Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum – Jaarverslag 2018
1. Samenstelling en omvang bestuur
De bestuurssamenstelling van de Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum is tussen de
Jaarvergadering 2018 (en 2017!) en het moment van schrijven van het jaarverslag
ongewijzigd, de vele pogingen van het zittend bestuur om versterking, c.q. aspirantbestuursleden, te organiseren ten spijt. In het verslagjaar bestond het bestuur uit
Cecilia Suárez Arano (voorzitter), Edwin Klinkenberg (penningmeester), Leontine Bijleveld
(secretaris). Net als beide voorgaande jaren had de Vereniging voor Dorpsbelang Pingjum
minder dan het statutair vereiste minimum aantal bestuursleden. Edwin Klinkenberg
treedt in 2019 af wegens het bereiken van het statutair maximaal toegestane aantal jaren
bestuurslidmaatschap (art. 12 lid 3 d).
De kwestie zal nog één maal indringend aan de orde gesteld worden op de
ledenvergadering 2019. Als dit niets oplevert dan zal het restbestuur de Algemene
Vergadering voorstellen de Vereniging te liquideren.
Het bestuur heeft maandelijks vergaderd en tussen de vergaderingen door via email e.d.
contact gehouden.
2. Ledenvergadering 4 april 2018
Een kleine 50 leden, volgens presentielijst, plus enige leden die de lijst niet getekend
hebben, namen deel aan de Algemene Ledenvergadering op 4 april 2018. Het
(concept) verslag van de vergadering is op de pagina van Dorpsbelang van de
dorpswebsite geplaatst: http://www.dorppingjum.nl/dorpsbelang/.
3. Omgevingsadviesraad Nij Hiddum Houw
Net als in 2017 heeft Dorpsbelang Pingjum deel genomen in de Omgevingsadviesraad
(OAR) van windpark Nij Hiddum Houw. Edwin Klinkenberg heeft het leeuwendeel van
de vele vergaderingen voor zijn rekening genomen. Bij verhindering heeft Leontine
Bijleveld als plaatsvervanger waargenomen. Uitgangspunt bleef dat Dorpsbelang geen
voor- of tegenstander is van de komst van het Windpark, maar dat Dorpsbelang, nu
eenmaal door de Provincie het besluit is genomen, zich ervoor inzet dat zo veel
mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden.
Na afloop van de Jaarvergadering 2018 bleek dat een aantal leden verwacht hadden
dat het bestuur op die vergadering tijd zou inruimen voor het bespreken van
mogelijkheden om het Windpark toch nog tegen te houden. Met een deel van
betrokkenen heeft het bestuur na de vergadering uitvoerig gecommuniceerd, waarbij
telkenmale bovengenoemd uitgangspunt uitgelegd is. Ook nog eens in een artikel in
Yn ‘e Halsbân, waarbij tevens is opgeroepen dat we het niet eens hoeven te zijn over
de windmolens om toch samen deel uit te maken van de Penjummer mienskip.
In de publieke discussie rond nadere besluitvorming van de Provincie over verdere
vormgeving van het Windpark zijn niettemin harde woorden gevallen over de
(deelnemers aan de) OAR, die daarop een verklaring uit heeft doen gaan – tevens
gepubliceerd in Yn ‘e Halsbân. Strekking is dat de OAR er voor past door politici of
tegenstanders van het windpark ongefundeerde bevoegdheden en daarmee
samenhangende verwijten toegedicht te krijgen.
Vanuit het uitgangspunt dat de meeste lusten ook daar worden genoten waar de
meeste last is heeft het bestuur zich, samen met Dorpsmolen Pingjum (net als in
2017) ingezet om bouwstenen aan te dragen voor de vormgeving van financiële
participatie door inwoners en verenigingen/stichtingen van omringende dorpen. Zo is
een notitie over uitgangspunten en hoofdlijnen van financiële participatie ingebracht
in de OAR.
Toen bleek dat de OAR zelf geen rol wilde spelen in de nadere vormgeving van de
financiële participatie heeft het bestuur van Dorpsbelang Pingjum aangeboden een
eerste bijeenkomst van kwartiermakers te conveniëren en te faciliteren. Conform
afspraak in de OAR wordt nauw samengewerkt met de Vereniging Noordenwind.
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4. Yn ‘e Halsbân
In elk nummer van de dorpskrant heeft het bestuur een of meer bijdragen geleverd.
De nadere afspraken van Dorpsbelang met redactie en bestuur/bezorgers over de
bezorging en de informatie aan nieuwe dorpsbewoners lijken vruchten af te werpen.
Naar aanleiding van een vraag van de redactie over een wel/niet te plaatsen stuk
heeft het bestuur het standpunt bevestigd dat de redactie autonoom is en dus zelf de
bevoegdheid heeft om stukken wel of niet te plaatsen.
5. Bestuurlijk Overleg wethouder
Wegens agendaproblemen vond het jaarlijkse overleg met de contactwethouder, in
het nieuwe college Erik Faber, pas in december plaats in aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van het bestuur van het Dorpshuis. Vanwege de beperkte
bestuursomvang van Dorpsbelang waren de besturen van het Dorpshuis en
Coöperatie Pingjum uitgenodigd een vertegenwoordiger af te vaardigen. Besproken
onderwerpen en afspraken:
a. Parkeeroverlast Grote Buren
Terugkerend onderwerp: stoep en dubbelparkeerders. Opnieuw gemeld bij
handhaving.
b. Te hard rijden op Grote Buren
Terugkerend onderwerp: Pingjum komt op (wacht) lijst voor snelheidsmeter.
c. Veiligheid Mulierlaan voor fietsers
Terugkerend onderwerp: volgens gemeente geen geld beschikbaar voor fietspaden en
als er geld komt gaat dat naar prioriteiten qua veiligheid en daar hoort Mulierlaan niet
bij. Wel gaat gekeken worden naar onderhoud bermen.
d. Toewijzing huurwoningen
Gemeente zegt geen bevoegdheid te hebben en verwijst naar Elkien. Bestuur heeft
voorkeur voor toewijzing aan statushouders en vrouwen uit de vrouwenopvang
onderstreept.
e. Verbeteren landbouwweg t.o. Rommerdalaan
Terugkerend onderwerp: de gemeente onderzoekt nu hoe de landbouwweg van de
Riege naar de Halsband opgeknapt kan worden. Nader bericht volgt in het voorjaar.
f. Jeugdhonk
Gemeente is eigenaar van grond waarop Jeugdhonk staat. Dorpsbelang is eigenaar
van het gebouw, maar dit is niet goed geregeld. Gemeente pakt dit op. Gemeente
bevestigt alcoholbeleid: geen verkoop zonder vergunning, geen alcoholgebruik door
jongeren < 18 jaar. Gemeente biedt aan om de (gemeentelijke) jongerenwerker in te
schakelen.
g. duurzaamheid/energie-wende
De wethouder heeft ook duurzaamheid in zijn portefeuille. Hij zegt met de kernen in
gesprek te willen over de noodzakelijk verduurzaming. Eind 2021 moet elke
gemeente besluiten welke kernen onder de 49% gaan vallen die uiterlijk per 2030
van het aardgas afgekoppeld worden. Dorpsbelang zegt daar op een later moment op
terug te willen komen.
h. Restant punten vorig jaar
Verbetering schelpenpad ten Zuiden Alde Haven wordt in 2019 opgepakt. Idem:
schelpenpad kaatsveld. Deel van de banken moet nog geplaatst/verplaatst (bij
kerktoren).
6. Overleg met Elkien
In Dorpsvisie Pingjum 2012-2020 is de doelstelling opgenomen dat er in Pingjum
betaalbare (sociale) huurwoningen beschikbaar moeten blijven voor starters en jonge
gezinnen. Dorpsbelang heeft zich hiervoor sterk gemaakt. Woningbouwvereniging
Elkien beheert het merendeel van de huurwoningen in Pingjum. Naar aanleiding van
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een aantal incidenten met (ex-)huurders heeft er overleg plaats gevonden tussen
Elkien en Dorpsbelang. Afgesproken is dat omwonenden overlast direct moeten
melden bij Elkien, gemeentelijke handhaving en (indien van toepassing) de politie.
Wat betreft toewijzing van de woningen: voorrang voor niet bij Elkien ingeschreven
kandidaten met een band met Pingjum blijkt niet mogelijk vanwege wet- en
regelgeving. Elkien beziet, conform voorstel van het bestuur, of en hoe voorrang
gegeven kan worden aan sociaal urgente woningzoekenden zoals statushouders en
vrouwen uit de vrouwenopvang. Gemeente moet urgenten aanwijzen, maar doet dat
niet. Het overleg over hoe de Pingjummer woningen gepromoot kunnen worden bij
gezinnen op de wachtlijst voor huurwoningen in de steden wordt vervolgd in 2019.
7. Jeugdhonk
In vervolg op het traject dat in 2017 is ingezet met het jeugdbestuur van het
Jeugdhonk heeft het bestuur van Dorpsbelang regelmatig overlegd met het (in
samenstelling wisselende) Jeugdbestuur. Onderwerpen waren nieuwe
gebruikersregels en het op andere leest schoeien van het verdienmodel van het
Jeugdhonk, zonder de opbrengsten van verkoop van alcohol (waarvoor geen
vergunning is) aan oudere jongeren. Met onder andere het bestemmen van het
opbrengst van de collecte voor het Oranjefonds voor het jeugdhonk (en het
collecteren zelf) en het tijdelijk overnemen van de boekhouding en beheer van de
bankrekening heeft het bestuur van Dorpsbelang een directe bijdrage geleverd
daaraan. Aan het eind van het verslagjaar was dit proces nog niet afgerond, maar de
kansen leken ten goede gekeerd.
8. Ondernemersfonds SWF
De gemeente Súdwest Fryslân heeft per 2016 een op kernen gericht
ondernemersfonds ingesteld. Ondernemers met niet-woning onroerend goed betalen
hiervoor een kleine opslag op de gemeentelijke onroerend goed belasting. Zij kunnen
per kern besluiten om het door hen betaalde geld terug te kunnen vragen (retributie),
maar niet iedereen doet dit daadwerkelijk en dus blijft er restgeld in het
ondernemersfonds. In Pingjum waren de restgelden (2016-2018) opgelopen tot
ongeveer € 15.000. Het bestuur van Dorpsbelang is in overleg getreden met de
fondsmanager om te bezien hoe deze gelden de kern Pingjum ten goede zouden
kunnen komen. De meerderheid van de ondernemers moet hiermee instemmen. In
2019 zal blijken of dat gelukt is. Daarna kunnen dan projectvoorstellen ingediend
worden bij het Ondernemersfonds.
9. Voorlichting over Privacy – AVG
Als gevolg van Europese regelgeving moeten per mei 2018 ook vereniging voldoen
aan aangescherpte privacy-voorschriften (AVG). Het bestuur van Dorpsbelang
organiseerde in april een goed bezochte voorlichtingsavond voor besturen van
verenigingen over dit onderwerp.
10. Tot slot
* Himmeldei: de school heeft op verzoek van dorpsbelang de organisatie van de
gemeentelijk Himmeldei in het voorjaar 2018 op zich genomen.
* vervanging mestzak: naar aanleiding van een melding uit het dorp heeft het
bestuur nagegaan of een bij de gemeente aangevraagde vergunning de mestzak
betrof waar Dorpsbelang én veel dorpsbewoners een aantal jaar geleden tevergeefs
tegen geprocedeerd hadden. Dat bleek niet het geval te zijn.
* Bloembakken: na het wegvallen van de betreffende gemeentelijk subsidie heeft
Dorpsbelang de plantjes betaald. Voor elke bloembak is inmiddels een peter of meter
gevonden.
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* Met de redactie van dorppingjum.nl heeft het bestuur overleg gehad. De rekening
voor webhosting e.d. is door Dorpsbelang betaald.
* Met het dorpshuis is overleg over de AED: Dorpsbelang betaalt mee aan onderhoud
en scholing, maar het Dorpshuis is verantwoordelijk voor de organisatie.
* Na een peiling onder de Pingjummers is Dorpsbelang in overleg getreden met
Michel Dil over vervanging van het kunstwerk op het kaatsveld: de grasboot.
* Het bestuur heeft Pingjum vertegenwoordigd bij diverse bijeenkomsten van de
gemeente en andere lokale/regionale initiatieven.
* Herhaalde verzoeken van Nieuw Atlantis om zitting te nemen in het
stichtingsbestuur van Gouden Land heeft het bestuur af moeten wijzen wegens
gebrek aan capaciteit. Wel is er regelmatig overleg geweest.
* Dorpsbelang heeft financieel bijgedragen aan de documentaire Doarpsthús.
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