DORPSBELANG

PINGJUM

Notulen ledenvergadering 13 maart 2013
1. Opening.
Voorzitter Doeke Odinga opent de vergadering en heet de aanwezige leden
welkom. Voor de overleden dorpsbewoners wordt een minuut stilte in acht
genomen.
2. Notulen jaarvergadering 2012
De notulen van de ledenvergadering van 14 maart 2012 worden
goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Er is een afmelding voor de vergadering binnen gekomen van Saskia
Hiemstra en Johan Schroor.
4. Mededelingen
- Doeke vraagt aan de vergadering om leden die mee willen doen aan het
pilot project 2020 van de gemeente SWF. In dit project wordt de mensen
gevraagd om te brainstormen over de vraag wat er in de toekomst in de
dorpen nog georganiseerd kan worden.
5. Jaarverslag
- Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris Edwin Klinkenberg.
- Willy Bijker doet verslag van de behandeling van het Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Hierover heeft in april 2012 overleg
plaatsgevonden tussen het bestuur van Dorpsbelang en enkele
ambtenaren van de gemeente SWF. Het bestuur heeft in dit overleg de
wens uitgesproken voor een binnendoor fietspad van Pingjum naar
Kimswerd in verband met de verkeersveiligheid van Fietsers op De
Blokken. Daarnaast is gevraagd om aanpak van de Mulierlaan. Deze
wensen zijn tevens kenbaar gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg tussen
het bestuur van Dorpsbelang en de wethouder Wiggle Sinnema. In het
GVVP dat op 15 januari 2013 is uitgekomen wordt Pingjum echter nergens
vermeld. Het bestuur heeft daarom ingesproken tijdens de behandeling
van het GVVP in de gemeenteraad.
6. Financieel verslag.
Doeke geeft aan dat de vereniging Dorpsbelang er momenteel financieel
weer goed voor staat. Het verslag wordt goedgekeurd.
7. Verslag Kascommissie.
Doeke legt uit dat het kascommissielid Melle van der Meer verhinderd was
en dat Feikje Folkertsma bereid was zijn taak op korte termijn over te
nemen. Er zijn door Peter Bijker en Feikje Folkertsma geen
onregelmatigheden geconstateerd. De vergadering gaat akkoord met deze
gang van zaken en het verslag van de kascommissie. Feikje Folkertsma
wordt het nieuwe lid van de kascommissie.

8. Begroting
Doeke beantwoordt de informatieve vragen over de begroting.
9. Bestuursverkiezing.
- Doeke vraagt de vergadering om kandidaten voor te dragen voor de
openstaande bestuurfuncties. Belangstellenden kunnen zich gedurende en
na de vergadering melden bij de secretaris.
- Het enige kandidaat bestuurslid Richard de Boer wordt per acclamatie
gekozen.
10.

11.

Rondvraag.
- Yvonne Sieswerda geeft aan dat de woningbouwvereniging Elkien de te
koop staande huurhuisjes in de Lammert Scheltesstraat na bepaalde tijd
weer aan moet bieden voor de verhuur. Het bestuur antwoordt dat dit
reeds een keer is nagegaan bij zowel de gemeente als Elkien maar dat
deze regel niet bestaat.
- Yvonne van Dijk geeft aan dat de Taekelaan ter hoogte van Van de Ende
in zeer slechte staat verkeert. Het bestuur antwoordt dat hier onlangs iets
aan is gebeurd en dat de gaten provisorisch zijn opgevuld met
betonelementen.
- Chris Appels vraag het bestuur van Dorpsbelang om de toestand van de
Molenlaan onder de aandacht te brengen van de gemeente. Het wegdek is
zeer dringend aan onderhoud toe.
- Yvonne Sieswerda vraagt het bestuur om te proberen om volgend jaar
weer een himmeldei te organiseren.
Pauze

12.
Bekendmaking winnaar “Het aanzien van Pingjum”
De juryvoorzitter Bob Driessen maakt mede namens Jan Ykema en Wil
Oudhuis de winnar bekend. Dit jaar is dat het huis van Johan en Nadia aan
de Molenlaan waarvan de gevel het afgelopen jaar op een zeer mooie en
stijlvolle manier is verbouwd.
13.
Verslagen
Kulturele Kommissie
Feikje Folkertsma doet verslag namens de KK. Het afgelopen jaar zijn er
weer veel activiteiten georganiseerd zoals bloemschikken, spaghettihaken,
de 55+ koffietafel en het optreden van Noordenbosch en Co. Tevens wordt
iedereen, die ideeën heeft of graag iets georganiseerd wil zien,
opgeroepen om contact op te nemen met de KK.
Dorpshuis
Yvonne Sieswerda doet verslag namen het Dorpshuis. Het Dorpshuis is
nog niet helemaal klaar en moet nog officieel nog overgedragen worden
door de gemeente, dit geldt zowel voor het Dorpshuis gedeelte en het
gedeelte van de school dat overgedragen zal worden aan de Gearhing. Op
20 april zal door het Dorpshuis een rommelmarkt worden georganiseerd
en in de loop van de komende weken zal begonnen worden met het
afmaken van de buitenboel. Vanwege het faillissement van de aannemer is

het Dorpshuis zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de gebreken/
garantieklussen. Doeke geeft aan dat de certificaten klaar zijn.
Werkgroep Halsbân
Felix Rosenstein doet verslag namens de werkgroep (Tjebbe Hettinga,
Willem de Haan en Paulus Groenendijk) en toont daarbij de trailer van een
documentaire Jeroen Hoogendoorn over de Halsbân. De werkgroep is 3
jaar geleden gestart met het onder de aandacht brengen van de unieke
ringdijk rond Pingjum. Hiervoor is zij met verschillende instanties in
gesprek gegaan zoals de gemeente en de provincie. Dit alles heeft geleid
tot een projectplan dat onlangs bij de gemeente is ingediend. Hierin wordt
subsidie gevraagd voor archeologisch onderzoek naar de toestand van de
dijk, het plaatsen van meubilair en informatieborden en het maken van
een documentaire.
14.

Presentatie Windmolenplannen “Windstreek 2012” van de Provinsje
Fryslân.
De presentatie en de vergadering worden gestaakt na het onwel worden
van de voorzitter.

