
D O R P S B E L A N G   P I N G J U M  
 

Notulen ledenvergadering 14 maart 2012 
 

1.  Opening. Voorzitter Klaas Koornstra opent de vergadering en heet de 

aanwezige leden welkom. Hierbij is er een speciaal welkom voor de 
dorpencoördinator, de heer Theo Bouma. Voor de overleden 

dorpsbewoners wordt een minuut stilte in acht genomen. 
 

2.  De notulen van de ledenvergadering van 16 maart 2011 worden 

goedgekeurd. 
 

3.  Er zijn twee ingekomen stukken die zullen worden behandeld bij punt 13 
de behandeling van de dorpsvisie. 

 

4.  Mededelingen 
- Het verslag van de KK zal worden behandeld na punt 9. 

- Er wordt een beroep gedaan op de vergadering voor nieuwe bestuursleden. 
Het bestuur zal nu uit 4 leden bestaan. 

- Himmeldei. Er worden mensen gezocht om deze dit jaar te organiseren. 
- Kerstboom. Dit jaar was er geen kerstboom. Het huidige bestuur wist niet 
dat zij dit zouden moeten regelen. Jeanet Postumus is bereid deze volgend 

jaar te regelen. 
- Dorpshuis. Bouw gaat voorspoedig. Er zal ook een lytse bieb inkomen. Er 

zijn ideeën voor de opening en er worden nog steeds bestuursleden gezocht 
zoals een penningmeester.  
- Contributie. Het innen van de contributie was dit jaar goeddeels op orde. 

Eind maart zal de contributie voor 2012 worden afgeschreven. 
- Wijkagent. De wijkagent was uitgenodigd maar is verhinderd. Er wordt flink 

werk gemaakt van de gebeurtenissen op oud en nieuw.  
 
5.  Jaarverslag. Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris Edwin 

Klinkenberg. Op aangeven van Yvonne Sieswerda zijn er complimenten 
voor Bob en Sem voor het onderhouden van de website. 

  
6.  Financieel verslag. De voorzitter merkt op dat het saldo van de vereniging 

weer positief is. Vragen naar aanleiding van het verslag:  

- De bijdrage van de nieuwe gemeente is hoger dan van Wunseradiel 
omdat SWF de dorpsbelangen een belangrijkere rol toebedeelt.  

- Het voorschot van het Hefpunt wordt nog terugbetaald. 
- De ´dure´ opknapbeurt van de jeu de boules baan is niet direct zichtbaar 
maar wel nodig.  

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

7.  Verslag Kascommissie. Er zijn door Steven Akker en Melle van der Meer 
geen onregelmatigheden geconstateerd. Steven Akker neemt afscheid van 
de commissie en Peter Bijker wordt bereid gevonden om de taal over te 

nemen. 
 

8.  Begroting 2012. 
De uitgedeelde begroting wordt toegelicht door de voorzitter. Doel is om 



de leden inspraak te geven in de besteding van de gelden. Zo is er dit jaar 

veel geld beschikbaar voor de uitvoering van de dorpsvisie. Daarnaast is 
het belangrijk om ook de financiële reserves weer op orde te krijgen. Het 

bestuur kiest er ook voor om te stoppen met het sponsoren van 
recreatieve activiteiten.  

 

9.  Bestuursverkiezing.  
- Er zijn geen aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden bij het bestuur 

binnengekomen. 
- Murk-Jan neemt afscheid na 5 jaar en Klaas Koornstra neemt afscheid na 
3 jaar. Klaas zal wel de rest van de vergadering voorzitten. 

- Cees Boersma wordt met algemen instemming van de vergadering voor 
een eerste termijn gekozen als bestuurslid.  

- Aftredend en herkiesbaar lid Doeke Odinga wordt met algemene 
instemming van de vergadering gekozen voor een nieuwe termijn.  
 

 
10.  Rondvraag. 

- Jacob van Dijk vraagt waarom de vergaderdatum niet gecommuniceerd 
is met de soos. Klaas antwoordt dat de data een jaar van te voren vast 

staan. 
- Jeanet Postumus spreekt haar zorg uit over het verdwijnen van 
huurwoningen en het bestaan van de vakantiewoningen/ tweede 

woningen. Klaas antwoordt dat het bestuur actief is in het melden van 
vakantiewoningen maar dat er aan tweede woningen weinig kan worden 

gedaan. Het idee bestaat wel dat het tweede woning bezit afneemt. 
- Van der Wal spreekt zijn zorg uit over de bouwputten/vallen aan de 
Kleine Buren. Het betreft een in aanbouw zijnde woning en een garage. 

Klaas antwoordt dat hierover brieven zijn gestuurd naar B&W en de 
gemeenteraad. De reactie van de gemeente zijn instemmend en zij 

houden de boel scherp in de gaten. 
- Rein Brandsma vraagt hoe de gemeente omgaat met de 
verkeersveiligheid ter hoogte van v/d Ende. Klaas antwoordt dat dit punt 

onder de aandacht van DB blijft. 
- Anne vraagt of de gemeente de schelpen van het schelpenpad niet beter 

kan storten in het najaar in plaats van het voorjaar. Klaas antwoordt dat 
dit punt ingebracht zal worden bij de gemeente. 
- Annaleen vraagt of er iets gedaan kan worden aan de planken van de 

brug bij het schelpenpaadje. Deze glad en in slechte staat. Klaas 
antwoordt dat dit opgenomen zal worden met de gemeente. 

- Dorien Ketelaar pleit voor het ophalen van het snoeiafval in februari in 
plaat van juni. Klaas antwoordt dat dit opgenomen zal worden met de 
gemeente.  

- Elske Klik vraagt of er nog belijning gaat komen op de Blokken. Yvonne 
geeft aan dat de toestand van de wegkanten erg slecht is door het puin 

dat er is gestort. Dit geldt ook voor de Mulierlaan waar het puin nu ook de 
grasstroken is ingerold waardoor er problemen met het maaien gaan 
komen. Klaas antwoordt dat dit opgenomen zal worden met de gemeente. 

- Gerda vraagt of er verder nog wat aan de Mulierlaan gaat worden 
gedaan. Klaas antwoordt dat dit niet bekend is en opgenomen zal worden 

met de gemeente  
 



11.  Pauze 

 
12.  Bekendmaking winnar “Het aanzien van Pingjum”  

Bob Driessen geeft een korte schets van de werkwijze van de commissie 
en de criteria die zijn gehanteerd. Het gaat niet alleen om de verbetering 
van het aanzien van het huis maar ook om bijzondere zaken zoals de tuin 

en bijzondere stijlkenmerken. De commissie heeft een aantal goede 
kandidaten de revue laten passeren maar heeft uiteindelijk gekozen voor 

Te Plak en het woonhuis van v/d Wal. Alida neemt de prijs in ontvangst.   
 

13.  Presentatie concept Dorpsvisie.  

- Klaas bedankt de werkgroep voor het geleverde stuk en benadrukt dat 
het om een belangrijk document gaat dat noodzakelijk is richting de 

gemeente. Het geeft aan wat de Pingjummers willen en waar draagvlak 
voor is. De gemeente heeft deze informatie nodig voor het opstellen en 
uitvoeren van beleid aangaande de dorpen en buitengebieden.  

- Er zijn twee schriftelijke aanvullingen gekomen van de ´groep Bijker´en 
van Melle van der Meer. 

- Voor de bespreking van de concept visie en de aanvullingen presenteert 
Klaas een procedure op de flipover. Het bestuur is op dit punt verdeeld en 

laat de behandeling van de visie en aanvullende stukken over aan het 
oordeel van de ledenvergadering. Aanvullingen kunnen benoemd worden 
door de vergadering en in stemming gebracht worden. De vergadering zal 

het bestuur dan moeten vertrouwen bij het aanbrengen van wijzigingen 
zonder kennis genomen te hebben van de aanvullingen (n.a.v. vraag Rein 

Brandsma). Rein vraagt verder hoe er dan wordt omgegaan met de leden 
die er vanavond niet zijn en dus ook niet op de hoogte zijn van de 
wijzigingen. Klaas antwoordt dat iedereen nog kan reageren op het 

concept wanneer deze op de website zal worden gepubliceerd. Het kan dan 
echter niet meer gaan om nieuwe aanvullingen. De punten uit het concept 

blijven hoe dan ook leidend en kunnen niet zomaar van tafel. Klaas geeft 
verder aan dat niet alles uit de dorpsvisie zal lukken. Naast de gemeente 
zal het dorp ook veel moeten uitvoeren.     

 
14.  Discussie Dorpvisie. 

De discussie over de dorpsvisie verloopt volgens de indeling van het 
concept. 
 

- Inleiding/motto: instemming 
- Waarom wonen in Pingjum: instemming 

- Over Pingjum (niet in concept): korte toevoeging maximaal 1 a 2 
pagina´s. 
- Verkeer en bereikbaarheid 

  Bermverharding Blokken: instemming 
  Fietspad Kimswerd: instemming 

  Meer parkeerplaatsen: instemming 
  Fietspad langs Mulierlaan: toevoegen 
- Wensen woningbouw 

  Huurwoningen starters en senioren: instemming 
  Behoud Huurwoningen: instemming 

- Zorg en welzijn 
  Vrijwilligerspool ouderen: instemming 



  Centrale agenda: instemming 

  Behoud bestaande voorzieningen: instemming 
- Woonomgeving 

  Verlichting schelpenpad: instemming maar geen actiepunt 
  Hondenpoepbakken: instemming 
  Aandacht ´rotte kiezen´: instemming 

  Kwaliteit straten & groen: instemming 
  Bladkorven in de herfst: instemming 

- Wensen recreatie & toerisme 
  Toegangsverbetering schuilkerkje: instemming 
  Wegwijzers fiets en wandelroutes: instemming 

  Uitbreiden fiets en wandelroutes: instemming 
  Aansluiting op vaarwater: instemming 

 Visie uitwerken op toeristische en recreatieve mogelijkheden van 
kunst, cultuur, natuur en cultuurhistorie: toevoegen 
 

- Wensen cultuurhistorie 
  Functie Victoriuskerk: instemming 

  Bescherming Halsbân: instemming 
-Wensen Onderwijs 

  Behoud school: instemming 
  Buitenschoolse opvang: instemming 

Brede school: toevoegen? 

 - Dorpsbelang 
  (twee)jaarlijkse verenigingsmarkt: instemming 

  Urnenmuur: instemming 
  Ruimte nieuw initiatief: instemming 
 - Duurzaamheid 

  Ontwikkelen visie op duurzame energie in eigen beheer: toevoegen  
 

Tot slot: Afgesproken/ toegezegd wordt dat het aangevulde concept 1 
maand op de website zal staan zodat leden nog kunnen reageren. Daarna 
is het concept definitief. 

 
 

15.  Verslag Kulturele Kommissie (behandel na punt 9) 
- Er zijn veel wisselingen geweest en het is moeilijk om nieuwe 
bestuursleden te vinden. Dorien Ketelaar en Sam van Kouwen hebben 

zitting genomen in de KK. 
- De KK heeft te kampen met tegenvallende bezoekersaantallen. Van de 8 

activiteiten zijn er 4 wegens te weinig deelname niet doorgegaan. 
Hetzelfde geldt voor de spelletjescommissie. Voor deelname aan de 
Koninginnedag in 2011 waren slechts twee opgaven. Hoe kan dit? De KK 

staat open voor suggesties en nieuwe ideeën.  
- De activiteiten die afgelopen jaar erg geslaagd waren zijn de Merke, de 

Lytse Merke en het ´Proud to be fout´ feest. 
- De organisatie van het straatkaatsen wordt overgenomen door de 
kaatsvereniging. 

- Op 28 maart is er weer Bloemschikken. 
- Op 13/14 april is er de Lytse Merke met op 13 april toneel in de tent 

- Financieel gaat het minder door een grote investering in grasbetontegels 
op het kaatsveld en de kaatskantine. Het is wel erg mooi geworden.  


