DORPSBELANG

PINGJUM

Notulen ledenvergadering 12 maart 2014.
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 2013
De notulen van de ledenvergadering van 13 maart 2013 worden zonder
opmerkingen goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Er is een afmelding voor de vergadering binnengekomen van Leontien
Bijleveld en van bestuurslid Cees Boersma.
4. Mededelingen
- Doeke praat de aanwezigen bij over de windturbineplannen van de
provincie. Er zijn veel reacties binnengekomen op het plan Windstreek 2012
en de provincie heeft gezegd dat de plannen niet doorgaan. Nu is er een
tweesporenbeleid: enerzijds wil het Rijk windturbines plaatsen in het
IJsselmeer, waar onderzoek wordt gedaan naar 400MW park (Windpark
Fryslân) buiten provincie en gemeente om. Dat is onzeker en stuit op
weerstand. Het tweede spoor is het provinciale traject: het
samenwerkingsverband Fryslân foar de Wyn gaat alle windplannen die tot 1
april worden ingediend inventariseren, plannen selecteren en advies
uitbrengen aan provincie. Er komen ook informatieavonden in de dorpen.
5. Jaarverslag
- Het jaarverslag wordt voorgelezen door secretaris Richard de Boer.
- Ronald Bartels merkt over het jeugdhonk op nog steeds een uitnodiging van
Dorpsbelang te verwachten. Dorpsbelang zegt dat toe.
- Peter Bijker merkt over de fietsroutes rond het dorp op dat deze niet erkend
worden als hoofdfiets- of wandelroute. Bij de categorisering van de wegen
staat onsluitingsroute voor boerderijen. GroenLinks heeft gevraagd aan de
Fietsersbond om een rapportage te maken over veiligheid voor fietsers en
voetgangers rond Pingjum.
6. Financieel verslag
Er wordt over de financiën in 2013 toegelicht dat Dorpsbelang langzaam uit
een dal kruipt dat was ontstaan door de juridische procedure rond de
mestzak.
7. Verslag kascommissie
Dit waren Peter Bijker en Feikje Folkertsma. Er zijn geen onregelmatigheden
geconstateerd. "We waren verdomd streng, maar alles is geweldig in orde."
De vergadering gaat akkoord met het verslag van de kascommissie.
8. Bestuursverkiezing
Edwin Klinkenberg werd herkozen als bestuurslid.

9. Het Aanzien van Pingjum
Er is geen prijsuitreiking. Volgend jaar komen er twee prijzen omdat de jury
er ditmaal niet uitkwam.
10. Verslag Stichting Dorpshuis
Yvonne Sieswerda doet verslag. Het Dorpshuis is overgedragen van gemeente
aan de stichting Dorpshuis in december. Het pand is gekocht voor 720.000
euro met een kleine lening van de gemeente à drie ton die voor 1 juli
afbetaald moet worden. De aannemer is failliet gegaan, maar de gemeente
steunt als opdrachtgever om de laatste bouwproblemen (kapotte tegels in
pand) op te lossen. Er is een nieuw plafond en er zijn volop activiteiten in het
Dorpshuis. Alle dorpsverenigingen maken gebruik van het Dorpshuis.
11. Verslag Kulturele Kommissie
Ook de Kulturele Kommissie heeft volop activiteiten. Voor de financiën is er
een penningmeester gevonden. De grutte merke had afgelopen minder lagere
bezoekcijfers, wat waarschijnlijk te maken had met de Visserijdagen in
Harlingen. Die vallen dit jaar niet samen. PingjumPop (lytse merke) is een
financiële goedmaker waarmee de lage inkomsten gecompenseerd worden.
12. Rondvraag
- Jos Duindam: ieder jaar hebben we het over de fietspaden. Vraag aan de
gemeente hoe we die eventueel zelf kunnen aanleggen. Laten we samen met
een boeren een gravelpad aanleggen als mooi ontsloten fietspad.
- Bob Driessen vertelt over de activiteiten in WaddenWyn en het project
Tijdtafel waarin gegevens verzameld worden over Pingjum van vroeger en de
relatie tussen kunst en bewoners.
- Janet Posthumus vraagt of Dorpsbelang geen gesprek met hebben met het
PKN kerkbestuur over de opties voor overname van de Victoriuskerk.
- Rinse Tigchelaar vraagt of het mogelijk is om doorgaand vrachtverkeer te
weren van de Grote Buren via routebeschrijving.
- Marita Tessin vraagt of er parkeerplaatsen kunnen komen op een stuk
gemeentegrond aan de Molenlaan. Dat gaat Dorpsbelang onderzoeken.
- Er wordt opgemerkt dat het vaak dorpsgenoten zijn die parkeren waar het
niet mag. Dat is een ergernis want parkeerhandhaving is er niet. Punt voor de
wijkagent.
- Er is een vraag over glasvezelinternet. Theo Bouma (dorpencoördinator
gem. Súdwest-Fryslân) antwoordt dat vier grote Friese gemeenten dit met de
provincie proberen te realiseren. De gemeente ziet internet als
basisnutsvoorziening, maar Europa vindt dat niet. Het is dan ook aan de
marktpartijen en gemeenten proberen de providers ertoe te verleiden daarop
in te spelen.
- Jappie van Balen heeft drie punten. 1) De parkeerproblemen bij het
Dorpshuis. Antwoord: wordt meegenomen in herstratingsplan Lammert
Scheltesstraat. 2) Hoe zit het met de ledenwerving van Dorpsbelang, hoe
worden nieuwe bewoners benaderd? Antwoord: Jannie Tichelaar en Sjoukje
Wind doen burgerlijke stand en proberen ook nieuwe leden te werven. Dat
doen zij tot nu toe al vele jaren. 3) De kascommissie telt twee personen,
maar er moet ook altijd een derde reserve-kascommissielid zijn. Besluit:
Jappie van Balen wordt derde reserve-kascommissielid.

- De zusters Huizinga, die o.m. het jaarlijkse ringsteken organiseren, kaarten
aan dat zij uit het bestuur van Concours Hippique Pingjum zijn gestapt.
Concours Hippique wordt dit jaar naar Baijum verplaatst. Doeke zegt namens
Dorpsbelang toe met betrokkenen te zullen spreken.
- Dorpsbelang maakt algemeen punt aan de aanwezigen dat leden altijd vrij
zijn om over lopende zaken en perikelen contact op te nemen met
Dorpsbelang, ook buiten de jaarlijkse ledenvergadering.
13. Pauze
14. Presentatie Gwenda van der Vaart
Gwenda van der Vaart is promovenda en doet driejarig onderzoek naar de rol
van kunst en creativiteit in de veerkracht van dorpsgemeenschappen, met als
casus Pingjum. Zij wil gesprekken opnemen met dorpsgenoten. Website:
https://onderzoeksprojectpingjum.wordpress.com
15. Presentatie Yvonne Boonstra en Dorien Haagsma
Werkgroep Pingjumer Gouden Halsbân introduceert sprekers van vanavond:
Yvonne Boonstra en Dorien Haagsma (gemeente Súdwest-Fryslân) die een
presentatie over het cultuurhistorisch onderzoek naar de ringdijk houden.
Vermoedelijk is de PGH geïnitieerd vanuit het klooster Vinea Domini, maar dat
is een aanname. Oudste deel dijk stamt vermoedelijk uit eerste helft elfde
eeuw en was gereed rond 1200. De dijk heeft in 1825 voor het laatst
gefungeerd als waterkering bij de grote watersnood en is in 1892 opgeheven
als zeewaterkering. Daarna wordt gestopt met onderhoud. De dijk wordt deels
afgegraven, en kalft deels af.
Er wordt een uniek animatiefilmpje over de PGH getoond van Jouke Nijman.
PGH is beschermd in het bestemmingsplan. De dijk is onderdeel van de route
Waddenwandelen online. Gemeente gaat bezig met cultuurhistorisch
onderzoek om de waarde van de PGH te bepalen: de ouderdom van de
dijksdelen, de huidige staat en de knelpunten. De gemeente zal
walbeschoeiing aanbrengen op urgente plekken waar pleziervaart de dijk
smaller maakt, zoals de Schuttersdijk langs de vaart Witmarsum–Arum.
Onder politieke druk is in januari 2013 toezegging door wethouder gedaan
aan gemeenteraad om PGH als uniek dijkenstelsel als gemeentelijk monument
te erkennen. Aanwijzen hiervan heeft voor- en nadelen. Voordelen zijn:
bevestiging status van icoon, mogelijkheden voor subsidie voor monumentaal
herstel, en aansturing op behoud van aangezicht. Nadelen zijn: aanvraag
vergunning is nodig, maar dat was al verplichting op basis van
bestemmingsplan.
In het proces richting gemeentelijk monument zijn betrokken:
belanghebbenden, zoals eigenaren; commissie Ruimtelijke Kwaliteit; en
College van B en W van gemeente Súdwest-Fryslân. Voorlichting en contact
wordt onderhouden met de Dorpsbelangen.
EINDE VERSLAG.	
  

