bezuinigen.
We hebben regelmatig contact gehad met dorpencoördinator Theo Bouma
en hebben in september onze jaarlijkse bespreking gehad met onze
contactwethouder Wigle Sinnema. Net als vorig jaar hebben wij moeten
constateren dat het de gemeente niet altijd lukt om ons (tijdig) te
informeren omtrent werkzaamheden die in Pingjum werden uitgevoerd.
Daarnaast waren wij uiterst verbaasd dat wij niet zijn geïnformeerd over
het gezamenlijke werkbezoek van de commissaris van de koningin
Jorritsma en de burgemeester Apotheker aan het Dorpshuis.
Dorpshuis en school
In september (?) zijn wij aanwezig geweest bij de opening van het
Dorpshuis. Net als in de voormalige Hoep heeft het bestuur de intentie om
maandelijks in het dorpshuis te vergaderen.
Dorpsarchief
Op initiatief van Felix Roosenstein en Paulus Groenendijk waren er onder
auspiciën van Dorpsbelang weer enkele avonden in het café (“Kwesties”)
met een historisch tintje.
Woningbestand en beschermd dorpsgezicht.
Als bestuur hebben wij twee jaar geleden een viertal woningen
aangegeven als rotte kies. Aan de gemeente hebben we ook in 2012
gevraagd hier op toe te zien maar voortgang hierop is in 2012 net als in
2011 helaas niet geboekt.
Bloembakken
In 2012 is het aantal bloembakken in het dorp door Jeannette de Roeper,
samen met andere vrijwilligers, wederom van bloemen voorzien en
onderhouden. Het aanzien van Pingjum wordt hierdoor een stuk fleuriger
en dat wordt door ons zeer gewaardeerd. Wij willen hiervoor Jeanette en
vrijwilligers dan ook hartelijk bedanken.

Dorpsvisie
De dorpsvisie is afgelopen jaar definitief geworden en zal nog worden
aangeboden aan de gemeente.

